
   

 پاسخ پورسیدآقایی به تجمع اعتراضی مالکان آژانس ها و رانندگان وانت بارها 

هواپیمای فرسوده، چگونه اوراق می شود؟ 

دولت موظف به پرداخت سهم 50 درصدی بیمه رانندگان شد   انتقاد از عدم عمل به تعهدات دولت در بخش حمل ونقل عمومی 

 الینرها به ایران نمی آیند، بنادر ایران تحریم نیستند 

 آیا نمی شد با رقم بیش از ۳00 میلیون دالر به جای سه ارباس نو، 10 ارباس با عمر کمتر از 10 سال خرید و صنعت را تا مدت ها بیمه کرد؟

به گزارش تین نیوز، پرسش باال را یکی از کاربران این شبکه خبری در بخش نظرات سایت مطرح کرد و در مورد خرید هواپیماهای برجامی نوشت: طی 
دوران ماه عسل پسا برجام، کارشناسان صنعت بارها در خصوص تامین قطعه و راه اندازی سرمایه های ملت که همان ناوگان زمین گیر و تشنه هما بود، 

تذکر دادند اما به این تذکرات توجهی نشد.

وی افزود: آن زمان فصل انتخابات و زمان دهن کجی به مخالفان و بهره برداری تبلیغاتی از فرصت برجام،  آن هم از کیسه ملت بود، به راستی چه فرقی 
بود بین توزیع رایگان سیب زمینی با این کار که از یکی خرده می گیریم و به دیگری دامن می زنیم؟

این کاربر تین نیوز خاطرنشان کرد: در آن دوران منتقدان، با انگ دلواپس چپ و راست در گوشه رینگ وادار به سکوت می شدند و مغرورانه نظرات 
منتقدان دلسوز صنعت به باد تمسخر گرفته می شد.

بر اساس مصوبه شب گذشته کمیسیون تلفیق مجلس؛ 
دولت موظف به پرداخت سهم 50 درصدی بیمه رانندگان 

حمل و نقل جاده ای شد.
احمد کریمی دبیر کانون کامیون داران در گفت وگو با 
خبرنگار تین نیوز  با اشاره به تالش های کمیسیون عمران 
مجلس در خصوص پیگیری مطالبات رانندگان کامیون 
گفت: متأسفانه در الیحه بودجه امسال بیمه رانندگان 
حذف شده بود که با تالش کمیسیون عمران مجلس و 
پیشنهاد این کمیسیون مبنی بر )پرداخت سهم 50 درصدی 

نماینده استان البرز در شورای عالی استان ها از عدم عمل 
دولت  به تعهدات خود مبنی بر پرداخت یارانه حمل ونقل 

عمومی، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمدحسین میرزا با اشاره به 
ضرورت بیمه رانندگان فعال در حمل ونقل عمومی، اظهار 
داشت: متاسفانه دولت به تعهدات خود در زمینه پرداخت 
سهم خود از توسعه حمل ونقل عمومی عمل نمی کند.

سعداله وطن خواه ، مدیرکل فرودگاه های مازندرانعبدالناصر همتی،رئیس کل بانک مرکزی محمد علی اصل سعیدی پور ،مدیرکل توافق نامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی 
سامانه های پرداخت و تسویه از اقدامات مهم سیستم بانکی کشور است که در دو بعد می تواند به 

بانک مرکزی کمک کند که کمک این سامانه ها در مرحله اول از دید نظارتی است.
در بحران ارزی که اواسط سال در کشورمان رخ داد و هم زمانی با تحریم های 
غرب، مشکالتی را برای کشورمان ایجاد کرده بود، به لطف خداوند 
توانستیم با اصالح ابزار پرداخت، آرامش نسبی را بر بازار ارز حاکم کنیم.
روزانه ۲00 میلیون تقاضا به این بخش وارد می شود که می تواند به 

تقویت کسب و کارهای نوین کمک کند.

در فرودگاه رامسر هم به جهت تامین سالمت پروازها حدود ۳00 متر شبکه هوایی 
فشار متوسط و ضعیف برچیده و شبکه زمینی اجرا و به این ترتیب ۳5 تیر برق حذف 

شد.در فاز دوم طرح توسعه فرودگاهی به منظور تامین رفاه 
مشایعین و مستقبلین در پروازهای زیارتی ترمینال مستقبلین 

و مشایعین به مساحت پنج هزار و 400 مترمربع احداث و به 
بهره برداری رسید.با توجه به محدودیت زمین در استان الزم بود 
فضایی برای نصب سامانه کمک ناوبری نظیر سامانه که به فرود 

دقیق هواپیما کمک می کند

وقتی یک هواپیما بازنشسته می شود، با آن چکار می کنند؟ این سوال، طیف گسترده ای از پاسخ ها را 
دارد و از تبدیل شدن آن به یک هتل تا فروش قطعات آن در دست دوم فروشی ها را در بر می گیرد. 
این مجموعه تصاویر از  روایتی است از آنچه برای هواپیماها پس از خروج از سرویس رخ می دهد. 

وقتی که ایرالینی هواپیمایی را دیگر ثبت نام )رجیستری( نکند، آن هواپیما از نظر 
فنی تفاوتی با یک زباله عظیم الکترونیکی ندارد. بنابراین باید به سرعت اوراق شود...

جلسه رسته  نورد با حضور نوردکاران و نایب رئیس، عضو هیات مدیره و دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، در حالی که قیمت حمل در حوزه حمل  بارهای ریلی 
افزایش چشمگیری نداشته است، در این جلسه فرمول تن بر کیلومتر در کرایه بار 

فوالدی ها پیگیری شد.نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: در این 
جلسه درخصوص مشکالت روز نوردکاران مطالبی مطرح شد و یکی از این موضوعات، 

درباره کرایه ها بود ....

یک استاد دانشگاه معتقد است مسئوالن نباید در دام تحلیل نادقیق و تا حدی پوپولیستی 
»افزایش قیمت سوخت باعث افزایش هزینه های زندگی دهک های پایین می شود« بیفتند.

به گزارش تین نیوز، حامد قدوسی این مطلب را در کانال تلگرامی خود بیان کرد و گفت: 
اثر منفی تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت برای دهک های پایین به مراتب کم تر از 

اثر مثبت مستقیم دریافت پول سهمیه سوخت است.

مدیرعامل شرکت راه آهن حرکت مجدد قطارهای پرسرعت با کمک دولت در تامین 
اعتبار قطعات مورد نیاز خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، سعید محمدزاده گفت: 
تردد قطارهای پرسرعت رجا مجددا از سر گرفته شد.او افزود: قرار است دولت برای تأمین 
هزینه های تعمیر و نگهداری این قطارها به رجا کمک کند که در حال حاضر کمک و 
مساعدت دولت آغاز شده است.مدیرعامل شرکت راه آهن علت توقف قطارهای پرسرعت 

رجا را نبود قطعات ترن ست ها عنوان کرد
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چرا از فرصت 2 ساله برای خرید هواپیمای دست دوم استفاده نکردیم؟ 
چند دلیل در دفاع از سهمیه قابل فروش بنزین برای همه ایرانیان 

 پیگیری فرمول تن برکیلومتر در کرایه بار فوالدی ها

 راه اندازی مجدد ترن ست های رجا 

هفتهانهم
راهروشناست

بنادر ما تحریم نیستند و برخی کشتی های اروپایی به بنادر ما می آیند.همه باید 
دقت کنند که بنادر ما تحریم نیستند                                                                                                                                    و نباید هم سو با رسانه های دشمن عمل 

کر د و مدعی شد، بنادر کشور تحریم شده اند.
این الینرهای دنیا هستند که د ر راستای منافع تجاری خود و مشترکات 
اقتصادی با آمریکا ترجیح می دهند، د ر این شرایط به بنادر ما نیایند تا 

زیان اقتصادی احتمالی از سوی آمریکا بر آنها تحمیل نشود.
بنابراین بندر چابهار کامال شفاف، آماده ارائه خدمات دریایی و بندری 

به خطوط کشتیرانی دنیا است 

این تجمع در حالی صورت گرفت که قرار است در جلسه امروز شورای شهر در مورد اخذ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک در سال98 تصمیم گیری شود. 

کارت های بانکی مغناطیسی هوشمند می شود 

هفتهانهم

 ارتقای ایمنی و سالمت پروازها در فرودگاه ساری 
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