
امروز بیشتر کارشناسان و برخی از مدیران برای توصیف شرایط حمل   و نقلی کشور از کلمه 
»بیمار« استفاده می کنند که کلمه درستی است. عالمت بارز این بیماری آن است که عماًل 
عمده عملکردهای بخش حمل  و نقل علیه سیاست ها، خواست ها و شعارهای این بخش است.
نکته قابل تأمل اینجاست که سیاست  های کلی و راه حل کلیدی 
سال ها پیش ارائه شده است. برای مثال مقام معظم رهبری در سال 
1379 سندی را به عنوان »سیاست های کلی بخش حمل  و نقل« ابالغ 
کردند که تاکنون کار قابل قبولی برای نهادینه کردن و اجرایی نمودن 
آن انجام نشده است. حاال که 40 سال از انقالب اسالمی می گذرد

   

 فرود اضطراری یک پهباد ایرانی در مالثانی خوزستان + فیلم 

 افتتاح قطعه یک آزادراه تهران-شمال به اواخر بهمن موکول شد 

پرواز بندرعباس به دوحه راه اندازی می شود  رسولی: در قرارداد خرید ریل از ذوب آهن تهاتری عمل نمی کنیم 

الزام های ایجاد نظام جامع حمل  و نقل 

یک فعال حمل و نقلی با توجه به نامه  سازمان راهداری به مدیرکل دفتر واردات و صادرات وزارت صمت که در آن ارایه مجوز جهت ترخیص کشنده های 
دست دوم خارجی را مورد تایید این سازمان نداسته است، این موضوع را بیانگر عدم هماهنگی در ارایه مجوز واردات کامیون به کشور دانست و با طرح 

چند پرسش، اجرای طرح کلید به کلید را بهترین راهکار برای نوسازی ناوگان فرسوده باری عنوان کرد.

به گزارش تین نیوز، علیرضا سمنانی با اشاره به این بخش از نامه »صدراله بمانا« که در تاریخ ۲9 دی ماه به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت و معدن و تجارت نوشته، »...مجوز صادره از سوی آن دفتر برای شرکت مورد نظر جهت تخلیه کشنده های وارد شده در گمرکات داخل 
کشور با توجه به عدم صدور مجوز مورد نیاز، مورد تایید این سازمان نیست و طبعًا با عنایت به وضعیت موجود و شرایط اقتصادی حاضر پیش بینی 
می شود این امر موجب بروز تبعات احتمالی نامناسب گردد. بدیهی است در صورت بروز هرگونه رخداد احتمالی آن دفتر محترم )دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت(  می بایست آماده پاسخگویی باشد...«، در شبکه های اجتمای نوشت: متولی اصلی حمل و نقل جاده ای وزارت 
راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور است، چرا قبل از تدوین مقررات مربوط به واردات، سازمان و نهاد یا وزارتخانه ای دیگر اقدامی 

ناهماهنگ انجام می دهد؟

17 بهمن ماه با اولین پرواز، خط هوایی بندرعباس - دوحه 
راه اندازی می شود.خط هوایی بندرعباس - دوحه 17 بهمن 
ماه با انجام اولین پرواز آغاز به کار خواهد کرد. پروازهای 
بندرعباس - دوحه در روزهای یکشنبه و پنجشنبه انجام 
خواهد شد. این پرواز با سرمایه گذاری بخش خصوصی و در 
راستای توسعه هرچه بیشتر حمل و نقل هوایی بین المللی در 
هرمزگان راه اندازی می شود.با توجه به وجود جاذبه های متنوع 
گردشگری در استان هرمزگان، توسعه خطوط پروازی بین المللی 
نقش مهمی در افزایش جذب گردشگر در این استان دارد.

مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه اکنون ما یک قرارداد فعال با 
ذوب آهن اصفهان برای خرید 40 هزار تن ریل داریم، گفت: 
ما برای خرید ریل از ذوب آهن تهاتری عمل نمی کنیم.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، سعید رسولی  با بیان 
اینکه حمل ونقل ریلی در دنیا به جهت ویژگی های 
رد موردتوجه  ثرگذاری که در توسعه کشورها دا ا
جدی است، عنوان کرد: خوشبختانه در ایران نیز با 
حمایت قاطع رهبر معظم انقالب و سایر مسئوالن در 
سال های اخیر، شاهد توجه جدی به این صنعت هستیم.

علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلسبهروز فتحی، کارشناس حمل ونقل سیدمرتضی ناصریان، مشاور امور اقتصادی طرح های ریلی
لجستیک زمانی معنا دارد که بار وجود داشته باشد. درواقع این لجستیک نیست که بار را تولید 
می کند بلکه تجارت است. درنتیجه اگر تولیدی در کار نباشد لجستیکی هم نخواهد بود. چراکه 
لجستیک چیزی نیست جز عرضه امکاناتی که برای حمل ونقل وجود دارد. اگر معادله عرضه و 
تقاضا را در نظر بگیریم، بدون یکی، دیگری هم وجود نخواهد داشت.

آیا این به آن معناست که در شرایط فعلی سخن گفتن از لجستیک 
کارکردی نخواهد داشت؟ آیا در شرایط فعلی کشور و تحریم های 
لمللی به شکل گسترده را  مکان تجارت بین ا نه که ا لما ظا
دشوار کرده است، نمی توان از لجستیک سخنی به میان آورد؟  

اواخر آذرماه بود که مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال از عبور آزمایشی خودروها در قطعه یک این 
آزادراه در اواخر دی ماه خبر داد که اکنون خبر می رسد وعده به اواسط یا اواخر بهمن موکول شده است.

به گزارش تین نیوز، ۲۲ آذر ماه امسال خبری رسانه ها منتشر شد که طی آن 
»سعید شاهسواری« در خصوص زمان بهره برداری از قطعه یک آزادراه تهران-
شمال، گفت:  تالش می کنیم در اواخر دی ماه عبور آزمایشی در این آزادراه را 
داشته باشیم و طبق وعده مدیران در دهه فجر این قطعه به بهره برداری می رسد.

در حالی که معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصالت و واقعی بودن یک فیلم منتشر شده 
درباره رصد و کنترل ویروس کرونا مسافران پروازاهای چین را رد می کند، شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره( این اظهارات را خالف واقع، غیر کارشناسی و ناشی از عدم آگاهی معاون وزیر می داند.
به گزارش تین نیوز به نقل از  ایسنا، پیشگیری از ورود و شیوع ویروس کرونا و 
چگونگی غربالگری مسافران در فرودگاه امام خمینی )ره( که تصاویر آن چند 
روزی است منتشر شده، محل اختالف شده است. چرا که علیرضا رییسی  معاون 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- در گفت وگویی این فیلم را واقعی نمی داند 

شهرهای بزرگ در سراسر دنیا با موضوع آلودگی هوا، مه دود و هزینه های متعاقب 
سیاسی و اجتماعی آن طرفند. دلیل عمده هوای ناسالم در سراسر جهان، به خصوص 
در مناطق مشخص شهری، افزایش ماشین های مسافربری است که از سوخت های 
فسیلی استفاده می کنند. طبق آمار »اداره اطالعات انرژی« آمریکا، مصرف بنزین و 
سوخت دیزل در بخش حمل و نقل آمریکا در سال ۲01۸ باعث نشر 1۵۵9 میلیون ُتن 
دی اکسید کربن شد که معادل 30 درصد کل نشر دی اکسید کربن آمریکا بود. در اروپا، 
بخش حمل و نقل باعث نزدیک به 30 درصد کل نشر دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا 

سم تکریم و  ا زی، مر ه و شهرسا ا رت ر ا ز ون حمل و نقل و ر معا با حضو
. ر شد ا گز مع و مدل های حمل و نقل بر فتر طرح جا یرکل د فه مد ر معا

 به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مراسم تکریم و معارفه 
مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمان 
برگزار شد. در این مراسم مهدی صفری مقدم، مدیرکل سابق دفتر طرح جامع و مدل های حمل 
و نقل مورد تکریم قرار گرفت و به جای وی حجار زاده به عنوان مدیرکل این دفتر منصوب شد. 

شماره سیصد و نود و چهارم- نسخه آزمایشی -۸ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 اجرای ابرپروژه کلید به کلید؛ بهترین راهکار نوسازی ناوگان فرسوده 

آینده خودروهای الکتریکی چیست؟ 

اختالف نظرها در مورد پیشگیری از »کرونا« در فرودگاه امام 

اختصاص بخشی از اعتبارات سال ۹۹ براساس طرح جامع حمل و نقل 

ساعاتی پیش یک پهبهاد ایرانی در حاشیه شهر مالثانی سقوط کرد. 

ناوگان هوایی نیاز به نوسازی دارد ضرورت نگاهی دوباره به لجستیک؛ از سخت افزار به نرم افزار 

راه روشن است

هفته انهم

وقوع حوادث هوایی موضوعی است که در تمام جهان به نسبت حوادث زمینی برای مردم از 
حساسیت بیشتری برخوردار است.نوسازی ناوگان هوایی در شرایط تحریم امکانپذیر نیست

در ایران نیز به دلیل اینکه ناوگان هوایی از استانداردهای بین المللی فراتر رفته و ناوگان هوایی 
نیاز به نوسازی دارد، اما به لحاظ اعمال تحریم ها و وضعیت اقتصادی 
کنونی امکانپذیر نیست.نگهداری از ناوگان هوایی بار سنگین فنی 
و مدیریتی به بخش هواپیمایی کشور تحمیل کرده استهم اکنون در 
شرایطی قرار داریم که نگهداری از ناوگان هوایی بار سنگین فنی و 
مدیریتی را بر بخش هواپیمایی کشور تحمیل کرده است،

هفته انهم
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