
بر اساس نظر مقام معظم رهبری در رابطه با حمایت ظرفیت های داخلی، نگاه ایرالین ها برای 
بهسازی ناوگان حمل و نقل هوایی باید به داخل باشد، یعنی می توان از ظرفیت شرکت های 
دانش بیان برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز استفاده کرد.یکی از مشکالت ناوگان حمل 
و نقل هوایی کشور، مسئله فرسودگی هواپیما است، در شرایط کنونی 
به دلیل تشدید تحریم ها، شرکت های هواپیمایی با سختی نسبت به 
تأمین تجهیزات و قطعات اقدام می کنند. در وضعیت فعلی خرید 
هواپیما و نوسازی در دستور کار ناوگان حمل و نقل هوایی کشورمان 
است، اما ایرالین ها اگر بخواهند هواپیمای جدیدی را خریداری کنند، 

   

مسکوت ماندن نوسازی تاکســی های برون شهری به دلیل عدم تعهد شرکت خودروساز 

 نارضایتی رانندگان از نحوه توزیع بار در پایانه نسیم شهر تهران  

آغاز احداث راه آهن بندر امام - خرمشهر   کدام کشورها هواپیمایی ملی ندارند؟ 

نگاه ایرالین ها برای بهسازی ناوگان حمل و نقل هوایی باید به داخل باشد 

پیش از ظهر امروز )2 شهریورماه( کنفرانس مطبوعاتی اعالم نتیجه بازخوانی اطالعات جعبه سیاه هواپیمای اکراینی با حضور تورج دهقانی 
زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد .

به گزارش خبرنگار تین نیوز رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 737 اکراینی برابر مقررات 
بین المللی و تحت نظارت و مسئولیت سازمان هواپیمایی کشوری ایران انجام شده است عنوان کرد: به هنگام بازخوانی نمایندگان کشور 

آمریکا به عنوان طراح سازنده هواپیما، اکراین ثبت کننده و بهره بردار ، کشور فرانسه به عنوان ارائه دهنده خدمات و مشاور فنی ، نمایندگان 
کشور امریکا ، انگلستان و سوئد که اتباعشان در این پرواز بودند و نماینده ایکائو در فرآیند بازخوانی جعبه سیاه حضور داشتند .

او در ادامه اضافه کرد : داده های هر دو جعبه سیاه هواپیما بدون مشکل فنی بازخوانی شده است.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در تشریح 
این سانحه گفت: تا زمان 6:14:56 ثانیه همه متغیرهای پروازی، عادی و هواپیما در شرایط نرمال بوده و CVR هواپیما تا 19 ثانیه پس از 

انفجار موشک  را ضبط کرده است.

شرکت های هواپیمایی ملی یا »فلگ کریرها« در طول 
زمان باز تعریف شده اند؛ این خطوط هوایی در سال های 
گذشته تحت حمایت دولت ها به کار خود ادامه داده اند 
ولی در این روزها این تعریف ویرایش شده، به عبارتی فلگ 
کریرها می توانند دولتی نباشند ولی معرف کشور خود 
باشند که یکی از این نمونه های آن هواپیمایی کنتاس 
استرالیا است.به گزارش تین نیوز، موضوع اصلی این است 
که آیا کشورها به فلگ کریر نیاز دارند یا خیر؛ باید بدانید که 
کشورهایی نه تنها فلگ کریر، بلکه هیچ خط هوایی هم ندارد 

مام خمینی)ره(  ه آهن بندر ا ا ز نخست پروژه ر فا
- شادگان - خرمشهر با حضور معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل راه آهن کشور، کلنگ زنی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، فاز نخست پروژه راه 
آهن بندر امام خمینی)ره( - شادگان - خرمشهر امروز 
)دوم شهریورماه( همزمان با هفته دولت با حضور سعید 
رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن 
کشور، در محدوده بین سربندر - شادگان کلنگ زنی شد.

علیرضا قنادان- مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران مرتضی ضامنی-مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور الهام آزاد-نماینده مردم نائین، خور و بیابانک
در اجرای این طرح تا کنون 6۸ هزار و ۸۸۰ دستگاه تاکسی نوسازی شده است.مرتضی ضامنی ضمن 
عرض تسلیت ایام شهادت اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران با وفایش،  اظهار داشت: فرا رسیدن ماه محرم 
و هفته دولت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر را پاس و گرامی می داریم. سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها کشور و اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور بطور مستمر پیگیر 
نوسازی تاکسی های فرسوده در همکاری با سایر دستگاه ها می باشند. موافقت 
دولت با شماره گذاری تعدادی تاکسی با استاندارد یورو 4 ابالغ شد و قرار شد 
که 5۰۰۰ دستگاه تاکسی در این قالب به متقاضیانی که از قبل ثبت نام کرده 
بودند و متقاضیان جدید تا 3۰ مهر ماه امسال شماره گذاری و تحویل داده شود.

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای بی عدالتی در نحوه توزیع بار و نرخ کرایه، 
جوالن دالالن بار به صورت آشکارا و عدم تمکین به قانون محاسبه نرخ کرایه 
نه بار نسیم  شهر تهران دانست. یا ز تخلفات فاحش پا بر حسب تن کیلومتر را ا
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند با بیان این که این معضالت را با توجه به مشاهدات 
عینی خود و همچنین گزارشات رسیده توسط دیگر رانندگان )تمامی کالس های 
باری( بیان کرده است، از مسئوالن خواست با بازدید نامحسوس از پایانه مذکور 
ز بزرگترین مراکز توزیع ناعادالنه بار باشند. شاهد مشکالت به زعم او یکی ا

یک کارشناس حمل و نقل گفت: وزارت راه و شهرسازی از ادغام وزارتخانه های راه و 
ترابری و مسکن و شهرسازی شکل گرفته است و دالیل توجیه این ادغام در سال 139۰ 
تسهیل همکاری این دو نهاد و افزایش کارآیی آنها بوده است.به گزارش تین نیوز، علی 
افشار این مطلب را پس از آن مطرح کرد که رئیس کمیسیون عمران مجلس به رسانه ها 
گفت: اگر این وزارتخانه تفکیک شود، هم وضعیت راه ها بهتر می شود و هم مسکن 
شرایط بهتری دارد. دولت اگر الیحه ای، برای تفکیک این وزارتخانه بفرستد خیلی بهتر 
است و شهرسازی در اولویت برنامه هایمان است و این موضوع را در دستورکار داریم.

مشاور رئیس سازمان راهداری در طرح نوسازی ناوگان گفت: در طرح نوسازی 
یک هزار دستگاه کامیون و ِکشنده از محل تولید داخل، در مجموع 1۰۰۰ میلیار 
تومان تسهیالت با نرخ سود 9 درصد و بازپرداخت 5 ساله پرداخت می شود.

، صدراهلل بمانا با اشاره به امضای قرارداد نوسازی یک هزار دستگاه کامیون و ِکشنده 
که روز گذشته بین وزارت راه و شهرسازی، شرکت ایران خودرو دیزل و بانک توسعه 
تعاون به عنوان بانک عامل منعقد شد، اظهار داشت: مدت این قرارداد یک سال است 
و کامیون و کشنده تولید می کند و در اختیار متقاضیان نوسازی ناوگان قرار می دهد.

ید  ز کوو ردشده ا ا رت و ن خسا ز میزا د ا ر و آ خرین بر ن آ صغر مونسا علی ا
رد تومان اعالم کرده است.  ر میلیا ا 12 هز ا  19 به صنعت گردشگری ر -

او گفته که نگران ورشکستگی این صنعت است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
که قبال هم نسبت به تعطیلی موزه ها و تاسیسات گردشگری در شرایط حساس شیوع ویروس 
کرونا مقاومت نشان داده بود، اینک نسبت به اطالعیه اخیر ستاد کرونا معترض شده و گفته 
است: »در سطح ملی به کرات این موضوع مطرح است که سفر موجب تشدید کرونا می شود، 

شماره پانصد و نهم- نسخه آزمایشی -۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

تحلیلی از عملکرد موشک دوم از جعبه سیاه هواپیما به دست نیامد 

1000 میلیارد تومان تسهیالت برای خرید کامیون تولید داخل 

تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ بازگشت به گذشته ناکارآمد 

اعتراض به اطالعیه »سفر« ستاد کرونا 

نائب رئیس انجمن کرایه سواری برون شهری عنوان کرد: عدم تعهد شرکت ایران خودرو، نوسازی ناوگان برون شهری را مسکوت گذاشت. 

شکایت های مردمی در مورد کرایه های تاکسی ۷0 درصد کمتر شده است شماره گذاری و تحویل ۵000تاکسی با استاندارد یورو ۴ 

راه روشن است

هفته انهم

میزان شکایت های مردمی از تاکسیرانان به دلیل موضوعات مربوط به کرایه امسال نسبت به سال 
گذشته 6۰ تا 7۰ درصد کمتر شده است.نظارت در مورد کرایه های تاکسی همیشه در طول سال 
توسط سازمان تاکسیرانی انجام می گیرد و در حال حاضر شکایت ها نسبت به سال پیش به یک 
سوم رسیده است. آمار مسافران تاکسی های پایتخت طی 6 ماه گذشته 4۰ 
تا 5۰ درصد کاهش یافته و میزان شکایات مردمی از تاکسیرانان به دلیل 
موضوعات مربوط به کرایه 6۰ تا 7۰ درصد کمتر شده است.شهروندان 
در صورت مشکل در زمینه کرایه تاکسی و مشاهده تخلف تاکسیرانان 
می توانند از طریق تماس با سامانه 1۸۸۸ شکایت خود را ثبت کنند

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-62/217850-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-28/217776-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/217886-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/217852-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/217860-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/217863-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/217849-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/217849-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-295/217771-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/217875-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-59/217854-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-59/217854-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-59/217826-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-59/217826-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

