
   

تحمیل تمام ریسک  پروژه ها به پیمانکاران عادالنه نیست 

خطای انسانی سازندگان خودرو که هزاران خانواده را عزادار کرده 

حذف ایران از راه ابریشم ریلی+فیلم  آخرین شرایط ساخت »ترمینال بین المللی فرودگاه شیراز« 

تعرفه های فرودگاهی و ناوبری در هوانوردی عمومی اصالح می شود 

حدود 2 سال پیش بود که موضوع راه اندازی ایرتاکسی برای اولین بار در فرودگاه بجنورد مطرح شد اما با گذشت این مدت خبری از آغاز این پروازها 
نشده است.

سید مهدی رزاز مدیر فرودگاه بجنورد در گفت وگو با خبرنگار این شبکه خبری در خصوص دلیل تأخیر این موضوع توضیح داد: آغاز فعالیت ایرتاکسی 
در فرودگاه بجنورد منوط به اخذ مجوزها است.

او در ادامه افزود: شرکتی که قصد راه اندازی ایرتاکسی در فرودگاه بجنورد را دارد به جد دنبال اخذ مجوزهای مربوطه است اما به دلیل اینکه مالک 
ایرتاکسی حدود 8 ماه پیش اقدام به واگذاری این شرکت کرد یک وقفه چند ماهه برای اخذ مجوزهای مربوطه ایجاد شد.

مدیر فرودگاه بجنورد، یکی از دالیل تأخیر راه اندازی ایرتاکسی را نبود تجربه مشابه در این زمینه دانست و تصریح کرد: در حال حاضر شورای عالی 
امنیت ملی و کمیته هوافضا مستندات و قوانین را برای پرواز پهپادهای غیرنظامی تهیه می کنند؛ موضوع ایرتاکسی ها نیز به مانند پهپادها حوزه جدیدی 

در صنعت هوایی کشور محسوب می شود از همین رو اخذ مجوزها کمی زمان بر خواهد بود.

یی در خصوص بالتکلیفی در ساخت  اً خبرها خیر ا
ترمینال فرودگاه بین المللی شیراز در رسانه ها منتشر 
شده است در همین راستا به سراغ مدیرکل فرودگاه های 
استان فارس رفتیم و موضوع را از وی جویا شدیم.
بطه به خبرنگار تین نیوز  رضا بدیعی فرد در این را
ولیه پروژه ترمینال فرودگاه  د ا ردا د: قرا توضیح دا
شیراز چیزی حدود 100 میلیارد تومان بود که حدود 
96 درصد مبلغ ریالی آن در این پروژه هزینه شده 
دامه کار یک پیشنهادی داده شد ما برای ا است. ا

پروژه مشترک ریلی کشورهای چین، قزاقستان، ترکیه، 
آذربایجان و گرجستان در حالی کلید خورد که ایران  از 
راه ابریشم ریلی حذف شده است. به گزارش تین نیوز، 
براساس فیلمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
است، ایران از راه ابریشم ریلی کنار گذاشته شده است. 
طبق تصاویر در حالی که ایران از جاده ابریشم ریلی حذف 
شده که افغانستان نیز از طریق همکاری همین کشورها 
به راه ابریشم ریلی وصل می شود.این فیلم ترکیه را 
به عنوان پل ارتباطی بین چین، اروپا و آفریقا نشان می دهد

علیرضا محمودی، رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل ریلی رجانوراله دلخواه، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ایالم  سیاوش امیرمکری،مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
 تمام این موضوعات از سوی ادارات، مدیران و کارشناسان مربوطه اداره کل بررسی و 
پاسخ های آن ها در موعد مقرر به شهروندان اعالم شده است.از این 175 شکایت 95 مورد از 
درخواست های ثبت شده در سامانه شهراه طی مدت بیان شده مربوط به حوزه حمل و نقل 
بوده که از جمله آنها تخلف شرکت های حمل و نقل کاال و مسافر 
می باشد، 80 مورد دیگر مربوط به حوزه راهداری می باشد که از جمله 
آنها به خرابی رویه آسفالت، وجود چاله و دست انداز در راههای ارتباطی 
استان می باشد.ارتباط مردم با این سامانه در حقیقت موجب ارزیابی 
دستگاه ها و بررسی عملکرد کارکنان وزارت متبوع نیز خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان مسافری یکی از مشکالت 
فعلی کشور را آمار باالی مرگ میر ناشی از حوادث رانندگی دانست و با توجه به نقش وسیله 
نقلیه در بروز تصادفات رانندگی گفت:  آمارهای کشته شدگان در سوانح رانندگی نشان می دهد 
ما درگیر جنگ پنهانی هستیم که در این جنگ، دشمن یا خودمان هستیم یا ساخته دست مان.

به گزارش تین نیوز، مختار داوودی افزود:: در مثلث برمودای مرگ ناشی از حوادث رانندگی 
که هر روز افراد زیادی را به کام خود می کشد، سه عامل راه، انسان و وسیله نقلیه نقش دارند.

چندین شرکت در دنیا در تالش هستند تا ایده ایالن ماسک، سرمایه دار آمریکایی 
برای ساخت »هایپرلوپ« را عملی کنند؛ اما واقعیت این است که ساخت یک لوله 
فوالدی حاوی خالء که قطار در آن با سرعت نزدیک به هزار کیلومتر در ساعت 
حرکت می کند هنوز با صرفه اقتصادی ساخت و راه اندازی فاصله زیادی دارد. 

با این همه، کارولین کراولی یک دانش آموز 13 ساله آمریکایی ممکن است به عنوان فردی 
معرفی شود که راه حل اقتصادی و سازگار با محیط زیست برای هایپرلوپ پیدا کرده است. 

نتونف 74 ممنوعیت  پیمای آ پیمایی کشوری اعالم کرد که هوا سازمان هوا
ا است. ر ا ا د زی ر ا مه های صالحیت پرو هینا ا می گو شته و تما ز ندا ا پرو

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، از آنجایی 
که در روزهای اخیر مطالب و مسائلی در فضای مجازی و به تبع آن در بعضی از 
رسانه ها موضوع پرواز یک فروند هواپیمای آنتونف 74 شرکت هواپیمایی پویا 
با عناوین مختلف، صالحیت پروازی این هواپیما را محل شبهه قرار داده است 

معاون ساخت وتوسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها در آستانه بهره برداری از راه  آهن میانه- 
بستان  آباد گفت: به منظور ساماندهی کریدورهای شرقی- غربی و تکمیل هرچه سریع تر 
خط آهن میانه- تبریز از روز گذشته عملیات ریل گذاری راه آهن بستان آباد- تبریز آغاز شد.

لملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای  به گزارش روابط عمومی و امور بین ا
ه آهن  یی را حمل ونقل کشور، عباس خطیبی با تاکید بر تکمیل عملیات اجرا
میانه- بستان آباد گفت:  به زودی شاهد بهره برداری از این مسیر ریلی خواهیم بود.

شماره سیصد و سی و ششم- نسخه آزمایشی -۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 دلیل معطلی فعالیت اولین »ایرتاکسی« در ایران چیست؟ 

موضع رسمی سازمان هواپیمایی درباره آنتونف 74 

 این دختر 13ساله آمریکایی، آینده هایپرلوپ را رقم می زند 

 آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن بستان آباد- تبریز 

هفتهانهم
راهروشناست

در بخش اصالح تعرفه های فرودگاهی و ناوبری در دو مرحله اقدام شد  که در نخستین گام با استفاده از 
ظرفیت های فعلی ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در موارد معین ، 30 درصد از میزان تعرفه های هواپیماهای تا حداکثر وزن برخاست 2000 کیلوگرم 
کاهش یافته و در مرحله دوم برای اصالح اساسی آیین نامه اقدام شده است.

 در سال های اخیر فقدان هوانوردی عمومی و عدم فعالیت های جدی در 
بخش های عملیاتی، خدماتی، فرودگاهی و زنجیره تأمین آن و تنها توجه 
به شرکت هواپیمایی و حمل و نقل هوایی برنامه ای، موجب شکل گیری 
مشکالتی در صنعت هوانوردی و به ویژه اقتصاد فرودگاهی شده است.

نباید همیشه پیمانکاران متحمل تمام ریسک ها بشوند و بحث تقسیم ریسک در قراردادها باید به طور جدی لحاظ شود. 

خداحافظ »بابای راه آهن«  بررسی سامانه شهراه در 6 ماه نخست سال جاری 

هفتهانهم

از یک بازدید و مذاکره فشرده و پردامنه خارج شده و به هتل محل اقامت رسیده بودم 
که به قصد مرور آخرین اخبار و پاسخ به پیام ها، اینترنت تلفن همراهم را وصل کردم.

اولین صفحه را که از پیام رسان باز کردم با یک آگهی ترحیم مواجه شدم. چند ثانیه ای طول 
کشید تا متوجه شوم عکس چه کسی را دیده ام! عکس حاج آقا را در آگهی 
دیدم اما درک نکردم چه اتفاقی افتاده است.شنیدن خبرتلخ در غربت بس 
ویرانگر است. به خیابان زدم....باید باور می کردم مرد بدوِن خداحافظی، 
اینک بدون خداحافظی به سوی معبود شتافته بود! حدود ده روز پیش 
نام زیبایش روی تلفن همراهم حک شد. با اینکه در جلسه بودم به 
احترام ایشان تلفن را جواب دادم، بار بدون خداحافظی تلفن را قطع کرد!
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