
   

سند راهبردی حمل ونقل هوشمند کشور تدوین می شود 

جنگ و گریز نابرابر عابران پیاده با رانندگان 

60 هزار زائر با 245 پرواز به سرزمین وحی اعزام شدند  تاثیر تبادل تجربیات مناطق راه آهن برای کاهش سوانح ریلی 

رکورد کاهش تاخیر حرکت قطارها شکست 

هفته گذشته یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در انتقادی شدید از ایرالین ها، مجادله لفظی جدیدی بر سر قیمت بلیت هواپیما آغاز کرد. 
او گفت: »شرکت های هواپیمایی آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را با رهاسازی اشتباه گرفته اند.« ریگانی با بیان اینکه گاهی شاهدیم قیمت بلیت 
هواپیما در برخی از مسیرها تا شش برابر نیز افزایش یافته است، اظهار داشت: »برای مثال مسیر تهران-مشهد یک روز پس از میالد امام رضا)ع( با 

نرخ یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسیده است. 

حال هرچه مصاحبه می کنیم و فریاد می زنیم به جایی نمی رسد و شرکت های هواپیمایی آزادسازی را با رهاسازی اشتباه گرفته اند و برای چندمین بار 
می گویم وضع قیمت بلیت هواپیما در برخی خطوط پرتقاضا رها شده است و هیچ نظارتی نمی شود.«

به گزارش تین نیوز به نقل از هفته نامه حمل و نقل، پس از سخنان سخنگوی سازمان تعزیرات، سازمان هواپیمایی کشوری سریعا نسبت به اظهارات 
سخنگوی سازمان تعزیرات واکنش نشان داد و اعالم کرد که »اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات اگرچه دلسوزانه اما کارشناسی نیست.«

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
گفت: تا روز جمعه )چهارم مردادماه( در مجموع ۲45 پرواز از 

فرودگاه های کشور انجام شده که بر اساس آن 6۰ هزار و 3۰3 
مسافر اعزام شدند.حشمت اله قربانی در گفت وگو با خبرنگار 
تین نیوز در خصوص آخرین وضعیت پروازهای حج تمتع 98 
عنوان کرد: تا پایان روز جمعه )چهارم مردادماه( و نوزدهمین 
روز اعزام حجاج، 181 پرواز از فرودگاه های کشور )به غیر از 

فرودگاه امام( انجام شد که در راستای آن 44 هزار و 499 زائر 
به سرزمین وحی اعزام شدند.

قائم مقام مدیرعامل راه آهن گفت: تبادل اطالعات، 
تجربیات و اقدامات در زمینه فرهنگ سازی ایمنی در 
مناطق مختلف ریلی و استفاده از این تجربیات در کاهش 
سوانح و حوادث ریلی در کشور بسیار تاثیرگذار است.
 حسین عاشوری در جلسه شورای مدیران مناطق 
مختلف ریلی کشور، افزود: به دلیل اهمیت این مسئله، 
عالوه بر ابالغ اعتبارات جاری، اعتبارات امسال در 
حوزه ایمنی متناسب با اقدامات هر منطقه و بر اساس 
برنامه های فرهنگ سازی آن ها اختصاص خواهد یافت.

منوچهرخواجهدلویی،معاونبنیادمستضعفانمحمدعلیقراملکی،مدیرکلفرودگاههایاستانآذربایجانغربی سعیدرسولی،مدیرعاملشرکتراهآهن
یکی از مسائل مهم در فرودگاه ها بروز تاخیر در پروازها است که در بسیاری از موارد این 

موضوع ارتباطی با فرودگاه ندارد و شرایط جوی و یا مشکالت فنی هواپیماها موجب می شوند 
که پروازها با تاخیر و یا ابطال روبه رو شوند.خوشبختانه فضای ترمینالی فرودگاه ارومیه 
توسعه پیدا کرده و فضاهای آن جداسازی شده است که از نظر 

سرمایش و گرمایش نیز در شرایط خوبی هستند. هم چنین از نظر 
سامانه های کمک ناوبری و تجهیزات و تاسیسات زیرساختی نیز در 
شرایط مناسبی قرار دارد که می تواند ایمنی پروازها و رفاه مسافران 

را تا حد زیادی برآورده سازد.

 درصد بازگشت سرمایه از طریق دریافت عوارضی خواهد بود اما قطعا آن چه که در برخی از 
رسانه ها از عوارض 5۰ هزار تومانی این مسیر منتشر شده نخواهد بود. 

چینی ها هم بر اساس قرارداد ادعاهایی داشتند مبنی بر اینکه در مقطع تحریم نتوانستند پول 
های مدنظر در قرارداد را جابجا کنند. ۲5 دستگاه پل بزرگ در دو 

باند رفت و برگشت به طول 3.1 کیلومتر احداث شده است و در این 
آ زادراه ۲۰ کیلومتر دیوار حائل در باند رفت و برگشت وجود دارد. حجم 
عملیات خاکی و ترانشه برداری معادل 1۲ میلیون متر مکعب است و 

میزان بتن ریزی به ۲ میلیون و 1۰۰ هزار متر مکعب می رسد.

یک کارشناس حمل ونقل جاده ای معتقد است: در کنار آموزش رانندگی، بهتر است به 
همان راحتی که گواهینامه به افراد داده می شود، گواهینامه ها از آنان پس گرفته شود.

به گزارش تین نیوز، فروغ فاریابی این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان کرد و افزود: 
شواهد نشان می دهد اعمال قانون همیشه به تثبیت آموزش کمک کرده است. این 

کارشناس گفت: اگر با اولین تخلف رانندگی گواهینامه باطل شود، خیلی سریع مخاطرات 
رانندگی در کشور کم خواهد شد.

مدیرکل راه آهن شرق گفت: در چهار ماهه نخست امسال حمل سیمان در راه آهن شرق نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 33۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن شرق، محمد رضا چنگانی افزود: در چهار 
ماهه سال 139۷ به میزان ۲1 هزار و 345 تن سیمان در راه آهن شرق حمل شده بود که در چهار ماهه 

اول امسال به 93 هزار و 31۰ تن افزایش یافته است که حاکی از رشد 33۷ درصدی حمل سیمان در این 
اداره کل نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

سرپرست اداره کل عمران و توسعه فرودگاه ها از اجرای 4۰ پروژه در سه حوزه ترمینالی، سطوح پروازی 
و جنبی با اعتباری بالغ بر 469۰ میلیارد ریال در سال جاری خبر داد.

 
به گزارش تین نیوز به نقل از  روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، محمدرضا 
زحمتکشان با اعالم این خبر گفت: سهم عمده این پروژه ها، ترمینال های فرودگاهی است در 15 

فرودگاه کشور اجرا می شود و 183۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه خواهد شد.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: همه 9 نفر پرسنل کشتی مغروقه ایرانی 
در دریای خزر در سالمت کامل هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مانا، جلیل اسالمی با بیان این که کشتی شباهنگ صبح 
امروز در دریای خزر دچار سانحه شده و بعد از ظهر کامال غرق شد، خاطر نشان کرد: این 
کشتی از نوع فله بر کوچک بوده و صبح امروز پس از بارگیری کاالی کاشی از بندر انزلی 

در ۲3 کیلومتری بندر لنکران دچار آبگرفتگی شد.
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 قیمت کالس های پروازی در ایران چه تفاوتی با دنیا دارد؟ 

 اجرای 40 پروژه عمرانی و توسعه ای در فرودگاه های کشور 

رشد ۵/۳ برابری حمل سیمان در راه آهن شرق 

خدمه کشتی مغروقه ایرانی در سالمت کامل هستند 

هفتهانهم
راهروشناست

متوسط تأخیر حرکت قطار های حومه ای از مبدا کمتر از 4۰ ثانیه و قطار های بلند برد کمتر از یک 
دقیقه است. اساسنامه تشکیل شرکت قطار های حومه ای به تصویب دولت رسیده و در آینده ای 

نزدیک شاهد تشکیل این شرکت خواهیم بود.شهرداری ها طبق قوانین و مقررات موظف هستند تنها 
در محدوده حریم شهر های خودشان برای هر موضوعی از جمله احداث 
شبکه ریلی حومه ای هزینه کنند، در نتیجه برای قطار های حومه ای که 
از حریم شهر ها خارج می شوند امکان هزینه کرد و اجرای پروژه برای 

شهرداری هر شهر در خارج از حریم شهرشان وجود نداشته و این موضوع از 
موانع توسعه قطار های حومه ای بوده است.
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عوارضی آزادراه تهران - شمال ۵0 هزار تومان نخواهد بود  منشور حقوق مسافران، شاخص عملکرد در فرودگاه ارومیه است 
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