
   

فارغ از اینکه بسیاری از مدیران صنایع متاثر از شیوع جهانی ویروس کرونا، از همان روزهای 
نخست به دنبال راهکارهایی برای خروج از بحران یا تغییر در استراتژی کسب و کار خود در زمان 
پاندمی و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای دوران پساکرونا بوده اند، ضرورت توجه به آثار ماندگاری 
که هر یک از بحران ها بر زندگی افراد و تغییر رفتار آحاد جامعه در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کسب و کارها به دنبال داشته است، 
از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد اهتمام جدی مدیران ارشد 
و صاحبنظران صنایع و ارائه دهندگان خدمات باشد که مدیران فرودگاه 

ها نیز از این مقوله مستثنی نیستند .

وزارت راه در بزرگراهها از المپ های کم مصرف استفاده کند 

 نرخ حق توقف کامیون ها کارشناسی نیست 

تمدید تعلیق پروازها به انگلستان تا 30 دی ماه  وعده حناچی برای وصول اوراق مشارکت مربوط به حمل و نقل عمومی 

فرودگاه ها و ضرورت برنامه ریزی و آمادگی برای دوران پساکرونا 

حتی با کاهش بیش از ۵۰ درصدی سفرهای هوایی در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع کرونا، تعداد افراد کشته شده در سوانح هوایی در سراسر جهان 
نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از رویترز، یک شرکت مشاوره هلندی روز جمعه اعالم کرد که حتی با کاهش بیش از ۵۰ درصدی سفرهای هوایی، 
تعداد افراد کشته شده در سقوط هواپیماهای مسافربری بزرگ در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ به ۲99 نفر افزایش یافت.

به گفته شرکت مشاور هواپیماییTo7۰ ، در سال ۲۰۲۰، 4۰ حادثه در هواپیماهای مسافربری بزرگ رخ داده که پنج مورد منجر به مرگ و میر 
شده و ۲99 کشته در پی داشته است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰19، 86 حادثه برای این گونه هواپیماها رخ داده که هشت مورد آنها منجر به کشته شدن ۲۵7 نفر شده است.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تعلیق 
پروازها بین ایران و انگلستان که به دلیل کرونای انگلیسی 
تا 14 دی  اعالم شده بود، تا 3۰ دی ماه 99 تمدید شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، ابوالقاسم جاللی اظهارداشت: 
پیش از این و به درخواست وزارت بهداشت و دستور وزیر راه و 
شهرسازی پروازها بین ایران و انگلستان به دلیل شیوع کرونای 
انگلیسی از یکم دی ماه تا 14 دی ماه تعلیق شده بود. وی افزود: 
در این راستا پروازی از تهران به لندن و بالعکس نداشتیم.

 محسن هاشمی در حاشیه دویست و شصت و یکمین جلسه 
شورا و در جمع خبرنگاران و در خصوص افتتاح ایستگاه 
های مترو گفت: در حال حاضر اعتبار اوراق مشارکت در 
بانک رفاه موجود است و آقای حناچی به بنده اعالم کردند 
که این مشکل و آمدن اوراق به حساب شهرداری در حال 
حل شدن است اما باید از شهردار تهران دراین باره سوال 
شود تا در روند ساخت خطوط مترو و توسعه زیر ساخت های 
حمل و نقل عمومی تسریع شود. گرچه در همین شرایط 
کنونی شهرداری افتتاح چند ایستگاه را در برنامه دارد.

فربد زاوه-کارشناس صنعت خودرو سید منصور محمودی-مشاور انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته محمدسعید شرفی-مدیر کل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری
بررسی های قبلی نشان داد که نیازهای تجاری مدرن به تحرک منجر می شود و تحوالت 
تجاری از جمله برون سپاری تولید و توزیع به کشورهای دیگر، موجب تشدید تحرک می 
شود. در این بخش به بررسی ۲ عامل کانتینری شدن و حمل چندوجهی در افزایش تحرک 
بیشتر پرداخته می شود.خاطر نشان می سازد سه نوع حمل ترکیبی 
وجود دارد )تصویر زیر(. حمل چند وجهی )intermodal( به معنی 
حمل مسافر یا کاال از مبدأ تا مقصد به وسیله   چند شیوه   حمل و 
نقل است. در این نوع حمل ترکیبی، هر شیوه   حمل بلیت یا بارنامه 

 مستقل خود را صادر می کند. 

یک راننده کامیون دستورالعمل نرخ حق توقف انواع کامیون ها را از جمله توافقنامه های 
مورد انتقاد در حوزه حمل ونقل جاده ای دانست.به گزارش تین نیوز، کوروش فالحی گفت: 
در این دستورالعمل مدت زمان بارگیری  1۲ ساعت و مدت زمان تخلیه هفت ساعت مقرر 
شده و تعلق گرفتن حق خواب منوط به حاضر بودن کامیون در وقت اداری  شده است.این 
فعال بخش حمل و نقل جاده ای عنوان کرد: اگر بناست عدالت برقرار باشد زمان بارگیری 
هم باید هفت ساعت در نظر گرفته شود؛ چرا پنج ساعت از وقت راننده بدون حق توقف در 
اختیار صاحب کاال یا شرکت قرار گیرد اما مالک حق خواب، رسیدن در ساعات اداری باشد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در 
تشریح نشست مشترک با خیراهلل خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور و مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در 
خصوص پروژه راه آهن گرگان - مشهد، گفت: ایجاد خط راه آهن گرگان - مشهد که 
بیش از یک دهه دنبال شده، اخیراً مجوز تامین مالی توسط کنسرسیوم بانکی و بازار 
سرمایه با پیگیری های انجام شده توسط وزارت راه شهرسازی اخذ شده است؛ از این رو 
جلسه امروز با هدف رسیدن به مدل شراکت مالی میان بانکها و سازمانی که قرار است 

بانک مسکن »توسعه و افزایش تعداد الین  های الکترونیکی اخذ عوارض در 
آزادراه  ها« و »اعمال تخفیف برای خودروهای عمومی« را در دستور کار قرار داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی، تاکنون دو مرحله 
ETC( از سوی بانک  از اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی )
مسکن برای مسافران فراهم شده است. در مرحله نخست، در همکاری با وزارت 
راه و شهرسازی، این بانک برای اولین بار در کشور امکانی را فراهم کرد که به 
واسطه آن، استفاده کنندگان از معابر آزادراهی بتوانند بدون نیاز به توقف و اتالف 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از تهیه گزارشی برای شهردار تهران در 
مورد وضعیت ایمنی پل های عابر پیاده پایتخت خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مناف هاشمی صبح امروز با حضور آنالین در جلسه 
شورای شهر تهران در موردنظر شهرداری تهران در مورد طرح عبور ایمن شهروندان 
از پل های عابرپیاده گفت: حدود یک ماه قبل در جلسه شورای معاونین از  شهردار 
خواستم در مورد این  موضوع پل های عابر پیاده که در چندسال اخیر تهران رها شده 

فکری کرده و ضوابط شان مورد بازنگری قرار گیرد.

شماره پانصد و نود و سوم- نسخه آزمایشی -۱۴ دی ماه ۱۳۹۹
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افزایش تلفات هوایی جهان در سال ۲۰۲۰ با وجود کاهش شدید پروازها 
افزایش تعداد خطوط پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه ها 

بررسی روند اجرای پروژه راه آهن گرگان-مشهد 

تهیه گزارش ایمنی پل های هوایی برای حناچی 

معاون امور توزیع برق شرکت توانیر گفت: وزارت راه و شهرسازی باید برای کاهش مصرف برق المپ های بزرگراه ها از المپ های کم مصرف استفاده کند. 

عدم ارزیابی عملکرد، صنعت خودرو را به ورطه نابودی کشاند  حمل کانتینری در جهان چگونه رشد کرد؟ 

راه روشن است

هفته انهم

من از همان روز اول گفتم که این مصوبه شورای رقابتنه تنها تاثیری در بازار خودر و قیمت 
آن ندارد بلکه حتی آزادسازی کامل قیمت ها نیز تاثیری در بازار خودرو نخواهد گذاشت. 
وقتی اقتصاد کالن ما دچار ایرادات اساسی است در کل اصرار بر تنظیم بازار در مبدا خودرو 
بی معنی است. اگر تولیدات داخلی ما برای مثال به ۵ میلیون خودرو 
برسد بازار خودرو دیگر تورم بخشی پیدا نمی کند اما در عوض نقدینگی 
بانک مرکزی به سمت افزایش قیمت دیگر کاالها در کشور پیش می 
رود. درواقع مشکل ما اقتصاد کالن است نه فقط صنعت خودرو چرا 
که صنعت خودروسازی فقط بخش کوچکی از این اقتصاد است.

هفته انهم
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