
   

 تاکسیرانان تهران انگلیسی و عربی یاد می گیرند 

توسعه آزادراه ها بدون بخش خصوصی معنی ندارد 

اعزام بیش از 14 هزار حاجی از فرودگاه های کشور تا پایان امروز   برنامه ریزی برای افزایش سفرهای ریلی 

آغاز شمارش معکوس برای وصل شدن ایالم به شبکه ریلی کشور 

 حدود یک ماه پیش بود که سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد موضوع عدم سوخت رسانی به شرکت های هواپیمایی ایرانی در برخی فرودگاه های 
بین المللی به دبیرکل و رئیس شورای ایکائو منعکس شده و تالش ها و رایزنی های زیادی برای تحویل سوخت به شرکت های ایرانی صورت گرفته است؛ 
اما پس از گذشته این مدت اطالع رسانی در خصوص نتیجه و فرآیند شکایت ایران به ایکائو از سوی سازمان هواپیمایی کشوری منتشر و رسانه ای نشد.

به گزارش تین نیوز، علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره آخرین وضعیت نتیجه شکایت ایران به ایکائو مبنی بر عدم سوخت رسانی 
به شرکت های هواپیمایی ایرانی در برخی فرودگاه های بین المللی به خبرنگار هفته نامه »حمل ونقل« توضیح داد: هر گونه اقدام و عملی که در صنعت 
حمل و نقل هوایی خارج از ضوابط بین المللی انجام بگیرد ما این موضوع را به ایکائو منعکس می کنیم و به طور قطع سازمان هواپیمایی کشوری نیز 
پیگیر این مسائل خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره کرده که سازمان جهانی هواپیمایی »ایکائو« در حد 
مقدورات خودش مسائل را پیگیری خواهد کرد و افزود: تالش سازمان جهانی هواپیمایی »ایکائو« در راستای یکسان سازی در خصوص قوانین و 

مقررات و نحوی برخورد حمل ونقل هوایی در کشورها است.

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران از اعزام 14 هزار و 473 حجاج تا پایان امروز خبر داد.

حشمت اهلل قربانی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در خصوص 
برنامه عملیات پروازهای حج امروز )24 تیرماه( عنوان 
کرد: تا امروز صبح ساعت 8:00 بالغ بر 49 پرواز انجام شده 
است که بر اساس آن 12 هزار و 173 نفر جابه جا شده اند.

وی در ادامه بیان کرد: تا بامداد امروز نیز 9 پرواز دیگر انجام 
خواهد شد که در راستای آن نیز دو هزار و 300 نفر دیگر به 
مجموع 12 هزار و 173 زائر اعزام شده افزوده خواهد شد.

معاون مسافری شرکت راه آهن از برنامه ریزی های این 
شرکت برای افزایش سفرهای ریلی خبر داد و گفت: با 

ارتقاء کیفیت خدمات ایستگاهی و مسافری، از سال 9۵ 
سفر با ناوگان ریلی روند صعودی داشته به طوری که 
در سال 97 نسبت به سال 9۶ سفرهای ریلی در کشور 
14 درصد افزایش یافت.میرحسن موسوی در مراسم 

تودیع و معارفه سرپرست اداره کل خدمات ساختمانی و 
ایستگاهی راه آهن افزود: در مقایسه با سال 9۵ سفرهای 

ریلی در سال 9۶ بیش از ۶ درصد رشد داشته است.

مسعود نیلی،اقتصاددانمحسن جالل پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در دوره هفتم  قاسم سلیمانی دشتکی ،استاندار ایالم
رانت تعریف ساده ای دارد. هرکس ثروتی به دست آورد بی آنکه متحمل زحمتی شود، رانت جویی 
یا رانت خواری کرده است. یا هرکس بدون زحمت و صرفًا به خاطر داشتن ژن خوب، پله های 
ترقی در نظام اداری یا ساختار سیاسی را چند تا یکی باال بپرد، بدون شک رانت خواری کرده است.
ند که با کوشش و تالش  در طول تاریخ افراد زیادی وجود داشته ا
ری  د بی شما فرا ا ر  ند و همین طو فته ا یا ثروت دست  به  د  زیا
 . ند لی رسیده ا ز دسترنج دیگران به مال و منا ند که ا هم بوده ا
ولی »خلق ثروت« کرده و گروه دومی »کسب ثروت.« گروه ا
در کشوری که فرهنگ، جامعه، سیاست و حکمرانی اش کسب ثروت را تشویق کند،

در کشورهای مختلف دنیا سیاست عبارت است از تسهیل اقتصاد. در واقع سیاست، موانع 
غیراقتصادی بر سر راه اقتصاد را برمی دارد، بنابراین اقتصاد از سیاست سرویس می گیرد و 

سیاست، تسهیل کننده و اقتصاد، فراهم کننده امکانات برای مردم است. این در حالی است که 
در ایران این گونه نیست.در کشور ما، اقتصاد و سیاست از یکدیگر 

جدا هستند و سیاست، خود اهداف مستقلی را دنبال می کند که نه تنها 
کمک به اقتصاد نمی کند، بلکه در غالب موارد برای آن هزینه زا است. 

این در حالی است که از اقتصاد خواسته می شود که مستقل از هر 
شرایطی از نظر وضعیت سیاسی، رفاه مردم را افزایش دهد!

توسعه زیرساخت های حمل ونقل در تمام عرصه ها یکی از اصلی ترین شاخص هایی است 
که در میزان توسعه یافتگی کشورها جایگاهی مهم دارد و دراین بین دو عرصه ریلی و 

آزادراهی با توجه به کیفیت خدماتی که ارائه می کنند بیش ترین مزیت نسبی را در قیاس با 
دیگر شیوه های حمل ونقل دارند.

بااین وجود ایران در سال های اخیر همواره با محدودیت منابع مالی و بودجه ای مواجه بوده 
و این مسئله باعث شده سؤالی مهم پیش روی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.

درحالی که برخی کارشناسان در واکنش به اظهارات مسئوالن در تاکید بر بومی سازی در بخش ریلی، 
این پرسش را مطرح می کنند که اگر ساخت داخل برخی قطعات و مجموعه ها در داخل قابل انجام 
اما اقتصادی نبود؛ تکلیف چیست؟ یک کارشناس حمل ونقل معتقد است: این که با افتخار بگوییم 

فالن قطعه را نمی سازیم چون قرار نیست همه چیز را خودمان بسازیم تنها بیانی دیگر از ضرب المثل 
»نرسیدن دست گربه به گوشت« است.

به گزارش تین نیوز، چندی پیش سعید قصابیان کارشناس حمل ونقل در بخشی از یادداشتی که در این 
شبکه خبری منتشر شد، در مورد بومی سازی در بخش ریلی نوشت: منظور از بومی سازی چیست؟

وزیر راه و شهرسازی از تکمیل پروژه راه آهن جوین - اسفراین تا پایان دولت دوازدهم خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد اسالمی، در افتتاحیه طرح های راهسازی خراسان شمالی که 
از طریق ویدئوکنفرانس توسط ریاست جمهوری انجام گرفت، گفت: پروژه راه آهن جوین - اسفراین 
به طول ۵7 کیلومتر با اعتبار 200 میلیارد تومان اجرا شده و خراسان شمالی از این طریق به راه آهن 

سراسری وصل می شود.

شناور توقیف شده شرکت تایدواتر خاورمیانه که توسط کویت توقیف شده بود آزاد شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، سال گذشته معاون سابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از توقیف 
یک فروند شناور شرکت تایدواتر خاورمیانه توسط کویت خبر داد که با گذشت چند ماه از این 

جریان حسین زارعی مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه در نشستی که حدود یک ماه گذشته با 
خبرنگاران داشت جزئیات علل توقف شناور خدماتی ایرانی از سوی کویت را نیز تشریح کرد.

شماره دویست و شصت و چهارم- نسخه آزمایشی -۲۴ تیر ماه 1398
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 واکنش »ایکائو« به شکایت سازمان هواپیمایی 

تکمیل پروژه راه آهن جوین - اسفراین تا پایان دولت دوازدهم 

 بومی سازی ریلی با سطح تکنولوژی موجود چقدر در دسترس است؟ 

 شناور توقیف شده تایدواتر، آزاد شد 

هفتهانهم
راهروشناست

صندوق توسعه ملی اعالم آمادگی کرد برای پتروشیمی مهران 2/1 میلیارد دالر تسهیالت ارزی به 
شرط حضور سرمایه گذار اختصاص دهد.

 باالی 10 هزار میلیارد تومان در حوزه های مختلف سرمایه گذاری شده و کارهای بزرگی در دست 
اقدام است که برای استان ارمغان توسعه خواهد بود. در حالی که وضعیت 
مالی سختی داریم اما در ایالم رشد قابل توجه اعتبارات داشته ایم. صدای 

مردم مناطق سیل زده استان را به گوش مسئوالن کشور رساندیم و ایالم را 
جز چهار استان اصلی سیل زده کشور قرار دادیم و در مراحل مختلف بحران 

قبل حین و بعد از بحران بسیار خوب عمل شد 

نخستین دوره مقدماتی آموزش زبان انگلیسی و عربی ویژه تاکسیرانان با کاربری ویژه آغاز شد. 

همه منتقد وضع موجود هستیم کارآفرینان و جامعه؛ قربانیان مشترک تیولداری 

هفتهانهم
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