
علی رغم تمام مشکالتی که سر راه حمل و نقل هوایی قراردارد، از تحریم ها گرفته تا کمبود اعتبارات، 
توسعه فرودگاه و حمل و نقل هوایی نسبت به جاده و ریل زودتر به نتیجه می رسد. همچنین به 
دلیل گستردگی کشور، نگهداری فرودگاه راحت تر از نگهداری جاده ها و ریل است.ایران، فالتی 
است مرتفع و تنوع اقلیمی باالیی دارد. این موضوع باعث شده صنعت 
هواپیمایی و فرودگاهی کشور فارغ از مقدار عددی سهم شان،  اهمیت 
بیشتری نسبت به کشورهای کوچک و کشورهای دارای مناطق سهل 
الوصول تر، داشته باشد. یعنی اگر کشور کوچکتری داشتیم که مسطح بود، 
شاید صنعت هواپیمایی در آن تا این اندازه مهم و پر اهمیت تلقی نمی شد. 

   

 چند صدایی در سازمان هواپیمایی و سرنوشت مبهم جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 

تایید »خطای انسانی« در سقوط هواپیمای اوکراینی 

شرکت هواپیمایی ماهان چند فروند هواپیما دارد؟  راه آهن سنندج باید تا پایان دولت به اتمام برسد 

 حمل و نقل ترکیبی پیش نیاز توسعه صنعت هوایی 

یک فعال صنفی رانندگان گفت: سازمان تامین اجتماعی به دالیل نامشخص به تعهد خود در مورد بیمه رانندگان عمل نمی کند.
به گزارش تین نیوز، این فعال صنفی که نامش در تین نیوز محفوظ است، در توضیح این موضوع بیان کرد: در  مورد بیمه رانندگان از بدو شروع این 

بیمه، دولت متعهد به پرداخت یارانه 13.۵ درصدی و یا به نوعی پرداخت ۵۰ درصد از کل حق بیمه راننده بود و هست.

وی افزود: با توجه به این که دولت سالیان متمادی مبلغ مربوط به یارانه بیمه رانندگان و برخی دیگر از اقشار ضعیف جامعه را که یارانه بیمه شامل آنها 
می شد و افزون بر چندین هزار میلیارد تومان است به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرد، سازمان تامین اجتماعی نیز چون زورش به دولت ها نرسید 

و نمی رسد به فکر خالص شدن از شر چنین یارانه هایی افتاد.

او تاکید کرد: بدین منظور سازمان مذکور با طرح مسائلی مانند در ردیف بودجه نبودن پرداخت سهم بیمه این اقشار و ...، اقدام به قطع  پرداخت سهم 
حق بیمه در بعضی از بخش ها کرد و در قدم اول از رانندگان جدیدالورود تاکسیرانی شهری شروع کردو در نهایت قطع این یارانه به رانندگان ناوگان 

عمومی بین شهری که جدیداً وارد این حرفه شده اند، رسید.

ماهان دومین شرکت بزرگ هواپیمایی کشور است که 
دارای ۸۰ فروند هواپیماست که بیشترین تعدادش مربوط 
به هواپیمای آورو است.طبق اسنادی که بدست رسیده 
است شرکت هواپیمایی ماهان در سال های ۹۶ و ۹۷، 
هیچ هواپیمای جدیدی را به ناوگان خود اضافه نکرده 
است.ماهان دومین شرکت بزرگ هواپیمایی کشور است 
که دارای ۸۰ فروند هواپیماست که بیشترین تعدادش 
مربوط به هواپیمای آورو است.هواپیمایی ماهان دارای  
۴ فروند بوئینگ  و 3۹ فروند هواپیمای ایرباس است.

معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از تامین کامل اعتبار 
ساخت راه آهن همدان به سنندج خبر داد و اذعان کرد: 
کردستان جزو استان های دارای اولویت برای ریل گذاری است.
خیراهلل خادمی ظهر دیروز در مراسم آغاز عملیات 
اجرایی ایستگاه راه اهن سنندج، اظهار داشت: قرار 
شده است تا یکسال و نیم آینده راه آهن همدان سنندج 
تکمیل و به بهره برداری برسد و این پروژه امسال 
3۷۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده دارد 

غالمحسین دغاغله ، مدیرکل دفتر حمل کاال سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایپروانه سهرابی، مدیر فرودگاه آبادان سعید اکبری، عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
سرمایه گذاران برای برقراری پروازهای خارجی و افزایش پرواز های داخلی در فرودگاه آبادان 
آماده اند. در نشستی که با حضور مسئوالن و اعضای اتاق بازرگانی آبادان و خرمشهر در محل 
سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، بر لزوم افزایش جذب گردشگر در منطقه و همچنین 
برقراری هر چه سریعتر پروازهای بین المللی در این فرودگاه تاکید 
شد.برای ارائه خدمات مناسب به مسافران، احداث ترمینال جدید 
فرودگاه در دستور کار قرار دارد. احداث پروژه ترمینال جدید فرودگاه 
آبادان، توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
و همچنین مدیر فرودگاه در حال برنامه ریزی و پیگیری است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طبق بررسی ها و گزارش مسئوالن ستاد کل نیروهای مسلح 
خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی اثبات شد و علت سقوط بر اثر حمله سایبری منتفی است.

به گزارش تین نیوز، مجتبی ذوالنوری در توضیح نشست روز یکشنبه، 2۹ دی ماه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ ۷3۷ خط 
هواپیمایی اکراین، گفت: رئیس کمیته ویژه بررسی ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده 
سازمان هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی، جانشین فرمانده کل ارتش، رئیس 
هواپیمای کشوری و مدیر فرودگاه بین المللی امام )ره( در جلسه کمیسیون حضور یافتند.

»حشمت اهلل« در راه سفر به زاهدان و تمدید کارت اقامتش بود که زنی ناشناس آن طرف خط، 
خبری را به گوشش رساند؛ دختر کوچک شما سالم ولی در بیمارستان است. دست »زینب«، دختر 
هشت ساله حشمت اهلل، چادر مادر را رها کرده بود و همین جا ماندن از مادر، جانش را نجات داد. او 
شماره تماس پدرش را به پرستاران بیمارستان داد که خبر گم شدن مادر و خواهرش را اطالع دهند.

 به گزارش تین نیوز، حشمت اهلل بیمارستان به بیمارستان گشت و در نهایت پیکر بی جان دختر 13 
ساله و همسر 3۴ ساله اش را در سردخانه بیمارستان شفا پیدا کرد. شب که به خانه رسید، خبر به 
فامیل کوچک مهاجرش هم رسیده بود: »از در که داخل آمدم، زینب سفت من را در بغل گرفت 

وزیر راه و شهرسازی امروز به منظور تقدیم پیام رسمی رئیس جمهور کشورمان به همتای 
اوکراینی، وارد پایتخت این کشور شد. محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، صبح امروز، 
دوشنبه 3۰ دی ماه به منظور تقدیم نامه رسمی تسلیت و همدردی رئیس جمهور کشورمان 
و ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه دولت و ملت جمهوری اسالمی ایران وارد کیف، 
پایتخت اوکراین شد.اسالمی، برای پیگیری همکاری های دوجانبه و نیز تالش های 
مشترک دو کشور در راستای کاهش آالم خانواده های قربانیان، قرار است، بعدازظهر 
امروز با ولودیمیر الکساندرویچ زلنسکی، رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو کند. 

قائم مقام معاونت ساخت و توسعه راه آهن کشور گفت: 2پروژه ریلی مهم کشور در صورت 
تامین اعتبار تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.عباس خطیبی روز دوشنبه در 
بازدید از پروژه راه آهن خرم آباد - دورود اظهار داشت: منابع اجرای پروژه های ریلی با 
توجه به اولویت بندی ها تخصیص داده می شوند که اکنون 12۰ میلیارد تومان اعتبار 
به پروژه ریلی خرم آباد-دورود اختصاص یافته است.وی افزود: برای پیشرفت راه آهن 
خرم اباد دورود تمرکز بیشتری بر این طرح خواهیم داشت ولی با توجه به تعداد پروژه 
های ریلی در کشور نمی توانیم اعالم کنیم که به زودی این پروژه ریلی به پایان می رسد.

شماره سیصد و  هشتاد و نهم- نسخه آزمایشی -۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

چرا تامین اجتماعی به تعهدات خود در مورد رانندگان عمل نمی کند؟ 
دیدار وزیر راه  با وزیران زیرساخت و امور خارجه اوکراین 

روایت ۴۸ دقیقه برزخی و ۶۲ قربانی تشییع پیکر سردار سلیمانی 

۲پروژه ریلی مهم تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد 

با گذشت بیش از 10 روز از سانحه پرواز 752 هواپیمای اوکراینی هنوز مشخص نیست که مقصد جعبه سیاه این هواپیما قرار است کدام کشور ) ایران، اکراین، فرانسه( باشد و در این مدت اخبار ضد و نقیضی از آخرین وضعیت بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای فاوکراینی رسانه ای می شود. 

تخصیص سهمیه پیمایشی سوخت از فردا فقط با بارنامه آمادگی سرمایه گذاران برای برقراری پروازهای خارجی و داخلی آبادان 

راه روشن است

هفته انهم

 از فردا سهمیه پیمایشی سوخت براساس بارنامه تخصیص می یابد.در راستای ثبت نام 
برای صدور کارت هوشمند ناوگان وانت بار و رانندگان،سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
از حدود 1۰ روز قبل زیرساخت های ثبت نام غیرحضوری را فراهم کرد. عالوه بر روش قبلی 
ثبت نام که مطابق آن برای صدور کارت هوشمند به مراکز تعیین شده 
مراجعه می شد و مستندات را ارائه می دادند، با هدف صرفه جوی در 
 smartcard.rmto.ir وقت و هزینه سازمان راهداری سایت
راه اندازی کرد. بر این اساس متقاضیان مدارک خود را در سایت مذکور 
بارگذاری کرده و رسید کارت هوشمند برای آنها صادر می شود.

هفته انهم
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