
   

در دیدار وزیر راه با مدیران ایرالین ها چه گذشت؟ 

درخواست کاهش سهم مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراه ها 

 تامین ریل خط آهن اردبیل توسط ذوب آهن  اصفهان  تمهیدات فرودگاه مهرآباد برای استقبال از فصل بارش 

لزوم استفاده ازظرفیت راه آهن غرب کشور برای صنایع استان کرمانشاه 

خط تولید کانتینر دریایی روز گذشته در کرج با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. اما نکته مهم این است، درحالی که این نوع کانتینر،  کانتینر حمل 
و نقل دریایی است و اکثر بنادر کشور ما هم منطقه ویژه اقتصادی یا بنادر آزاد هستند، چرا شرایط ساخت کانتینر در داخل بنادر فراهم نشده است و این 

واحد تولیدی در شهر کرج و در مرکز کشور احداث شده است؟
 علیرضا چشم جهان، عضو هیات مدیره انجمن و مدیر ارشد اجرایی شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه در گفتگو با خبرنگار تین نیوز گفت: در طول 
سالیانی که حمل و نقل کانتینری در کشور شکل گرفته است، همواره حمل و نقل کانتینری کشور  بر خطوط کانتیری بخش خارجی و کانتیرهای جمهوری 

اسالمی  ایران که عمدتا در خارج خریداری می شد متکی بوده است. این دو گروه تامین کننده کانتیر مورد نیاز حمل و نقل کانتینری کشور بوده اند. 

این کارشناس حوزه دریایی افزود: بعد از اینکه تحریم ها علیه ایران از سوی کشور آمریکا شکل گرفت، امکان استفاده از کانتینرهای خطوط کشتیران
ی خارجی در ایران با محدودیت های جدی  همراه شد. به دلیل محدودیت های ایجاد شده خطوط کشتیرانی خارجی، حمل و نقل کانتینرهای خود را 

به ایران ممنوع کردند. همچنین کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز برای خرید کانتیر با مشکالتی مواجه بوده است. 

عملیات پاکسازی و الیروبی تمام منهول ها و استندهای واقع 
در ایرساید و رودخانه کن در انتهای سطوح پروازی فرودگاه 
مهرآباد برای شروع بارندگی های فصل سرما انجام شد.

میرسعید صفی نیا، مدیر کل فرودگاه با بیان اینکه تمام اقدامات 
الزم برای پذیرش پروازهای زمستانی و به روز رسانی امکانات 
و تجهیزات خودرویی و برف روبی انجام شده است، عنوان 
کرد: در راستای تکمیل این اقدامات نیز عملیات پاکسازی 
و الیروبی تمام منهول ها و استندهای واقع در ایرساید شامل 
مسیرهای دسترسی به مدت یک هفته انجام شده است.

استاندار اردبیل گفت: با توجه به آغاز عملیات ریل گذاری 
ین  ز ا مین ریل مورد نیا ت تا مقدما ردبیل، ه آهن ا را
پروژه در کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شده است

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری 
اردبیل، اکبر بهنامجو در حاشیه نشست با معاونت ساخت و 
توسعه راه ها و راه آهن کشور و مدیر ذوب آهن اصفهان تصریح 
کرد: هماهنگی های الزم با کارخانهذوب آهن اصفهان در این 
خصوص انجام گرفته و بزودی قرارداد خرید ریل بسته می شود.

کیوان کاشفی ، رئیس اتاق کرمانشاه  مجید بابایی، کارشناس حمل ونقل ریلی رضا بدیعی فرد ، مدیرکل فرودگاه های استان فارس
مدیرکل فرودگاه های استان فارس از برقراری پرواز فوق العاده در مسیر نجف- شیراز- نجف 
در ایام اربعین خبر داد.رضا بدیعی فرد با اعالم این خبر گفت: به مناسبت فرارسیدن ایام 
اربعین و برای ارایه خدمات مناسب به مسافران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
به برقراری دو پرواز فوق العاده در مسیر نجف- شیراز- نجف اقدام 
کرده است.بدیعی فرد افزود: پرواز شیراز- نجف روز دوشنبه ۲۲ مهر 
ماه ساعت ۱۲:۱۰ و نجف- شیراز روز دوشنبه ۲۹ مهرماه در ساعت 
۱۷:۵۰ انجام می شود. شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
برای انجام این پروازها از هواپیمای ایرباس ۳۲۰ استفاده می کند.

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها از دولت خواست از همین امروز به 
فکر توجیه پذیر کردن  ساخت آزادراه های در دست اجرا با کاهش سهم مشارکت 

سرمایه گذاران باشند.
به گزارش تین نیوز، خدایار خاشع با بیان این مطلب گفت:  با توجه به افزایش غیر قابل 

توجیه سهم مشارکت سرمایه گذاران در آزادراه ها طی سال های گذشته، تا زمانی که 
سهم سرمایه گذاران به درصد قابل توجیهی نرسد شاهد بهره برداری از آزادراه های در 

دست ساخت نخواهیم بود.

 شرکت مهندسی ساینا سیستم موفق به استقرار نرم افزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات 
Sayna CMMS و راهکار یکپارچه حمل و نقل Sayna ITS بخش جاده ای و نیز نرم 
افزارهای بازرگانی تخصصی حمل و نقل در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس شد.

به گزارش تین نیوز،  شرکت مهندسی ساینا سیستم با تکمیل بخش های جاده ای و ترکیبی در 
راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS، اقدام به نصب و استقرار نرم افزارهای مدیریت 
نگهداری و تعمیرات Sayna CMMS، راهکار یکپارچه حمل و نقل Sayna ITS بخش 
جاده ای، فروش و انبار و حسابداری انبار در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس می کند.

رئیس فراکسیون بنادر و دریانوردی مجلس از تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور خبر داد.قاسم احمدی الشکی اظهار کرد: با توجه به قراردادهای 
نجومی و پیچیده به نام هوشمندسازی بنادر، تحقیق و تفحصی با این محور را کلید 
زده ایم. در این تفحص محورهای دیگری همچون عدم اجرای طرح جامع خدمت رسانی 
به ایثارگران و متخصص از پست های مدیریتی و همچنین حیف و میل بیت المال در 
برگزاری مراسم و مجالس قرار دارد. به گفته وی سایر محورهای این تفحص بکارگیری 
نیروهای سفارشی در سایر سازمان ها با مدارک تحصیلی و تجارب غیرمرتبط  است. 

اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار کرج امروز سه شنبه به بازدید واکاوانه بزرگترین پروژه 
عمرانی این شهر رفتند ، پروژه ای که اکنون نزدیک به ۱۴ سال از آغاز ساخت آن می گذرد.

بزرگترین خط ریلی زیرزمینی استان البرزاین پروژه از سال ۸۵ عملیات اجرایی آن 
به طول ۲۷ کیلومتر آغاز شد و قرار بود با ۲۷ ایستگاه در ۹۰ به بهره برداری برسد.

این خط ریلی کمالشهر در غرب کرج را به شهرستان شهریار در استان تهران متصل 
می کند، پروژه ای که به علت کمبود اعتبار و مشکالت نقدینگی اکنون سالهاست

شماره سیصد و بیست و دوم - نسخه آزمایشی -۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

آیا کرج انتخابی درست برای احداث خط تولید کانتینر بود؟ 

تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور به جریان افتاد 

 استقرار راهکار یکپارچه حمل ونقل در شرکت حمل ونقل خلیج  فارس 

 انباشت مسافر در مرکز؛ نتیجه تعریف خطوط مترو از حاشیه تهران 

هفتهانهم
راهروشناست

باید از ظرفیت حمل بار راه آهن غرب کشور برای صنایع کرمانشاه بهره مند شویم.
راه آهن غرب که به شبکه ریلی کشور متصل است از چندی قبل در کرمانشاه افتتاح شد و هم اکنون 
در بحث جابجایی مسافرین در حال استفاده است.اگرچه یکی از اهداف خطوط حمل و نقل ریلی 
جابجایی کاال است اما تا کنون از این ظرفیت در کرمانشاه استفاده نشده است
 عدم بهره مندی از راه آهن برای جابجایی کاال در شرایط رخ داده 
که حمل و نقل ریلی بعد از حمل و نقل دریایی و کشتی رانی 
ارزانترین ناوگان حمل و نقل است. اگر نیاز باشد باید در کنار این 
بندر خشک ایستگاه های باری نیز برای راه آهن در نظر گرفته شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت حمایت از صنعت هوانوردی کشور و استفاد از ظرفیت شرکت های دانش بنیان گفت: زمینه دریافت تسهیالت صندوق توسعه ملی برای گسترش ناوگان شرکت های هوایی فراهم شده است. 

 بازی سه سر باخت نظارت بر تاکسی های اینترنتی فرودگاه شیراز میزبان پروازهای اربعین شد 

هفتهانهم

دوشنبه هفته آینده تکلیف خودرو هایی که باید تولیدشان ادامه پیدا کند، دچار تغییرات 
بشوند و یا تولیدشان متوقف شود مشخص می شود.

تغییری در استانداردهای ۸۵ گانه خودرو نداشته ایم و بررسی های جدید از دی ماه ۹۸ انجام 
می شود، ولی در فرایندها تغییراتی داشته ایم.

در اسفند سال ۹۷ در جلسه شورای عالی استاندارد مقرر شده بود که گزراش 
های وزارت صمت و خودروسازها درباره خودروهای غیر استاندارد را بگیریم 
و جمع بندی کنیم تا امسال در شورای عالی استاندارد بررسی و جمع بندی 
شود. در جلسه هفته آینده چنانچه خودرویی نتواند استانداردهای ۸۵ گانه 
صنعت خودرو را مهر تایید بگیرد در ادامه تولید آن بازنگری خواهد شد.
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