
   

 اقدام تالفی جویانه شرکت های حمل ونقلی در برخورد با شکایت رانندگان 

KLM بر خالف ادعایش در حال عبور از آسمان ایران است 

ایده بازار صنعت حمل ونقل ریلی برگزار می شود  برای توسعه خدمات فرودگاه اهواز نیازمند همکاری هوانیروز هستیم 

عابدزاده: تمام پروازها به طور عادی در حال انجام است 

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از آمادگی فرودگاه های کشور برای پروازهای حج 98، خبر داد.
سیاوش امیر مکری در گفت وگو با خبرنگار سرویس هوایی تین  نیوز به موضوع آمادگی فرودگاه های کشور برای آغاز عملیات حج 98 اشاره کرد و افزود: 

طبق سنوات گذشته 20 فرودگاه کشور به حجاج، ارائه خدمات و سرویس دهی می کند.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: با توجه به اینکه در حج 98 قرار است کل عملیات پروازی حج از طریق شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« 

انجام بگیرد هماهنگی خوبی با این ایرالین و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اعالم اینکه در عملیات حج، ایران ایر می تواند از فضای فرودگاهی به نحو احسن استفاده کند، 
بیان کرد: ما تمام تالش خود را برای ارائه بهترین سرویس و خدمات انجام خواهیم داد.

امیرمکری با بیان اینکه ظرفیت و آمادگی الزم از سوی فرودگاه های که قرار است در آن عملیات حج انجام بگیرد وجود دارد، تصریح کرد: سعی می کنیم 
اگر نقص و مشکلی هم وجود دارد به زودی آن را مرتفع کنیم.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی خواستار تعامل هر بیشتر 
هوانیروز با شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در خصوص 
جابه جایی محل استقرار بالگردها با در نظر گرفتن منافع مردم و 
مسافران در فرودگاه اهواز شد. حمیدرضا سیدی در این نشست به 
سوابق حضور هوانیروز در فرودگاه ها اشاره کرد و گفت: به واسطه 
هشت سال جنگ تحمیلی، در برخی از فرودگاه های کشور فضایی 
جهت حضور بالگردها اختصاص یافت که اکنون با توجه به افزایش 
مشکالت و نیاز به گسترش فرودگاه ها انتظار می رود هوانیروز با تعامل 
هر چه بیشتر نسبت به رفع مشکالت با فرودگاه ها همکاری کند.

 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با همکاری دفتر ایده بازار 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با توجه به ضرورت های فوری و حیاتی 
در حوزه  صنعت حمل ونقل ریلی، اقدام به برگزاری »ایده بازار 
صنعت حمل ونقل ریلی« کرده است. این برنامه در مهرماه امسال 
و با هدف شناسایی ظرفیت های نهفته در حوزه فناوری های نوآورانه 
در بستر علم و فناوری است.این رویداد به منظور شناخت طرح های 
فناورانه با اولویت محورهای »اینترنت اشیا، هوش تجاری، خدمات 
الکترونیک و افزایش بهره وری و تخصیص منابع«، برگزار می شود.

محمد رضا چنگانی، مدیر کل راه آهن شرقمسعود پل مه ، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
بنادر دروازه تجارت بین المللی برای یک کشور است و اگر یک کشور صنعتی و یا حتی مصرفی باشد 
بنادر پایه اصلی تجارت آن کشور به شمار می رود، چراکه در صورت صنعتی بودن نیازمند واردات مواد 

اولیه است و در صورت مصرفی بودن به سایر کشور ها جهت تامین مواد مورد نیاز خود وابسته اند.
اگر به نحوه فعالیت بنادر پیشرفته دنیا در کشور های مختلف نگاه کنیم 
متوجه خواهیم شد که همه آن ها دارای یک نقطه مشترک هستند که آن 
حضور سرمایه گذاران جهت فعالیت اقتصادی در بنادر است.طبق تبصره 
ذیل بند ۴۴ قانون اساسی، حاکمیت مطلق بنادر ما بر عهده دولت است، 

اما این استثنا وجود دارد که بخش خصوصی جهت فعالیت ورود کند.

اداره کل راه آهن شرق جزو ۴ اداره کل برتر راه آهن کشور در بارگیری و حمل بار بوده که 
در سال گذشته با ۶میلیون و200 هزار تن بارگیری انواع کاال به رشد 2۵ درصدی رسید 
ودر تخلیه بار نیز با ۱ میلیون 200 هزار تن از افزایش ۶0 درصدی برخوردار گردید که 

امیدواریم این روند افزایشی در سال جاری نیز ادامه یابد. ایستگاه 
راه اهن تربت حیدریه جزو ایستگاههای تشکیالتی ،استراتژیک 

و مهم این اداره کل بوده که محل تالقی خطوط ریلی خراسان به 
سمت جنوب ، خواف و سنگان و در آینده نزدیک افغانستان می 

باشد.

شرکت هواپیمایی KLM بر خالف ادعای خود مبنی بر عدم عبور از فراز آسمان 
ایران هم اکنون در حال عبور از آسمان ایران است.به گزارش تین نیوز، در حالی شرکت 
هواپیمایی  KLM در بیانیه ای اعالم کرده است که به دلیل »حادثه ای که  برای پهپاد 
 FLIGH  RADAR24 رخ داد، از آسمان ایران عور نخواهد کرد که بررسی ها در

نشان می دهد در حال حاضر یکی از هواپیماهای این ایرالین در حال عبور از آسمان ایران 
است. مطابق اطالعات آنالین این وب سایت، هواپیمای بوئینگ 787-9 این ایرالین به 

رجیستر PH-BHD در مسیر دوحه به آمستردام در حال پرواز است.

یک فعال بخش حمل ونقل جاده ای گفت: حمل ونقل هم بهایی دارد که حداقل در کارشناسی قیمت 
تمام شده و سود منطقی ناشی از سرمایه گذاری و هزینه های مشتمل باید دارای جاذبه و توجیه اقتصادی 

باشد.
به گزارش تین نیوز، محمدمهدی هراتی زاده با بیان این مطلب در شبکه های اجتماعی افزود: البته در 
مکانیزم نرخ و مناسبات بازار در قانون برنامه چهارم با توصیف و شرح وظایف مدیریتی و نظارت، این 

یک اصل است که حاکمیت نباید به انحصار و تحمیل ضرر و زیان به دلیل رانت بینجامد.

مدیر عملیات حج تمتع از پیگیری و مذاکره با دستگاه های مسئول از جمله وزارت حج عربستان در ارتباط با 
محدودیت ایجاد شده مبنی بر انجام پروازهای حج توسط هواپیماهای ملکی ایران ایر خبر داد و اعالم کرد که 
سازمان حج و زیارت در حال رایزنی برای حذف این محدودیت است تا ایران ایر بتواند از ظرفیت یک شرکت 
هواپیمایی ایرانی دیگر برای جابه جایی مسافر استفاده کند. از سوی سازمان حج و زیارت و سازمان هواپیمایی 
کشوری پیگیری و مذاکره با دستگاه های مسئول عربستانی از جمله وزارت حج این کشور در ارتباط با برداشتن 
محدودیت ایجاد شده مبنی بر انجام پروازهای حج صرفًا توسط هواپیماهای ملکی ایران ایر در حال انجام است

شهردار تهران از ترخیص 70 واگن »سی کی دی« از گمرک و ورود به ناوگان مترو خبر داد.
 پیروز حناچی شهردار تهران در ارتباط با تمهیدات مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا 

تهران اظهار کرد: کاهش استفاده از خودروهای شخصی یکی از اصلی ترین اهداف ماست.
 80 درصد آلودگی هوای تهران به خاطر وسایل موتوری است که از سوخت فسیلی استفاده 

می کنند. از این مقدار ۴0 درصد آلودگی متعلق خودروهای شخصی و تک سرنشین ها است. البته 
هزینه استفاده از خودروهای شخصی در تهران باال نیست 
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آمادگی 20 فرودگاه کشور برای پروازهای حج 98 

»هما« تنها می ماند؟ 

2 پیشنهاد  برای جبران  اثر جهش  نرخ دالر  بر هزینه های  کامیون داران 

ترخیص ۷0 واگن مترو از گمرک 

هفتهانهم
راهروشناست

فضای ایران برای کلیه پروازهای عبوری امن بوده و پروازها به طور عادی درحال انجام 
است.حریم هوایی ایران هم در حوزه خلیج فارس و هم در داخل کشور امن است و همه 
شرکت های خارجی به پروازهای خود در حوزه هوایی ایران ادامه می دهند.پروازهای عبوری 
از حریم ایران کاهش نیافته است و به طور عادی در جریان است.

در دو سال گذشته و در پی افزایش ناامنی ها در منطقه و ایمن بودن حریم 
هوایی ایران؛ پروازهای عبوری از آسمان ایران به بیش از یک هزار 
پرواز در روز رسید و عبور از آسمان ایران به دلیل کوتاه شدن مسیرهای 
پروازی و امنیت باال برای شرکت های هواپیمایی خارجی جذابیت دارد.

یک راننده فعال در بخش حمل ونقل جاده ای کاال، از اقدام تالفی جویانه برخی شرکت های حمل ونقل به دلیل شکایت رانندگان به سامانه 141 سازمان راهداری، خبر داد. 

رتبه برتر اداره کل راه آهن شرق در بارگیری و حمل بارکشورسازمان بنادر؛ موفق در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 
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