
   

ترافیک و حمل و نقل جاده ای در بستری انجام می شود که هر دستگاهی باید سهم و تکلیف 
قانونی خود را برای بهبود آن انجام دهد.پلیس تالش کرده است ماموریت خود را در این زمینه 
به درستی انجام دهد و ما در انجام وظیفه کنترل و نظارت به خود نمره ۱۷ می دهیم.با توجه به 
اینکه در مهندسی ترافیک نیازمند شبکه ایمنی از راه ها هستیم، اما 

تاکنون تحقیق جامعی درباره ایمنی راه های کشور انجام نشده است.
باید راه های ایمنی داشته باشیم که بتواند خطای انسانی را در رانندگی 
جبران کند.اکنون سیستم صدور گواهی نامه پلیس در سطح کشور هایی 

است که وضع خوبی در ترافیک دارند.

ســازمان هواپیمایی تنها مرجع صدور مجوز پرواز پرنده های سبک وفوق سبک 

حسین اسفندیاری: تکذیب می کنم 

تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال   ایران هیچ محدودیتی در کشتیرانی دریای خزر ندارد 

وجود بیش از سه هزار نقطه حادثه خیز در کشور 

در دهه گذشته به ویژه در هشت سال اخیر )شامل دولت های یازدهم و دوازدهم( صنعت هواپیمایی ایران به طور گسترده فراز و فرودهای متفاوتی 
را تجربه کرد. منشأ برخی تغییرات مانند تاثیر ظهور و بروز داعش بر صنعت ناوبری، تشدید تحریم ها، توافق برجام یا حتی تبعات شیوع بیماری 
کرونا، خاستگاه بین المللی داشته و از سوی دیگر، سرنخ تصمیمات مرتبط با آزادسازی نرخ بلیت و مسیرهای پروازی، کاهش ایمنی پرواز و وقوع 
سوانح هوایی متعدد، تاسیس شرکت های متعدد هواپیمایی و... را می توان در سیاست  گذاری  های ملی جست وجو کرد. این تحوالت تاثیرات 
مثبت و منفی بر عملکرد صنعت هواپیمایی ایران داشته است و با وجود آنکه در برخی مقاطع عملکرد صنعت هواپیمایی بهبود یافته است ولی 
این بهبودها یا نامتوزان با سایر بخش های صنعت بوده یا اصوال تغییرات مقطعی بوده و پایداری نداشته اند که همگی نشان از شکنندگی درونی 

صنعت هواپیمایی ایران دارد.

در این راستا، ترابران میزگرد مجازی »بررسی تحوالت هشت سال اخیر در حوزه های ایمنی، ناوگان، فرودگاه ها و...« را با حضور صاحب نظران و 
گروهی از صاحب منصبان اسبق و فعلی، با همکاری کالب هاوس گروه اشتوداخ برگزار کرد که در ادامه گزارش آن را می خوانید.

 محسن صالحی نیا در پنجمین میز ساخت داخل قطعات 
خودرو، افزود:صنعت خودرو به گونه ای نهادینه شده که 
بتواند پاسخگوی ۹۵ درصد از نیاز های بازار داخل باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، رئیس سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع کشور )ایدرو( با بیان اینکه از 
قطع حمایت ها با عادی شدن شرایط، نگرانی دارند اضافه 
کرد: اگر در ساخت داخل، ارزان سازی با بهبود کیفیت همراه 
باشد حمایت ها از قطعه سازان نه تنها کمرنگ نخواهد شد 

مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر گفت: با ظرفیت 
کامل آماده حمل انواع کاالهای صادراتی و وارداتی در 
منطقه دریای خزر هستیم. کاپیتان داوود تفتی با بیان 
اینکه برخی شبهه افکنی ها نسبت به توانمندی های حمل 
و نقل دریایی کشور در دریای خزر اقدامی غیرسازنده 
است، تصریح کرد: کشتیرانی دریایی خزر با توان حمل 
۲۰۰ هزار تن انواع کاال و همچنین در اختیار داشتن ۶ هزار 
TEU کانتینر معمولی، یخچالی و تهویه دار با ظرفیت 
و آمادگی کامل حمل انواع کاالهای صادراتی و وارداتی 

رستم قاسمی-وزیر راه و شهرسازیخداد مقبلی-معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی و فرعی سازمان راهداری سردار سیدتیمور حسینی -جانشین رئیس پلیس راهور ناجا
  ۲۱ روستای این استان با ۱۰۳ کیلومتر راه، هنوز آسفالت نشده اند که ۵۵ کیلومتر آن مربوط 
به شهرستان طالقان می شود.میانگین ضریب برخورداری کشور از راه های روستایی آسفالته 
حدود ۸۱ درصد است.میانگین ضریب برخورداری استان البرز از راه های روستایی ۹۲ درصد 
است که خوشبختانه این آمار از میانگین کشوری باالتر است. در 
حال حاضر طالقان کمترین ضریب برخورداری از راه های روستایی 
آسفالته را در بین شهرستان های استان دارد که باز هم در مقایسه 
با میانگین کشوری در جایگاه بهتری قرار دارد.برای ساخت راه های 
روستایی طالقان نیاز است تا مسئوالن استانی در اولویت قرار دهند، 

حسین اسفندیاری یکی از افرادی که گفته می شد رایزنی هایی برای مدیریت وی بر 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران صورت گرفته است، این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش تین نیوز، وی در تماس با ما گفت: تا کنون هیچ مذاکره و رایزنی با بنده برای 
پست مدیرعاملی شرکت فرودگاه ها صورت نگرفته است.اسفندیاری در عین حال توضیح 
داد که خود او نیز عالقه ای به مدیرعامل شدن نداشته و دنبال این پست نیست. گزارش 
تین نیوز حاکی است به دنبال طوالنی شدن انتصاب معاونان وزارت راه و مدیران و روسای 
شرکت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه، بازار شایعات در این زمینه قوت گرفته است.

آبتین یزدی مدیرعامل شرکت پرواز شرق پاسارگارد در ابتدای این گفتگو به پروژه مهم 
این شرکت تحت عنوان)VIB(  اشاره کرد که در حوزه پذیرش مسافر و بار در پروازهای 
خارجی خدمات رسانی می کند و در این رابطه توضیح داد: تقریبًا دو سال گذشته بود که 
برای اجرای این طرح با شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( قرارداد امضا کردیم 
که بسیار قدم بزرگی بود.وی در ادامه مطلب فوق افزود: این پروژه از دید بنده و کسانی 
که در صنعت هوایی و گردشگری فعالیت می کنند، می تواند کمک شایانی به مسافران، 

فرودگاه و حتی ایرالین ها کند.

در یک همکاری مشترک، نقشه راهی برای هوشمندسازی صنعت حمل ونقل تعریف 
شده است که این نقشه راه همکاری ها را زیر یک سقف می آورد.به گزارش تین نیوز 
به نقل از ایسنا، ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برای اجرایی شدن اهداف خود در حوزه هوشمندسازی 
حمل ونقل، به دنبال هم افزایی تالش ها و برنامه ها است. این همکاری ها با نهادهای 
مرتبطی چون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و دفتر مطالعات راهبردی در 

حوزه حمل ونقل جاده ای منجر به تعریف نقشه راهی برای این حوزه شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مرحله نخست ثبت نام طرح ساخت 
چهار میلیون واحد مسکونی از فردا )چهارشنبه( آغاز می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، محمود محمود زاده افزود: متقاضیان یک ماه فرصت 
دارند تا در سامانه جدید به آدرس www.saman.mrud.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

وی افزود: ثبت نام در شهرهایی انجام می شود که تاکنون تامین زمین شده است تعهد 
دولت ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی است که در ۸۰۰ شهر زمین مورد نظر 

آن تامین شده است.
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حال و روز پرندگان خسته و فرتوت ایرانی: بی مسیر؛ بی مقصد 
شتاب هوشمندسازی صنعت حمل ونقل 

 بدون ایستایی در فرودگاه سوار هواپیما شوید 

 آغاز ثبت نام طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی از فردا 

تنها مرجع صدور گواهینامه پروازی هواپیماهای سبک و فوق سبک این سازمان است. 

جزئیات برنامه دولت سیزدهم برای ساخت چهار میلیون مسکن ۸۱ درصد راه های روستایی کشور آسفالت شده است 

راه روشن است

هفته ان هم

هم به دلیل قانون جهش تولید و هم به خواست دولت، بناست که در چهار سال، چهار میلیون 
مسکن ساخته شود، خوشبختانه قانون بسیار خوبی در مجلس به عنوان قانون جهش تولید 
ظرف حدود یک ماه گذشته ابالغ شده و این قانون میتواند کمک بسیار بزرگی را به خانه دار 
شدن مردم انجام دهد. اوال باید توضیح دهم که این برنامه به معنی 
این نیست که در سال اول یک میلیون واحد مسکن ساخته شود، سال 
دوم یک میلیون مسکن ساخته شود )و به همین ترتیب(... شما این را 
میدانید که ساخت مسکن در کشور معموال یک سال تا بیش از یک 
سال ونیم طول می کشد، ما برای این که به )هدف( چهار میلیون 

هفته انهم
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