
   

 اتفاق جنجالی در ماهنامه درون پروازی »کیش ایر« + فیلم 

تمهیدات و برنامه های بازگشت زائران اربعین حسینی 

جمع آوری مسافرکش های غیرمجاز از فرودگاه مهرآباد افزایش ظرفیت قطارهای حومه ای برای بازگشت زائران از اربعین 

کارکنان مترو تعدیل نمی شوند 

از روز گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شده که بر اساس آن کاربران شبکه های اجتماعی مدعی پرواز یک فروند هواپیمای باری آنتونوف 74 
شده اند که از سال 94 پرواز آن ممنوع بوده است.

علیرضا منظری در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در این رابطه عنوان کرد: اگر سازمان هواپیمایی کشوری به این هواپیما برای پرواز مجوز داده است 
حتمًا دارای استاندارد بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ارائه مجوز به هواپیمای باری برای تبدیل کردن به هواپیمای مسافری امری طبیعی است، عنوان کرد: البته این موضوع 
شرایط خاص خودش را دارد و باید یکسری استانداردها در آن رعایت شود.

این کارشناس هوایی با بیان اینکه طراحی هواپیما را اصواًل به چند مدل انجام می گیرد، بیان کرد: طراحی هواپیما به شکل مسافری، کارگو و یا دوگانه 
طراحی می شود.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد عنوان کرد: در حال برنامه ریزی 
هستیم تا به طور کلی جلوی مسافرکش ها و تاکسی های 
ا بگیریم. د ر با آ ه مهر خل فرودگا ز در دا غیرمجا
میرسعید صفی نیا در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در 
خصوص آخرین وضعیت پیگیری برای جمع آوری 
مسافرکش های غیرمجاز در اطراف فرودگاه مهرآباد، 
توضیح داد: در راستای حل مشکالت مسافرکش های 
غیرمجاز در هفته گذشته جلسه ای را با حضور سردار حسن 
مهری فرمانده پلیس فرودگاه های کشور برگزار کردیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن از تمهیدات این شرکت برای 
ایام بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: مقرر 
شد پس از بررسی  به صورت موقت از قطارهای حومه ای 
با هدف افزایش ظرفیت جابه جایی زائران در شبکه 
حمل ونقل ریلی برای ایام اوج سفرهای اربعین استفاده شود.
سعید رسولی  با اشاره به تمهیدات شرکت راه آهن 
بعین حسینی  ر ن ا ئرا ا زگشت سفرهای ز ی با برا
اظهار داشت: اگرچه تدارک امکانات و فراهم کردن 
تجهیزات در مدت زمان کوتاه کار بسیار سختی است؛

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما«علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهر تهران علی امام،  مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه
مشکل اصلی کندی طرح نوسازی کمبود خودرو در کشور است.در حال حاضر ۳۵ هزار 
تاکسی فرسوده در کشور نیاز به نوسازی دارند که به دلیل کمبود تولید خودرو از سوی 
خودروساز طرف قرارداد تاکسیرانی، طرح نوسازی تاکسی ها با کندی صورت می گیرد. 
همراهی دولت در این راه می تواند کمک شایان توجهی در روند اجرای 
طرح نوسازی تاکسی ها و کاستن از تعداد تاکسی های فرسوده بکند. 

با توجه به ظرفیت، هفدهمین نمایشگاه حمل و نقل دستاوردهای 
خوبی را می تواند به همراه داشته باشد و باید با توجه به نرم جهانی این 
قبیل نمایشگاه ها انتظاراتی در حد نمایشگاه حمل و نقل از آن داشت.

از حداکثر توان ناوگان حمل و نقل عمومی به منظور تسهیل و تسریع در جابه 
ئران ورودی به مرزهای چهارگانه غرب کشور به کار گرفته می شود. جایی زا

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
مهران قربانی معاون حمل و نقل این سازمان اظهار داشت: بررسی روند بازگشت 
زائران نشان می دهد سفر های بازگشت از روز گذشته آغاز شده است و بر اساس 
پیش بینی های انجام شده از روز دوشنبه این روند رشد قابل توجهی پیدا می کند. 

با عنایت به اتمام کانون ارزیابی داوطلبان آموزش رؤسای قطار مسافری دوره ۱4، ضمن 
تشکر از همراهی و همکاری شما عزیزان از ابتدای شروع فرآیند مذکور تاکنون، نتایج نهایی 
کانون ارزیابی به شرح زیر اعالم می شود. به گزارش تین نیوز به نقل از ریل نیوز ، از مجموع 
افراد حاضر در فرآیند کانون ارزیابی ۲۵ نفر پذیرفته شده و 7 نفر به عنوان افراد ذخیره تعیین 
شده اند.ترتیب اسامی نفرات قبول شده به ترتیب حروف الفبا باشد.ترتیب اسامی افراد 
ذخیره به ترتیب امتیاز نهایی است. در صورت انصراف هر کدام از افراد قبول شده نهایی، 
یک نفر از افراد ذخیره )به ترتیب امتیاز کسب شده(، جهت ادامه فرآیند دعوت خواهد شد.

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور عدم تفکیک و تفاوت در 
میزان عوارض دریافتی از خودروهای عمومی و شخصی را ظلمی در حق راننده حرفه ای دانست.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده این مطلب را در پاسخ به پیشنهادی عنوان کرد 
که چندی پیش، دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها ارایه و درخواست 
کرده بود: نرخ شناور عوارض برای عبور از برخی آزادراه ها در نظر گرفته شود.

خدایار خاشع به خبرنگار تین نیوز گفته بود: یکی از راه های کنترل سطح سرویس و مدیریت ترافیک 
در آزادراه های دنیا به خصوص آزادراه هایی با ترافیک جهتی، شناور کردن نرخ عوارض عبور است.

یک کارشناس حمل و نقل معتقد است الزم نیست در راه اندازی سیستم حمل و نقل عمومی 
شهرها، بین مترو و بی آرتی یکی را انتخاب کرد.به گزارش تین نیوز، علی افشار این مطلب را 
شبکه های اجتماعی بیان کرد و گفت: از مترو  و بی آرتی باید به عنوان سیستم مکمل استفاده کرد.

او افزود: مترو زیر زمین و بی آرتی روی زمین قرار دارد و ضرورتی ندارد بین این  
دو، یکی انتخاب شود چرا که هر کدام از این دو وسیله ویژگی ها و محدودیت های 
رند، ین وسایل نقلیه مسیر ویژه دا رند. وی تاکید کرد: هر دوی ا خود را دا

شماره سیصد و بیست و چهارم - نسخه آزمایشی -۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 آیا استفاده از هواپیمای باری به عنوان مسافری قانونی است؟ 

 نرخ عوارض برای خودروهای شخصی و عمومی متفاوت باشد 

اعالم نتایج آزمون رؤسای قطار مسافری شرکت حمل و نقل ریلی رجا 

 مترو  و بی آرتی مکمل هستند نه جایگزین 

هفتهانهم
راهروشناست

خبر استعفای رئیس هیأت مدیره مترو به دلیل درگیری با کارکنان صحت ندارد.قرار نیست 
کارگران تعدیل شوند و تنها برنامه ها جهت مامور شدن آنها به بخش های دیگر شهرداری است. 
بنابراین نباید هیچ جای نگرانی در این زمینه وجود داشته باشد. کارکنانی که به مناطق مختلف 
شهرداری مامور می شوند  شرایطشان مشابه پرسنل مترو بوده و آسیبی 
به قرارداد آنها وارد نمی شود فقط محل کار آنها تغییر یافته است. 
نون در سازمان خود باشند و ما بنا  بع قا رگران باید  تا کا
ز کارکنان  ریم کسی را تعدیل کنیم. روز گذشته برخی ا ندا
مترو با رئیس هیات مدیره مترو درگیری های لفظی داشتند 

مرکز مطالعات خلیج فارس به عنوان تنها مرکز خلیج فارس  شناسی است که به صیانت از نام خلیج فارس، بررسی های راهبردی و رصد اندیشکده های دنیا می پردازد در شبکه اجتماعی خود فیلمی منتشر کرده است مبنی »بر جعل و  تحریف نام خلیج فارس در ماهنامه داخلی پروازی شرکت هواپیمایی کیش ایر «. 

 پرواز ایالم-نجف با استقبال زائران مواجه نشد طرح نوسازی تاکسیرانی با سد کمبود خودرو مواجه است 

هفتهانهم

پرواز ایالم-نجف با استقبال زائران مواجه نشد، اما برنامه برای این فرودگاه همچنان باز نگه داشته شده است.

از روز دوشنبه )۲۲ مهرماه( پروازهای عتبات از مبدأ کرمانشاه به روزانه ۶ پرواز افزایش پیدا خواهد کرد.
 وی در ادامه افزود: پروازهای فوق العاده اربعین این شرکت از روز ۱۲ مهرماه آغاز شده است  
پروازهای فوق العاده اربعین این شرکت از روز ۱۲ مهرماه آغاز شده 
است و برای خدمت به زائران اربعین حسینی، ۱۳7 پرواز تا پایان 
عملیات اربعین در نظر گرفته شده است.عالوه بر این پروازها 
اکنون در فرودگاه کرمانشاه روزانه ۳ پرواز به مقصد نجف اشرف 
انجام می شود که این تعداد از روز دوشنبه )۲۲ مهرماه( به روزانه ۶ 
پرواز خواهد رسید.پرواز ایالم-نجف با استقبال زائران مواجه نشد،
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