
   

آیا خودورهای وارداتی برای تعمیر به ترکیه می روند؟ 

 ایرالین ها؛ ابزار قدرت سیاسی یا بنگاه اقتصادی؟ 

حذف فروش بلیت قطارهای حومه ای در گام بعدی  بازرگان، میلک و دوغارون پرترددترین مرزهای جاده ای 

تحریم در پرداخت خسارت بیمه شهدای سانچی بی تاثیر بوده است 

بر اساس آماری که توسط سازمان هوانوردی بین المللی منتشر شده است سال 2018 سومین سال متولی امن در تاریخ هوانوردی در جهان بوده که 
حدود 550 نفر در حوادث هوایی جان باختند.

به گزارش تین نیوز، بر اساس این آمار در سال 2018، در 15 سانحه هوایی 556 نفر جان باخته اند که این آمار به میزان قابل توجهی نسبت به سال پیش 
از آن افزایش یافته است اما از نظر تعداد وقوع سانحه کاهش نشان می دهد این در حالی است که این سازمان ایمنی هوانوردی؛ سال 2017 را با 44 
قربانی در 10 حادثه هوایی، ایمن ترین سال ها در تاریخ این صنعت و سال گذشته )2018( را سومین سال ایمن در تاریخ هوانوردی از نظر شمار حوادث 

مرگبار هوایی و نهمین سال ایمن از نظر شمار کشته شدگان این سوانح ارزیابی کرد.

شبکه ایمنی هوانوردی )ای اس ان( دراین باره گزارش داده است؛ آمار پنج سال گذشته نشان می دهد حوادث ناشی از دست دادن کنترل، از نگرانی 
اصلی در زمینه ایمنی به شمار می رود که عامل اصلی در 10 حادثه از 25 مورد بوده است.

مدیرعامل شرکت حمل نقل ریلی اعالم کرد: به دلیل عدم حمایت 
دولت، قطارهای ترن ست به دلیل هزینه های سنگین از سیستم 

فروش حذف شد و گام بعدی قطارهای حومه ای هستند.
 محمد رجبی افزود: در حدود ۳0 ماهی که در این شرکت ریلی 
فعالیت می کنیم، به طور مداوم رفع مشکالت صنعت ریلی 
خصوصًا تأمین و نوسازی ناوگان را دنبال می کردیم. مدیرعامل 
شرکت حمل ونقل ریلی با اشاره به بروز مشکالت برای صنعت 
ریلی گفت: برای رفع مشکالت ریلی کشور خصوصا حمل ونقل 
مسافری پیگیری ها از وزرای راه و شهرسازی و تعاون انجام شد

مدیرکل دفتر فن آوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: سهم کامیون های 
ایرانی در صادرات کاال 66 درصد و در جابه جایی واردات 

کاال 48 درصد بوده است. 
به گزارش خبرنگار تین نیوز طبق آمار سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، طی 9 ماهه سال 97، درمجموع 
یک میلیون و ۳۳6 هزار تن کاالهای نفتی و غیرنفتی از 
مرزهای زمینی وارد و 5 میلیون و 5۳7 هزار تن کاال از 

مرزهای کشور صادرشده است

داود ربیعی،کارشناس صنعت هوانوردیبهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کاپیتان محسن بهرامی ،سخنگوی شرکت ملی نفتکش
خودروسازان با استفاده از نفوذ این افراد می توانند بر روی اشتباهات و زیان دهی 
خود سرپوش بگذارند.یکی از شرکت های خودروسازی فهرست اعضای 
هیئت مدیره خود را آن هم در الیه های اول منتشر کرده که تعداد آن ها 212 
نفر هستند. این تعداد آن هم با حضور افراد ذی نفوذ مثل تعدادی از نمایندگان 
ادوار، معاون وزیر، برخی اساتید دانشگاه، اقتصاددانان و افرادی از وزارتخانه های 
مختلف جای نگرانی دارد. وجود این تعداد افراد در هیئت مدیره یک شرکت 

خودروسازی اواًل هزینه تمام شده خودرو را باال می برد.

چگونه ممکن است تبلیغات مرده باشد در حالی که همه جا حضور دارد؟ به هر 
طرف که نگاه می کنید آگهی تبلیغاتی می بینید. درست مثل نقاشی. نقاشی 
هم مرده است؛ با این که امروز بیش از هر زمان دیگر موردتوجه است. وقتی 

از مرگ نقاشی حرف می زنیم، منظورمان مرگ خود هنر نیست، بلکه منظور، 
مرگ عملکرد آن به عنوان بازتاب دهنده  واقعیت است. سال ها پس از اختراع 
داگرو تایپ، اولین وسیله  ثبت تصویر، توسط لویی ژاک منده داگر را می توان 

دوران »سقوط نقاشی و ظهور عکاسی« نامید.

یک کارشناس هوانوردی معتقد است نگاه حاکم بر ایرالین های ایرانی به لحاظ 
ماهوی، بیشتر داشتن یک ابزار قدرت سیاسی است تا یک بنگاه اقتصادی و همین 

مسئله بهروه وری را در اولویت چندم قرار می دهد.
به گزارش تین نیوز، روح  اهلل فالح تبار این مطلب را در یک گروه هوانوردی تلگرامی 
بیان کرد و افزود: در حال حاضر، درآمد در ایرالین های داخلی صرفا به معنای فروش 
بلیت است در صورتی که در ایرالین هایی که با نگاه بنگاه اقتصادی اداره می شوند  به 

اسپانسرینگ در بخش های مختلف با دید هم توجه جدی وجود دارد.

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور معتقد است سیاست مسئوالن 
در خصوص فعالیت خودروهای شخصی، مماشات کامل و در برخی موارد حمایت از آنها است.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده این مطلب را در پاسخ به انتقاد جمعی از رانندگان سواری 
کرایه برون شهری به فعالیت گسترده خودروهای شخصی در اطراف پایانه های مسافری،  
بیان کرد و گفت:  این درحالی است که برخی ارگان ها نیز با مقررات دست و پای رانندگان 
سواری کرایه را بسته و میدان را برای تاخت و تاز شخصی های مسافربر باز می گذارند.

نقشه راه ایمنی جاده های کشور توسط وزارت راه وشهرسازی تدوین و برای تصویب به هیأت 
دولت ارسال شد.

 براساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور ماده ۳0 بند »ج« جز سه، دولت موظف 
است، سازوکارهای قانونی الزم را به منظور کاهش ساالنه 10 درصد از میزان تلفات جانی ناشی 
از تصادفات رانندگی در جاده های کشور را فراهم کند.براساس اطالعات سازمان برنامه وبودجه، 
برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور و تدوین نقشه راه ایمنی جاده های کشور توسط وزارت راه و 

شهرسازی تدوین و برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است.

پیشرفت ها و دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و 
اعالم شد. چنگیز جوادپور؛ مدیرکل مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و  سازمان بنادر و دریانوردی 
درباره پیشرفت ها و دستاوردهای انقالب اسالمی در این حوزه گفت: یکی از کارهای که در زمینه 
بحران، پدافند غیرعامل و  سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته، انجام و به روزرسانی مطالعات 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بنادر حیاتی کشور است. وی افزود: اعمال مالحظات پدافند 
غیرعامل در طرح تدقیق مطالعات یکپارچه ساحلی استان هرمزگان و جزایر مربوطه و برگزاری 

مانورها)رزمایش(جهت آمادگی صورت گرفته است.
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 جان باختن بیش از 550 نفر در حوادث هوایی در سال 2018 
 نقشه ایمنی جاده ها  در دست هیأت دولت 

 چرا مماشات و حمایت از خودروهای مسافربر شخصی؟ 

پیشرفت های 11 گانه سازمان بنادر و دریانوردی اعالم شد 

هفتهانهم
راهروشناست

در بخش ارزی پرداخت حقوق و مزایا از سوی موسسات بیمه گر 
در حال انجام است و اکنون بیمه نیمی از خانواده ها تکمیل شده و 
چک خود را دریافت کردند ونیم دیگر خانواده ها که هنوز بیمه 
خود را دریافت نکرده اند به دلیل بحث انحصار وراثت بوده و یا 

این که خودشان تاکنون اقدام نکرده اند.
وکیلی برای انحصار وراثت در نظر گرفتیم و در حال حاضر چیزی 

به عنوان معوقه از طرف شرکت باقی نمانده است.
تحریم در نهایت وقتی می خواهند پرونده را ببندند و حق وحقوق 
را جمع و تفریق کنند تاثیرگذار است اکنون برای پرداخت بیمه 

اشخاص بی تاثیر بوده است.

قطعه سازان کشور علیرغم تمامی کاستی ها و کسر نقدینگی و داشتن طلب های کالن از خودروسازان کماکان به صورت منسجم به تولید و تامین قطعات خودروهای تولید داخل ادامه می دهند. 

نگرانی مجلس از حضور افراد بانفوذ در هیأت مدیره خودروسازان 

هفتهانهم

مرگ تبلیغات و داستان گویی ایرالین های بزرگ
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