
   

 جهش 65 درصدی تورم حمل ونقل در یک سال گذشته 

چرا موازنه عرضه و تقاضای حمل کاال به هم خورد؟ 

فناوری های نوین در پلیس راه آهن کشور  ارائه ٤ طرح بین المللی برای ترمینال ایران شهر فرودگاه امام 

پیشرفت 80 درصدی پروژه توسعه ترمینال فرودگاه تبریز 

به گزارش تین نیوز، ادامه ساخت آزادراه شهید همت در البرز به طول 15 کیلومتر که از سال 88 تاکنون به درازا کشیده شده در ایستگاه پایانی قرار دارد 
و قرار بود که با تعهد پیمانکار باند شمالی این آزادراه تا تیرماه 98 زیر بار ترافیک برود.

حاال خیراهلل خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور می گوید: طی چند ماه گذشته روند اجرایی این پروژه سرعت چشمگیری داشته 
است و »تالش می شود« طبق برنامه ریزی های صورت گرفته »تا پایان تابستان« آماده بهره برداری شود.

در همین حال، خیراهلل خادمی امروز در بازدید از آزادراه همت-کرج عنوان کرد: امیدواریم با اتمام این پروژه مردم استان تهران،  البرز و کلیه محورهایی 
که از محور غرب مانند قزوین، زنجان و تبریز و همچنین استان های شمالی که به این محورها اتصال پیدا می کند از گره هایی که در محدوده کرج و 

تهران داشتیم رها شوند.
به گفته وی، با افتتاح این پروژه حدود 35 درصد ترافیک آزادراه کنونی تهران-کرج به این آزادراه تازه ساخته شده منتقل می شود و مردم می توانند در 

زمان کمتری سفر کنند.

چهار شرکت خارجی طرح های خود برای ساخت بزرگ ترین 
پایانه هوایی کشور ارائه کردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی، کوروش فتاحی عضو هیات مدیره و مجری پروژه 

ترمینال های سالم و ایران شهر گفت : ترمینال ایران شهر یک 
پروژه مهم در صنعت فرودگاهی کشور است که در چندین فاز 

در شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( ساخته خواهد شد.

فرمانده پلیس راه آهن کشور از مجهز کردن این پلیس به 
فناوری های جدید، نصب و بازسازی دستگاه های ایکس 
ری و گیت وی در ورودی ایستگاه های مسافری خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل ازمهر، سرهنگ حشمت اله ملکی با 
اشاره به اینکه امنیت مردم پایه یکی از جدی ترین رویکردهای 
پلیس راه آهن است، اظهار کرد: این رویکرد مبتنی بر تأکیدات 
سلسله مراتب فرماندهی در دستور کار این پلیس قرار دارد.

عبدالهاشم حسن نیا ، رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ایاصغر سلیمی ، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی مصطفی صفایی، مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی
متاسفانه کاهش نظارت بر این بخش، بعضًا افزایش ها 100 درصدی را در یک دوسال اخیر شاهد 

بوده ایم.در یک سال قیمت مسکن 100 درصد افزایش یافته و بسیاری از اقشار ضعیف و کم درآمد 
برای خرید و یا اجاره مسکن تحت فشار قرار دارند. متاسفانه قیمت مسکن در کشور از هیچ منطق 

اقتصادی پیروی نمی کند. عده ای سوداگر با هماهنگی و با استفاده 
از فضای مجازی قیمت خانه را در یک منطقه باال می برند. برخی از 

بنگاه های مشاور امالک با ارائه قیمت های کاذب و اعالم قیمت پایه 
در یک منطقه سبب باال رفتن قیمت واحد های مسکونی می شوند و 

متاسفانه مسئوالن نیز کم تر توجهی به ین موضوع مهم داشته و دارند.

درصدد هستیم از هفته آینده در پایانه ها و شهرک های حمل ونقل بار به کامیون هایی که در طرح 
بزرگ جابجایی کاال های اساسی و محصوالت کشاورزی مشارکت می کنند الستیک، روغن و قطعات 

پرمصرف ارائه کنیم.
بخش قابل توجهی ازمشکالت موجود دربخش جابجایی بار کشور ناشی 
از راننده محوری و نبود شرکت های حمل ونقل توانمند است که تالش 

می کنیم با تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری و بهره گیری از منابع 
بانکی نسبت به ایجادشرکت های توانمند در شهر های بزرگ این نقیصه 

رابرطرف کنیم.

به دنبال درج فراخوان برای اعزام کامیون به نقاط مختلف به خصوص بنادر کشور برای 
حمل کاال، یک فعال حمل ونقل با طرح این پرسش که بروز این مشکل چه دلیلی دارد؟ 

خواستار حل ریشه ای مشکالت بخش حمل ونقل شد.
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند در شبکه های اجتماعی این مطلب را بیان کرد و گفت: 
با توجه به فراخوان اعزام کامیون به نقاط مختلف کشور، این پرسش مطرح است که چه 

اتفاقی افتاده که سیستم حمل و نقلی که تا چند ماه پیش به گفته »داوود کشاورزیان« 
رئیس وقت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دچار این تغییر موازنه شده است؟

متاسفانه کامیون داران حمل بار به ویژه شن و ماسه به دلیل فشار شرکت های پیمانکاری 
مجبور به حمل اضافه بار هستند. این درحالی است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور در کتاب »فهرست بهای راهوان« واحد خاک را براساس مترمکعب تعریف کرده، 
درصورتی که در کارت ماشین، بار کامیون ها براساس تناژ محاسبه می شود. این موضوع 

باعث سردرگمی رانندگان کامیون شده و اعمال قانون آن ها از سوی پلیس شده است. اداره 
کل راهداری مازنداران با همراهی گشت  نامحسوس پلیس، کامیون های حامل بار بیش از 

ظرفیت را متوقف کرده و اجازه ادامه مسیر به آنان نمی دهد.

 در ادامه فرآیند برگزاری آزمون رئیس قطار مسافری شرکت حمل ونقل ریلی رجا، نحوه 
صدور کارت، زمان و مکان برگزاری این آزمون اعالم شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی رجا، بر این اساس کارت  ورود به جلسه آزمون  
داوطلبان  واجد شرایط طی روزهای یکشنبه 19/03/1398 لغایت سه شنبه ٢1/03/1398 

برای مشاهده و چاپ بر روی سایت اینترنتی شرکت حمل و نقل ریلی رجا قرار خواهد 
گرفت.

یک کارشناس حمل ونقل پیش بینی کرد که با ظرفیت های حمل ونقل ریلی می توان انتظار داشت 
که بخش ریلی، درصدی از نقش بخش دریایی را که امروز گرفتار تحریم است بر عهده بگیرد. 

محمد ساطعی در گفتگو با هفته نامه »حمل ونقل« به روابط دوستانه ایران و کشورهای همسایه 
در حمل ونقل ریلی اشاره کرد و گفت: »با توجه به اینکه در بخش ریلی روابط خوبی با کشورهای 

همسایه عراق، ترکیه، آذربایجان،  افغانستان و کشورهای آسیای میانه اتصاالت خوبی برقرار 
است که ارتباطات دوستانه و خوبی هم دراین بین شکل گرفته است، می توان انتظار داشت 

شماره دویست و سی و دوم- نسخه آزمایشی -۵ خرداد  ماه 1398
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 تعویق دوباره راه اندازی ادامه آزادراه همت-کرج 

 اطالعیه آزمون، آموزش و استخدام رئیس قطارمسافری ١٣٩8 

مقابله با مافیای کارفرمایان معدنی در تحمیل تناژ باال به کامیون داران 

 ریل در تحریم  یار دریا می شود 

هفتهانهم
راهروشناست

عملیات اجرایی این پروژه در آخرین روزهای سال 96 آغاز شد و طی آن ترمینال سه فرودگاه تبریز 
فبا هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به  
مساحت 800 متر مربع توسعه می یابد. تهیه و اجرای سقف کاذب زیپ تک به متراژ 850 مترمربع، 
تهیه و نصب سازه فضا کار به متراژ 850 مترمربع، اتمام اسکلت کل پروژه 

به وزن تقریبی ٢60 تن، تهیه و نصب سرامیک کف به متراژ 750 مترمربع، 
اجرای نمای کامپوزیت پروژه به متراژ 1000 مترمربع و اجرای نمای داخلی 
به صورت خشکه چینی از مهمترین اقدامات انجام شده در هفته های اخیر 

در این پروژه هستند.

در ارقام ارائه شده مرکز آمار از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور )تورم( در اردیبهشت ماه سال 98 ، ضریب اهمیت حمل و نقل برای خانوار شهری 9.44 و برای خانوار روستایی 9.26 بوده است. 

عرضه الستیک و روغن از هفته آینده در پایانه های بار  انتقاد از وضعیت نا بسامان بازار مسکن 

هفتهانهم
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