
   

 استقبال نصف و نیمه از به روز رسانی تن -کیلومتر: به روزرسانی منطقی نبود 

جوالن خطرساز اتوبوس ها در جاده ها؛ پلیس کجاست؟ 

افزایش 4 درصد جابه جایی مسافر در راه آهن هرمزگان  اعزام 4 هزار زائر خانه خدا از فرودگاه های کشور 

 استراتژی حمل ونقل بازارگاه محور 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در مراسم تودیع و معارفه معاون ساخت وتوسعه آزادراه ها گفت: برنامه ریزی شده است تا در سال های 98 و 99 حدود 
600 کیلومترآزادراه به بهره برداری برسد که با این اقدام 30 درصد به طول شبکه آزادراهی کشور افزوده خواهد شد.

امروز در مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاونان، مدیران و کارشناسان شرکت ساخت و توسعه، جالل بهرامی به عنوان معاون ساخت 
وتوسعه آزادراه ها جایگزین سید حسین میرشفیع شد.

خیراله خادمی در این جلسه با اشاره به توسعه شبکه آزادراهی کشور گفت:  توسعه و گسترش شاهراه های ارتباطی ایمن و مطمئن ضمن صرفه جویی 
در زمان سفر نقش مهمی در افزایش ایمنی و رفاه هموطنان دارد و اقدامی در راستای منافع ملی کشور محسوب می شود.

خادمی از  سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه شبکه آزادراهی کشور یاد کرد و گفت: بخش خصوصی همیشه پشتیبان 
و همراه ما در توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور بوده و این وظیفه ما است تا به عنوان یک مجموعه تخصصی دولتی که متولی این امر در کشور 

است ضمن ادای احترام به این روحیه سازندگی، اولویت های توسعه کشور را به منظور مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی مشخص کنیم.

براساس آمار اعالم شده از سوی مسئول عملیات حج شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بیست و سومین روز 
از عملیات اعزام زائران خانه خدا حدود 4 هزار زائر به 
سرزمین وحی اعزام می شوند.به گزارش تین نیوز به نقل از 
روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، بر 
اساس این آمار تا دیروز، 7 مرداد، با گذشت 22 روز از عملیات 
حج، طی 285 پرواز شرکت هواپیمایی هما، 70119 زائر از 
فرودگاه های فعال در اعزام زائران خانه خدا اعزام شده اند.

مدیرکل راه آهن هرمزگان در تشریح عملکرد این اداره کل را  
در بخش مسافری گفت: جابه جایی مسافران در چهار ماهه 
اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد 
افزایش داشته است.حسن ماسوری افزود: جابه جایی مسافران 
در چهار ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 در 
صد افزایش داشته است که این جابه جایی به وسیله 642 رام 
قطار به صورت رفت و برگشت به تعداد 372 هزار و 881 نفر 
مسافر از مبادی تهران، اصفهان و مشهد انجام گرفته است.

رامین آذری ، مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقیعباس آخوندی، وزیر سابق راه   و شهرسازی  روزبه افشاری، کارشناس حمل ونقل
 پرسش اصلی این گفت وگو مسئله ای است که باید در قالب نظام حکمرانی به آن پرداخت و برایش 
پاسخی یافت. این که چرا سیاست مدار ایرانی در چارچوب نظام و ساختاری که برای سیاست، 
اقتصاد، جامعه و ... ساخته، نتوانسته است مشکالت ایجاد شده را حل کند و همواره خواسته آن 
را تا حد امکان به تعویق بیندازد، از حیز انتفاع خارج کند و از آن بگذرد. 
نتیجه این که بعد از چند دهه انبوهی از مشکالتی مطرح است که در 
موردشان تصمیم گیری شفافی نشده و مشکالت متعدد دیگری از دل 
آنها بیرون آمده است که مثال های ملموس زیادی هم دارد از مسئله نظام 
یارانه ها در اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی در ساختار سیاست ورزی.

در پی درخواست های مکرر مسافران و مراجعان فرودگاه تبریز و به دنبال رایزنی های انجام 
شده، شرکت هواپیمایی معراج پرواز جدیدی را در مسیر تهران - تبریز-تهران راه اندازی کرد. 
این پرواز روزهای چهارشنبه ساعت 10:25 وارد فرودگاه تبریز می شود و در ساعت 11:10 با 

هواپیمای A319 به سمت تهران پرواز می کند.

تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی معراج در طول هفته به 14 سورتی 
می رسد که در مسیرهای مشهد - تبریز - مشهد و هم چنین تهران - 

تبریز - تهران انجام می شود.

 شامگاه دو روز پیش در اتوبان کرج نرسیده به وردآورد تصادفی رخ داد و در آن 2 نفر 
کشته و 2 سرنشین خودرو نیز به شدت مجروح شدند.

به گزارش تین نیوز به نقل از کانال شهروند خبرنگاران راننده این خودروی پراید  )عکس باال(، به 
دلیل سرعت باالی اتوبوسی که پشت سرش حرکت می کرد مجبور به افزایش سرعت شده و یا تغییر 
الین حرکت شده به دلیل از دست دادن کنترل خودرو به بخش بتنی گاردریل اتوبان برخورد کرد.

از آغاز پروازهای حج تمتع تا پایان روز دوشنبه 7 مردادماه با انجام 285 پرواز، 70هزار و 125 زائر به 
خانه خدا مشرف شده اند.

به گزارش تین نیوز، بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری پروازهای حج تمتع از روز دوشنبه 
هفدهم تیرماه آغاز شد و چهاردهم مرداد آخرین پرواز عملیات حج انجام می شود.

با انجام حدود 176 پرواز دیگر ظرف 6 روز آینده عملیات رفت زائران خانه خدا پایان می یابد و تا آخرین 
ساعت روز دوشنبه 7 مردادماه تعداد 285 سورتی پرواز از 18 فرودگاه  کشور انجام شد و تعداد 70هزار و 

125 نفر از زوار به مکه مکرمه اعزام شدند.

 عضو کمیسیون عمران مجلس در انتقاد به تخصیص تنها دو الستیک به کامیونی که دارای 18 چرخ 
است، گفت: سیستم توزیع الستیک غیر شفاف و نادرست است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز اظهار کرد: برقرار بودن سیستم یارانه ای 
در کشور باعث شده تا عالوه بر سهم خواهی بیش تر در هر بخش که سهم هیچ یک از آن ها در توزیع 

یارانه مشخص نباشد و این موضوع باعث شود تا کشور از سیستم توزیع عادالنه ای برخوردار نباشد.

اصغر قندچی، کارآفرین ایرانی و پدر صنعت کامیون سازی و مؤسس اولین و بزرگترین 
کارخانه تریلر و کامیون ساخت ایران بدون مونتاژ خارجی به نام »ایران کاوه« شامگاه 

دیروز در سن 91 سالگی دار فانی را ودع گفت.به گزارش تین نیوز، قندچی، 70 سال 
پیش تولید کامیون های آمریکایی با برند »ماک« را در ایران آغاز کرد. او ابتدا قطعات 
کامیون »ماک« را که از آمریکا به ایران می آمد در گاراژ خود در دروازه قزوین تهران 

سرهم می کرد و برخی از قطعات آن را با توجه به اقلیم و جغرافیای ایران تغییر می داد. 

شماره دویست و هفتاد و پنجم- نسخه آزمایشی -8 مرداد ماه 1398
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600 کیلومتر آزادراه به شبکه آزادراهی کشور اضافه خواهد شد 

 انتقاد به تخصیص دو الستیک به کامیون 18 چرخ 

فرودگاه امام عهده دار بیشترین سهم پروازهای حج 98 

درگذشت کارآفرینی که »ماک« را به ایران آورد 

هفتهانهم
راهروشناست

صنعت حمل ونقل در سرتاسر جهان ویژگی های مشترک زیادی دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. صنعت حمل ونقل بسیار پراکنده شده و از شرکت هایی تشکیل شده که کامیون ملکی ندارند )کمتر 
از 6 دستگاه دارند( و کامیونداران مالک کامیون ها هستند. همچنین این صنعت از فقدان استفاده از فناوری 
رنج می برد، زیرا برخی از بازیگران سنتی بازار در برابر تغییرات مقاومت می کنند.
در ایران سهم حمل ونقل جاده ای در مقایسه با دیگر شیوه های مختلف 
حمل ونقل کاال بیش از 90 درصد است )در ترکیه 92%( و بیش از 4000 
شرکت حمل ونقل )در ترکیه 2000 شرکت( و 359 هزار کامیون فعال وجود 
دارد )در ترکیه 900 هزار( و از هر 10 کامیون 9 کامیون در مالکیت فردی است

یک فعال صنفی از به روزرسانی نرخ حمل کاال بر اساس تن-کیلومتر استقبال کرد اما در عین میزان افزایش نرخ مبنا را مورد نقد قرار داد. 

 پروازهای مسیر تهران- تبریز افزایش پیدا می کند از بازار سیداسماعیل تا میدان تقسیم 

هفتهانهم
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