
   

 مسافری که در »های سیزن« سفر می کند باید هزینه آن را بپردازد 

 نسخه سوئیسی به کار حمل ونقل جاده ای ایران نمی  آید 

 میزان اثرگذاری کارگروه های انجمن در تحقق اهداف ریلی کشور  آمادگی فرودگاه مهرآباد برای استقبال از پروازهای تابستانی 

به آیت اله هاشمی گفتم یا بگذارید بروم یا دستور بدهید سکوت کنم 

چندی پیش بود که سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که موضوع عدم سوخت رسانی به شرکت های هواپیمایی ایرانی در برخی فرودگاه های 
بین المللی به دبیر کل و رئیس شورای ایکائو منعکس شده است. 

در راستای این موضوع بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران صنعت هوانوردی انتقاد داشتند که درحال حاضر نقش نماینده ایران در ایکائو در راستای 
دفاع از حقوق ایران در مجامع بین المللی هوانوردی چیست و چرا اقداماتی که در این رابطه انجام می گیرد به صورت شفاف و روشن اعالم نمی شود.

علیرضا منظری، نماینده اسبق ایران در ایکائو با تشریح نقش نماینده هر کشور در ایکائو توضیح داد: »ایران به عنوان یکی از کشورهای کنوانسیون 
شیکاگو عضو سازمان ایکائو است. 

سازمان ایکائو یک سازمان بین المللی تخصصی در رابطه با مسائل تخصصی هواپیمایی است که به صورت روزمره مسائل صنعت هواپیمایی در جهان را 
موردبررسی قرار می دهد به همین دلیل یکسری ارکان  دارد که در آنجا فعال هستند و به صورت مستمر جلسات کارشناسی و تخصصی را برگزاری می کنند.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد از آمادگی کامل این فرودگاه برای 
استقبال از سفرهای تابستانی و خدمت رسانی به مسافران خبر داد.

 میرسعید صفی نیا با اشاره به پروژه های انجام شده در این فرودگاه 
در زمینه های زیرساختی و رفاهی گفت: با افزایش مسافرت ها 
و پروازهای مهرآباد در تابستان فرودگاه مهرآباد با آماده سازی 
زیرساخت های سرمایشی و ایجاد هوای مطبوع در ترمینال ها، 
بهبود سیستم های موتورخانه ها و تاسیسات زیرساختی و نظارت 
بر عملکرد غرف تجاری از نظر بهداشت و کیفیت و قیمت ...

دبیر انجمن ریلی طی اطالعیه ای اعالم کرد که 
این تشکل صنفی در میزان اثرگذاری کارگروه های 
انجمن در تحقق اهداف ریلی کشور را بررسی می کند.

به گزارش تین نیوز در مهرداد تقی زاده در این اطالعیه اعالم کرد:» 
ازآنجایی که تعدادی کارگروه در انجمن مشغول به کار می باشند، 
در نشر دارد تا میزان اثرگذاری این کارگروه ها در تحقق اهداف 
ریلی کشور و تحقق اهداف صنفی و سایر امور مورد ارزیابی قرار 
گیرد تا نسبت به نحوه ادامه کار آن ها تصمیم گیر به عمل آید.«

سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی پیروز حناچی،شهردار تهران عباس آخوندی،وزیر سابق راه و شهرسازی
در جلسه امروز موضوع ماده )۱۶۹( مکرر قانون مالیات های مستقیم مطرح شد و بر این اساس تمام 
دستگاه هایی که بانک اطالعاتی دارند می توانند به سازمان امور مالیاتی کمک کنند که شهرداری 

تهران نیز از جمله دستگاه هایی است که این نوع اطالعات را تولید می کند.

می توان به سازمان امور مالیاتی کمک کرد تا بانک اطالعاتی خود را به روز 
کند چرا که ممیزی امالک یکی از اقداماتی بوده که توسط شهرداری تهران 

به صورت دوره ای انجام می شود و این اطالعات هر میزان که به روز باشد 
می توان از آن برای دستگاه های دیگر استفاده کرد.

حدود ۲۲۰ فروند هواپیما با متوسط عمر ۲۰ سال در حال عملیات هستند که هیچ نگرانی 
بابت سن آنها وجود ندارد.توسعه در بخش زیرساخت های ترمینالی و فضاهایی که به ارائه 
سرویس های مسافران می پردازد و همچنین در بخش مربوط به زیرساخت های ارائه خدمات 
ناوبری و فضاهای پارکینگ و باند فرودگاه ها انجام می شود.

همه اقداماتی که در فرودگاه در بخش عمران صورت می گیرد متأثر از نیازها، 
تقاضای مسافر و ایرالین است که با توجه به ناوگان هواپیمایی و هوایی کشور، 
گاهًا نیاز به توسعه عوامل پروازی، ایجاد تجهیزات هوانوردی متناسب در 
فرودگاه ها برای پرواز ایمن تر پیدا می شود تا لغو پروازها کمتر صورت گیرد.

 یک فعال بخش حمل ونقل جاده ای کاال، با رد دیدگاه برخی افراد که شرکت محوری را 
راهکار حل مشکالت بخش حمل ونقل کاال می دانند، گفت: نمی توان برای کشوری مثل 

ایران با کویرهای طوالنی و مسیرهای ۲۰۰۰ کیلومتری نسخه سوئیسی پیچید.

به گزارش تین نیوز، آرش جلیلی در شبکه های اجتماعی همچنین بیان کرد: تجربه نشان 
داده میزان اثربخشی و کارایی صاحبان کسب و کارهای کوچک باالتر از کارمندان و 

حقوق بگیران است.

به دنبال درج خبری به نقل از انجمن صنفی کامیونداران اصفهان و حومه که در شبکه های اجتماعی 
درج و در تین نیوز بازنشر شد و در آن از ضرب و شتم یکی از کارکنان این انجمن توسط سهام دار یک 
شرکت حمل ونقلی و پیگیری قضایی این موضوع توسط انجمن مذکور خبر داده  شده بود، مدیرعامل 

شرکت مذکور در این زمینه توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش تین نیوز، مهدی عامری متنی در اختیار خبرنگار این شبکه خبری قرار داد و طی آن نوشت: 

»اینجانب مهدی عامری دریافت هرگونه وجه اضافه از راننده  و درگیری و ضرب و شتم را تکذیب  
می کنم و فقط در حد مشاجره با یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی را تایید می کنم.

نزدیک به ۹۰ سال پیش، زمانی که نخستین خطوط مترو مسکو راه اندازی شد؛ مسئوالن حمل ونقل 
شهری مسکو، دغدغه آن را داشتند که راه آهن زیرزمینی شهرشان چه شکل و شمایلی داشته باشد؟ 

از این رو در طراحی ایستگاه های مترو مسکو، به طیف وسیعی از مخاطبان توجه شد. مسافرانی که با 
ویترین کاالها روبرو می شوند تا آنهایی که کنجکاوانه به در و دیوار ایستگاه ها خیره می مانند.به گزارش 

تین نیوز، آنچه مسافران مترو مسکو در مارپیچ ایستگاه ها دریافته اند؛ حفظ سبک معماری قدیمی 
اروپایی و تلفیق آن با طراحی مدرن است.

به گزارش تین نیوز در این جلسه که به ریاست مهرداد تقی  زاده و با حضور مدیران، متخصصین، اساتید دانشگاهی 
و کارشناسان حمل ونقل کشور در محل فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران برگزار شد، موارد ذیل توسط معاون 
حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در خصوص طرح کنترل آلودگی هوا )طرح جایگزین زوج و فرد( بیان شد:
 هدف این طرح، کنترل آلودگی هوا از طریق سیاست های مدیریت تقاضای سفر است.

    اگر همه مردم آزاد باشند که در تمامی ساعات شبانه روز آزادانه در تمامی بخش های شهر تردد کنند، احتمااًل 
تمامی خودروسوارها بسیار راضی خواهند شد، ولی در این شرایط اوضاع معابر غیرقابل کنترل خواهد شد.
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3گزینه برای پاسخ به شکایت ایران در »ایکائو« برای مشکل سوخت گیری هواپیماها 

چرا اینجا، زیباترین مترو جهان است؟

 توضیحات مدیرعامل شرکتی که به ضرب و شتم متهم شد 

جزییات طرح کنترل آلودگی هوا 

هفتهانهم
راهروشناست

من این روزها دانشگاه هستم و تدریس می کنم.
کار اقتصادی که اصال نمی کنم، اما فعالیت های اجتماعی دارم، و گاهی هم یادداشت هایی می 

نویسم.اگر مثال اسم همین مصاحبه ها را بگذارید کار سیاسی، پس این ها کار سیاسی است.)خنده(
قطعا جزو اصالح طلبان به معنای سازمانی اش نیستممن قطعا جزو 

اصولگراها به معنی امروزی اش نیستم. جزو جریان اصالح طلب به معنی 
سازمانی اش هم نیستم، بیشتر خودم را یک آدم روشنفکر می دانم.هیچ تعلق 

خاطری به جریان اصولگرایی نداشتم.نه، هیچ وقت نبودم. این برداشت به 
دلیل ارتباط من با آقای ناطق نوری بود ....

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مطرح کرد: مسافری که می خواهد ارزان سفر هواپیما شود باید برنامه ریزی کند و زمانی که قیمت بلیت پایین است به سفر برود، اما مسافری که می خواهد بیزینس کند و یا در »های سیزن« به سفر برود باید هزینه آن را پرداخت کند 

هیچ نگرانی بابت سن هواپیماها نداریم سرمایه های کشور نباید به شکل راکد در خانه های خالی بلوکه شود 

هفتهانهم
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