
 پادرمیانی دولت برای حل مشکل ترانزیتی ایران و ترکمنستان 

 یک تشکل، دو رئیس، دو هیئت مدیره: »مهندسی«انجمن 
مهندسی دریایی 

نظر صریح شورای نگهبان: افشانی از شهرداری تهران می رود   ایستگاه های TOD چکونه راه اندازی می شوند؟ 

 تعیین نرخ تکلیفی بلیت هواپیما، ُمسکن موقتی است تاکید بر گسترش ظرفیت ریلی تهران تا شهر جدید پرند  ایرالین های ایرانی چه ویژگی هایی دارند؟ 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعالم این خبر که هیچ گونه سایت دارای مجوزی توسط این سازمان فیلتر نشده است، گفت: در حال 
حاضر فهرست سایت های مجاز و معتبر در سایت سازمان هواپیمایی کشوری قابل دسترس است و سایت هایی که در این لیست نباشند از نظر 

این سازمان معتبر نخواهند بود.

رضا جعفرزاده در گفت وگو با خبرنگار سرویس هوایی تین نیوز در خصوص فیلتر 180 سایت  فروش بلیت هواپیما توضیح داد: سازمان هواپیمایی 
کشوری هیچ گونه سایت دارای مجوزی را فیلتر نکرده است این در حالی است که سایت های فیلتر شده سایت های غیرمجازی بوده اند و این 

اقدام توسط مراجع قضایی انجام شده است.

وی ادامه عنوان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری ضمن توصیه به شرکت های هواپیمایی برای مدیریت فروش بلیت های خودشان از متقاضیان 
بلیت های حمل ونقل هوایی درخواست می کند که از مراکز معتبر بلیت خود را خریداری کنند.

روز گذشته بود که وزیر کشور با تائید نظر مجلس در 
خصوص ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان در مشاغل 
دولتی، نظر خود در ارتباط با رفتن سیدمحمدعلی 

افشانی رای مثبت داد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، شورای نگهبان نیز روز 
جمعه با اعالم این مطلب که ممنوعیت بکارگیری 
بازنسشتگان شامل شهرداری ها نیز می شود، بر رفتن 
برخی شهرداران از جمله شهردار تهران تاکید می کند.

از آنجا که توسعه حمل ونقل عمومی از سطح ریل فراتر 
رفت به »راهنمای طراح شهری مبتنی بر حمل ونقل 
همگانی« تغییر نام پیدا کرد. این سند با تأکید بر 
رویکردهای نوینی که در حال حاضر مطرح می شود، 
طراحی شده است. به این معنا که در قالب توسعه و 
طراحی شهری به جای پیش بینی سیاست های مبتنی 
بر توسعه خودروی شخصی، توسعه حمل ونقل همگانی 

برای عموم شهروندان مدنظر قرار گیرد.

نوراهلل رضایی نیارکی ، مدیرعامل سابق هواپیمایی کارونعباس  آخوندی، وزیر راه و شهرسازی یوسف عمادی، کارشناس هوانوردی

 تا پیش از این محور ریلی تهران تا تپه سفیید سه خطه بود که هم اکنون 
در حال تبدیل آن به چهار خط هستیم، همچنین گفتنی است از تپه سفید تا 
اسالمشهر دو خطه بوده و از اسالمشهر تا پرند دارای یک خط ریلی بودیم 
که هم اکنون در حال اضافه کردن یک خط ریلی دیگر به این دو مسیر نیز 
هستیم. من به دلیل بارگذاری جمعتی بسیار زیاد شهر پرند و تداوم این روند 
همواره عالقمند بودم تا از پروژه های آن بازدید کنم، خوشبختانه امروز شاهد 

اتفاقات خوبی خصوصاً در حوزه قطار حومه ای در این شهر جدید بودیم.

»شرکت های هواپیمایی اگر موردحمایت دولت قرار نگیرند ورشکسته خواهند 
شد.« این سخنان سرپرست اسبق سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل 

سابق هواپیمایی کارون با هفته نامه »حمل ونقل« است.
مشکالت صنعت حمل ونقل هوایی باید ریشه ای حل شود و تزریق 
مسکن های موقتی دردی را از صنعت هوایی کشور دوا نخواهد کرد. بله؛ 
موضوع تخصیص ارز دولتی به شرکت های هواپیمایی با توجه به این که 
تمامی هزینه هواپیما بر مبنای دالر محاسبه می شود یک امر الزامی است.

انجمن مهندسی دریایی ایران امروز دو هیئت، دو دفتر و دو رئیس دارد. بعد از 
مجمعی که در سال ۹۵ برگزار شد؛ اتفاق نظری روی شکل گیری هیئت مدیره و 
ریاست جدید اتفاق نیفتاد و مجمع ماحصلی جز اختالف نظر هیئت مدیره مجری 
انتخابات و هیئت مدیره منتخب مجمع در بر نداشت. درعین حال که نتایج انتخابات 

در روز مجمع قانونی و الزم االجرا بود، 

یک راننده اتوبوس در بخش حمل ونقل جاده ای مسافری در تماس تلفنی با تین نیوز 
از صدور بخشنامه ای که به گفته او غیرمنطقی و غیر کارشناسی است و موجبات 
ضرر و زیان رانندگان و مالکین اتوبوس های مسافربری بین شهری اردبیل شده 
است شکایت کرد. از تاریخ بیستم فروردین ماه سازمان حمل ونقل اردبیل دستوری 
صادر کرده است که اتوبوس های مسافربری در عرض ۴۸ ساعت فقط و فقط 

می توانند یک سرویس اردبیل- تهران داشته باشد.

سایپا در طرح پیش فروش خودروهای خود درمجموع ۵0هزار خودرو برای فروش 
ارائه کرده بود که نزدیک به 6میلیون نفر برای خرید این خودروها اقدام کردند 
که درنهایت تنها ۵0هزار نفر توانستند از »سد« تراکنش های باالی بازدید سایت 

عبور کرده و خرید خود را قطعی کنند.

پیرحسین کولیوند در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اظهار داشت:  اکنون 
2 هزار و ۸00 پایگاه زمینی، 3۹ پایگاه هوایی، 270 موتورالنس، 67 دستگاه 
اتوبوس  آمبوالنس و ۴ هزار و ۸00 دستگاه آمبوالنس در سراسر کشور به مردم 
خدمت رسانی می کنند و به زودی  2 هزار و ۴00 دستگاه به ناوگان زمینی اورژانس 

و ظرف یک ماه آینده 700 دستگاه آمبوالنس در سراسر کشور اضافه می شود.
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 شکایت رانندگان؛ با یک بخشنامه 15 سرویس از ما کم کردند 

سازمان هواپیمایی هیچگونه سایت دارای مجوزی را فیلتر نکرده است 
 اشتباه عجیب رسانه ها در مقایسه ارزش پیش فروش سایپا

 با بنز و تویوتا 

 راه اندازی اورژانس ریلی با کمک شهرداری 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

هرچند آزادسازی نرخ بلیت به طور نسبی در ایران پیاده سازی شده است اما در 
تعیین مسیرهای پروازی آزادی عمل کامل در اختیار شرکت های هواپیمایی 
نیست. ضامن رضایت از این حاکمیت دولت بر شرکت های هواپیمایی 
کمک های ریز و درشت دولتی است تا بتواند چرخه بده بستان بین 
دولت و شرکت های هواپیمایی را نگاه دارد. صدالبته در جایی که نهاد 
قدرت بخواهد ثروت هایی مانند ارز دولتی و بنزین دولتی کند، به گواه 

تاریخ مالک عملکرد و بهره وری نبوده و نخواهد بود.

از آنجایی که بحران در روابط ترانزیتی ایران و ترکمنستان به اوج خود رسیده بود الزم بود که گفت وگوهای جدید توسط یکی از مقامات دولتی انجام شود. 
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