
   

درخواست رانندگان کامیون: معضل پرداخت نشدن کرایه حمل را حل کنید 

 نتیجه سوخت ارزان؛ سود قاچاقچیان یا زیان رانندگان؟ 

راه اندازی پرواز مستقیم بین مشهد-کی اف   ۲ هزارمیلیارد تومان برای نوسازی ناوگان ریلی اختصاص یافت 

تاسیس شرکت برای ساخت قطار حومه ای 

ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی زیرمجموعه و نهاد تخصصی سازمان ملل متحد است که مأموریت آن »هماهنگ سازی استانداردهای 
بین المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان« عنوان شده است.

مرتضی دهقان، معاون امور هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری که امروز درباره موضوع سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه های خارجی 
صحبت کرده، می گوید: »متاسفانه تحریم های آمریکا علیه هواپیمایی کشوری بر خالف همه مقررات بین المللی و شعارهای بشردوستانه آمریکا و 
هم پیمانانش است« چرا که به گفته وی »نوک حمله این تحریم ها مردمی هستند که از حمل ونقل هوایی استفاده می کنند و هدف از این اقدامات قطع 

ارتباط مردم ایران با سایر کشورها و ملت هاست.«
نامه تازه سازمان هواپیمایی کشوری به »ایکائو« یک هفته پس از آن صورت می گیرد که پرواز شماره ۷۲۱ هواپیمایی ایران ایر به مقصد فرانکفورت 
با تاخیر هشت ساعته ایران را به مقصد آلمان ترک کرد، در شهر آنکارا در ترکیه برای سوخت گیری مجبور به توقف ۴ ساعته شد. به گفته یکی از 
مسافران این پرواز، پس از ساعت ها مذاکره و درحالی که مسافران داخل هواپیما بدحال شده بودند با انتقال دو تانکر سوخت از خارج فرودگاه، سوخت 

هواپیما تامین شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: زمینه توسعه همکاری های اقتصادی 
بین خراسان رضوی و استان های کشور اوکراین فراهم است.
علی رضا رزم حسینی در دیدار سرگئی بوردیلیاک سفیر 
جمهوری اوکراین در ایران اظهار کرد: برای ارتقای سطح 
مناسبات اقتصادی بین دو استان کی اف و خراسان رضوی 
آمادگی داریم و از پیشنهادها در این زمینه استقبال می کنیم.
وی افزود: زمینه توسعه همکاری های اقتصادی بین 
خراسان رضوی و استان های کشور اوکراین فراهم است.

مدیرعامل شرکت راه آهن از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای نوسازی یک هزار دستگاه واگن مسافری، باری 
و لکوموتیو با استفاده از تولید کنندگان داخلی خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران، سعید رسولی با اشاره به اهمیت نوسازی 
ناوگان ریلی در سال رونق تولید، بیان کرد: اعتبار ۲ هزار 
میلیارد تومانی برای نوسازی ناوگان ریلی اختصاص یافت.

علی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران فراز شیخ حسنی، کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقلهوشنگ بازوند؛ استاندار کرمانشاه
استان کرمانشاه در مرکز ثقل غرب کشور قرار دارد و به ۴ استان کردستان، ایالم، لرستان و همدان با 
کمتر از فاصله ۲ ساعت سرویس می دهد که این امر برای استان موقعیت خاصی را رقم زده است در 
عین حال ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق سبب شده مزیت های بهتری در این استان شاهد 

باشیم. 

ما در راستای این موضوع  پروژه خرید یک شرکت هواپیمایی با سرمایه گذاری 
هزار میلیارد تومان و ۲۱ فروند هواپیما را دنبال می کنیم.

خریداری این ایرالین برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی بسیار باالیی دارد.

مدهای مختلف حمل ونقل در کشورهای مختلف، تقریبًا مشترک هستند. در ایران سه مد حمل ونقلی 
عمده وجود دارد که جابجایی افراد و کاالها با این سه روش صورت می گیرد.

حمل ونقل دریایی که عمده آن در جنوب کشور و به صورت محدودتر در شمال کشور، وظیفه حمل 
مسافر و کاال را به عهده دارد؛ حمل ونقل هوایی که بسیار در سال های اخیر، 

گسترده تر از قبل شده است و نهایتًا حمل ونقل زمینی که عمده وظایف 
حمل ونقلی بر عده این مد است.

در سال های پس از انقالب اسالمی، همواره مد حمل ونقل زمینی و هوایی، با 
سرعتی مناسب در حال توسعه بودند.

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران معتقد است 
نرخ غیر واقعی سوخت نه تنها به نفع رانندگان نیست بلکه کاماًل به زیان آنان است.

عبداهلل خانعلی با بیان این مطلب به خبرنگار این شبکه خبری گفت: با نگاهی جامع و آسیب شناسی 
به حمل ونقل بیمار ایران مشخص می شود منشاء این بیماری یارانه غیراصولی و نرخ غیر 
واقعی سوخت است.وی اظهار کرد: قیمت غیرواقعی سوخت از یک طرف حمل ونقل جاده ای 
ایران را به سوی خود مالکی کشانده و از طرف دیگر به عدم صرفه اقتصادی این حرفه منجر 
و باعث شده است که اختالف سنی 5۰ ساله ناوگان و سرمایه گذاری های کالن، دیده نشود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نمی توان برای قراردادهای اجاره سقف تعیین کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد اسالمی در حاشیه افتتاح ۲۰۹۰ واحد مسکونی در 

قالب برنامه اقدام ملی، تولید و عرضه مسکن در شهر جدید اندیشه اظهار کرد: گزارش کمیته 
۹ نفره تعیین سقف اجاره بها هنوز به دست بنده نرسیده، اما نمی توان برای قراردادهای اجاره 
سقف مشخصی تعیین کرد.در روزهای اخیر صحبت هایی از سوی معاون مسکن و ساختمان 

وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه برای کنترل بازار اجاره در نظر دارند سیاست های تشویقی 
و تنبیهی مالیاتی تعیین شود ارائه شد.

مدیر فرودگاه شاهرود گفت: عملیات بهسازی و توسعه سطوح پروازی فرودگاه شاهرود 
به پیشرفت ۷۰ درصدی رسید.مرتضی حمیدپور دراین باره گفت: عملیات توسعه و 
بهسازی باند و سطوح پروازی فرودگاه شاهرود عماًل از اوایل سال ۹۷ آغاز شده و با 
برنامه ریزی های انجام شده بدون توقف در حال انجام است.وی با بیان اینکه عملیات 
آسفالت بیندر و تسطیح و تعریض به همراه تطویل باند اکنون پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی 
را داشته است، افزود: در این مرحله، یعنی ۳۰ روز کاری، حدوداً ۴۰ هزار تن آسفالت در 
الیه های رگالژی و بیندر )آستر( پخش شده است وطی چند روز آینده آغاز خواهد شد.

مدیرکل امور لجستیکی و حمل و نقل سازمان بنادر با اشاره به وجود ترمینال ترانزیتی بین وجهی 
در بنادر امام و شهید رجایی گفت: اگر خواهان رقابت مفید بین ریل و جاده هستیم باید ریل باید 

بتواند خدمات مشابه جاده ارائه کند  و قیمت سوخت اصالح شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، لجستیک یا آمادگاری یعنی مدیریت جریان کاال که شامل 

یکپارچه سازی اطالعات، حمل و نقل، موجودی کاال، انبارداری، جابه جایی کاال و بسته بندی است 
و در مواردی نیز شامل امنیت هم می شود.
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مانع بزرگ سوختگیری هواپیماهای ایران در فرودگاه های خارجی 

 سطوح پروازی فرودگاه شاهرود به پیشرفت 70 درصدی رسید 

اسالمی: نمی توان برای اجاره بها سقف تعیین کرد 

وجود پایانه ترانزیتی بین وجهی در بنادر امام و شهید رجایی 

هفتهانهم
راهروشناست

قطار حومه ای طی سنوات اخیر بنا بر تصمیم دولت از متروی تهران گرفته شده و شرکتی برای 
قطارهای حومه ای در حال تأسیس است که زیرمجموعه راه آهن جمهوری اسالمی به شمار می رود.

البته به لحاظ قانونی، متروی تهران موضوع متروی پرند را برعهده داشته و این مترو درحال احداث است، چرا 
که پرند ادامه خط فرودگاه حضرت امام)ره( است و از خط یک منشعب می شود. 

5۰ کیلومتر است که طی سنوات گذشته   فاصله خط یک تا پرند 
۳۱ کیلومتر آن افتتاح شده و از فرودگاه امام)ره( تا پرند ۱۹ کیلومتر 
ین میزان پیشرفت فیزیکی داشته است.  ۶5 درصد ا نده که  باقی ما

در حال حاضر شرایط به گونه ای شده که رانندگان و کامیونداران تمام هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری و انجام خدمات حمل ونقل را نقداً پرداخت کرده و هیچ یک از مراکز ارائه خدمات و فروش مایحتاج کامیون، چک مدت دار هم قبول نمی کنند و فقط پول نقد می خواهند 

بار سنگین ناکارآمدی حمل ونقل هوایی به روی جاده ها یک ایرالین با 21 فروند هواپیما راه اندازی می کنیم 

هفتهانهم
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