
راننده ها برای دریافت کارت هوشمند خود و وانت  ها، اقدام کنند.برابر ضوابط و مقررات 
تردد در جاده های برون شهری مستلزم دارا بودن اسناد حمل است که در حمل بار، موضوع 
اخذ بارنامه الزامی است.در راستای ساماندهی وانت بارها و افزایش ایمنی تردد این ناوگان 
در جاده ها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در دو الی سه 
سال گذشته ضوابط فعالیت ناوگان و راننده وانت بارها را ابالغ کرد.
در این راستا تعدادی از رانندگان وانت بارها از بارنامه برای حمل 
بار در جاده ها، استفاده می کنند. برای ناوگان وانت بار کم مصرف 
و پرمصرف )ماهانه 300 لیتر و 400 لیتر( در نظر گرفته شد.

   

 تخریب چاپار ممنوع؛ اشتباهات خودروسازان را به حساب صنعت ننویسید 

درددل های یک راننده از مصائب شغلی به نام رانندگی کامیون 

 تدابیر راه آهن برای مراسم تشییع سردار سلیمانی  فرودگاه اهواز به نام سردار شهید سلیمانی نام گذاری شد 

سهمیه سوخت وانت  ها از بهمن  ماه بر اساس پیمایش 

یک کارشناس حمل و نقل ریلی معتقد است: بهره برداری از پروژه ریلی اردبیل-میانه بیش از آنکه بار فنی و اقتصادی داشته باشد؛ تنها با تاثیرات 
اجتماعی همراه است.

به گزارش تین نیوز محور ریلی اردبیل-میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر قرار است تا پایان سال 99 به بهره برداری برسد. محمود واعظی رئیس دفتر ریاست 
جمهوری در سفر استانی به اردبیل درباره این خط ریلی گفت: »راه آهن اردبیل-میانه در اولویت اجرایی دولت قرار گرفته و بزودی ریل گذاری آن از 

سمت اردبیل آغاز می شود.«

اما یک کارشناس حمل و نقل  در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز درباره راه اندازی این خط ریلی می گوید: دولت اولویت خود را پروژه هایی انتخاب کرده 
است که تاثیر اجتماعی بیشتری دارد. طبیعتا در شرایط سیاسی کنونی که رضایتمندی مردم مهم است، اتصال استان ها به شبکه ریلی، هم مطلوب 

نماینده هاست و هم مطلوب دولت.
میثم الجوردی افزود: اگر این پروژه ریلی از نظر فنی و اقتصادی بررسی شود جدا از بحث اجتماعی قطعا در اولویت نیست زیرا  منابعی که در اختیار 

است بسیار محدود است.

یی  ا بری هو و ه ها و نا مل شرکت فرودگا مدیرعا
ر  ز به نام سردا ه اهوا ز نامگذاری فرودگا یران، ا ا
 . د ا د خبر  نی  سلیما سم  قا ج  حا سپهبد  شهید 

سیاوش امیرمکری گفت: به دستور وزیر راه و شهرسازی، 
فرودگاه اهواز به عنوان نخستین قدمگاه پیکر شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و به پاس سال های طوالنی مجاهدت 
این سردار بزرگ در جبهه های دفاع، مقاومت و شرف میهن 
و امت اسالمی به نام این شهید بزرگوار نامگذاری شد.

 مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران ضمن تسلیت شهادت 
سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی گفت: ۲3 قطار حومه ای 
با ۱04 سرویس، عاشقان شرکت در مراسم تشییع پیکر این 
شهید بزرگوار را در ۵ مسیر اسالمشهر- رباط کریم - پرند، 
ورامین- پیشوا- گرمسار، هشتگرد - قزوین- تاکستان، قم و 
فیروزکوه به تهران و بالعکس را بصورت رایگان جابجا می کنند.

»سعید رسولی« با اشاره به اینکه این قطار های حومه ای ظرفیت 
جابجایی 40 هزار مسافر را دارند، افزود: شرکت راه آهن همچنین 4 
قطار فوق العاده با ظرفیت دو هزار و 40 صندلی تدارک دیده است،

محسن هاشمی، رییس شورای اسالمی شهر تهران  سیاوش امیرمکری ، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران غالمحسین دغاغله ،  مدیرکل دفتر حمل و نقل کاال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
یکی از برنامه های اصلی ما هوشمندسازی فرودگاه ها و ارایه بهترین خدمات در کوتاه ترین 
زمان به مسافران است.برای هوشمندسازی فرودگاه ها برنامه مشخصی را طراحی کرده ایم.

در سال های اخیر با توجه به تحریم ها، توانسته ایم از توان داخلی برای تامین زیرساخت های 
هوانوردی و فرودگاهی استفاده کنیم.زیرساخت های فرودگاهی تکمیل 
کننده زیرساخت های اقتصادی برای تحقق توسعه پایدار هستند و به 
تسریع سرمایه گذاری و خدمت رسانی اقتصادی کمک می کنند.۵3 
فرودگاه زیرمجموعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران داریم 
که زیرساخت های مطلوبی را برای توسعه استان ها فراهم می کنند.

به تازگی فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که بازتاب زیادی در بین رانندگان 
کامیون داشته است. به گزارش تین نیوز، در این فیلم یک راننده کامیون در حال 
پنچرگیری دیده می شود که از سختی های شغل خود سخن می گوید. وی در بخشی 
از فیلم به تفریحی محسوب شدن شغل رانندگی ناوگان سنگین اشاره کرده و از این 
اقدام انتقاد می کند و می گوید این شغل تفریحی نیست و در دراز مدت موجب ناتوانی 
رانندگان شده و به همین دلیل اغلب رانندگان توان 30 سال کار در این حرفه را 
ندارند. وی خطاب به وزیر کار خواستار سخت شمرده شدن حرفه رانندگی شده است. 

صبح امروز اعضای شورای اسالمی شهر تهران طی یک دو فوریتی نامگذاری معبری به نام 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را مورد بررسی قرار دادند که در جریان این دو فوریت 
حجت نظری گفت: کسانی که داعش را دوست دارند و موافق داعش هستند با حاج قاسم 
سلیمانی دشمن هستند. اما جایگاه سردار سلیمانی برای همه ما روشن است و فکر می کنم 
دلیلی نداشته باشد که توضیح دهیم چرا باید معبری را به نام این سردار نامگذاری کرد.

وی با اشاره به جزییات این تغییر نام گفت: بزرگراه رسالت برای این نامگذاری پیشنهاد شده است 
که این بزرگراه سه بخش دارد که غربی ترین آن به نام شهید حاج حسین همدانی نامگذاری شده 

ر اسالم، شهید  فتخا ر رشید و پرا به پاس رشادت ها و مجاهدت های سردا
باعبداهلل  یانه مرزی مهران که گذرگاه خیل عاشقان ا حاج قاسم سلیمانی، پا
. م شد المقا ا ین شهید و م ا ست، به نا ت ا لیا ت عا ( به عتبا ع لحسین) ا

  به گزارش تین نیوز  به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عبدالهاشم 
حسن نیا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این باره اظهار داشت: این اقدام به 
پیشنهاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با موافقت وزیر راه و شهرسازی انجام شده است.

جعفرزاده گفت: با توجه به آن که فرودگاه مشهد - تهران پر ترافیک ترین مسیر 
هوایی کشور است، بنابراین در صورت درخواست مجوز های الزم برای انجام 
پرواز های فوق العاده به مشهد و یا کرمان در این ایام به مسافران ارائه می شود.

-رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سازمان هواپیمایی در 
صورت درخواست مجوز برای انجام پرواز های فوق العاده به مشهد و یا کرمان با شرکت های 
هواپیمایی موافقت خواهد کرد، گفت: به دلیل آن که مجموع پرواز های مسیر تهران -مشهد به 
طور معمول پر ترافیک است، بنابراین پرواز های فوق العاده ای در این مسیر قرار داده می شود.

شماره سیصد و  هشتاد- نسخه آزمایشی -۱۵ دی ماه ۱۳۹۸
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خط ریلی اردبیل-میانه چقدر توجیه اقتصادی دارد؟ 
پایانه مرزی مهران به نام »شهید سلیمانی« نامگذاری شد 

نامگذاری اتوبان رسالت به نام سردار شهید قاسم سلیمانی 

ارائه مجوز پرواز های فوق العاده به مشهد و کرمان 

سازمان ها و شرکت های خصولتی اصال صنعتگر نیستند آنها فقط بر اساس سیاست و باندبازی اداره می شوند. 

شهید سپهبد قاسم سلیمانی، سرداری از جنس مردم بود  برنامه ریزی برای هوشمندسازی فرودگاه های کشور 

راه روشن است

هفته انهم

حاج قاسم سلیمان از خطه غیور و شهید پرور کرمان، به عنوان نماد انقالب اسالمی در سراسر 
جهان شناخته می شد و با وجود آنکه از ابتدای انقالب تاکنون صدها هزار شهید در این راه، جان 
خود را فدا کرده اند، شخصیت و محبوبیتی متفاوت داشت.ساده زیستی، تواضع، ادب و متانتش، 
توانمندی های نظامی، فرماندهی و رهبری او را برجسته تر می کرد و به 
دلیل پرهیز از ورود به مجادالت سیاسی و حفظ جایگاه فراجناحیاش، 
بین تمامی جریان های سیاسی و سالیق فرهنگی و اجتماعی ایران 
محبوبیت ویژه ای داشت.حاج قاسم سلیمانی، تنها یک فرد نبود، بلکه 
یک سرمایه اجتماعی محسوب می شد و صدالبته امروز با شهادت 
حاج قاسم، این سرمایه اجتماعی، نه تنها از بین نرفته است

هفته انهم
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