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»ولوکوپتر«؛ آینده حمل ونقل پاک در شهرها

اعزام بیش از 4 هزار زائر خانه خدا از فرودگاه ساری  بهره برداری از پروژه بازسازی خط آهن ساقه -گار مانوری 

 نظرسنجی انجمن ریلی در مورد راه اندازی قطارهای کامل 

وزیر راه و شهرسازی به ادعاها درباره وجود فردی با عنوان »سلطان مسکن« که گفته می شود تا۲۵۰۰ واحد خانه دارد؛ واکنش نشان داد و آن را نه 
تایید کرد و نه تکذیب.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره اظهارات یک نماینده مبنی بر اینکه یک نفر ۷۰۰ منزل در شهر ری و 
دیگری ۲۵۰۰ منزل در تهران دارد اظهار کرد: از کسی که این آمار و اطالعات را می دهد باید سوال شود که منبع اطالعاتش کجاست. کسی که این 

اطالعات را می دهد باید منبع اطالعاتی خود و مستند خود را هم بگوید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما این اطالعات را تکذیب می کنید؟ تصریح کرد: من نه تکذیب می کنم نه تأیید ولی نمی شود با افکار عمومی بازی 
کرد و در جامعه تشویش به وجود آورده باید ببینم این منبع اطالعات کجاست.

یکشنبه گذشته، زهرا سعیدی مبارکه، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس  در برنامه تلویزیونی »پایش« مدعی شد که »فردی در شهر ری دارای ۷۰۰ 
خانه و فرد دیگری در تهران دارای ۲ هزار و ۵۰۰ خانه است . اما این افراد خانه هایی را که ساخته اند را وارد بازار نکرده اند.«

مدیرکل فرودگاه های مازندران از اعزام 4۲36 زائر خانه خدا 
از فرودگاه ساری خبر داد.

 به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی فرودگاه های 
مازندران، سعداله وطن خواه گفت: پروازهای رفت حجاج در 
فرودگاه ساری از ۲۲ تا ۲9 تیر انجام خواهد شد که همگی 
مدینه قبل هستند. وی با بیان اینکه این تعداد زائر در قالب 
3۰ کاروان و با انجام 1۷ سورتی پرواز عازم سرزمین وحی 

می شوند

 
از پروژه بازسازی خط آهن ساقه - گار مانوری بهره برداری شد.

به گزارش تین نیوز، مراسم بهره برداری از پروژه بازسازی 
۷ کیلومتر انتهایی خط آهن گارمانوری- ساقه با اعتباری 
بیش از 9۰ میلیارد ریال با حضور رسولی معاون وزیر 
راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن کشور، سرمست 
استاندار قم، امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه 
مجلس و مسووالن راه آهن و استان قم برگزار شد.

محمد راستاد،  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردیسردار سید کمال هادیان  فر ، رئیس پلیس راهور ناجا  مهرداد تقی زاده، دبیر انجمن صنفی شرکت های ریلی
یکی از جدی ترین اهداف پلیس راهور ناجا توسعه انضباط ترافیکی است تا بتوانیم با مشارکت 

دستگا ه های مسئول و رانندگان این گام بلند را با موفقیت برداریم.
امروز 44 میلیون راننده، 33 میلیون وسیله نقلیه، هزار و 4۰۷ شهر و ۲1۷ هزار کیلومتر جاده  در کشور 

وجود دارد که باالی 4۵ هزار کیلومتر از جاده ها اصلی است.

استفاده از بازرسان و گشتهای نامحسوس در دستور کار پلیس راهور است، 
این ظرفیت برای 1۰ استان کشور که بیش از ۵6 درصد تصادفات خود را به 

خود اختصاص داده اند، استفاده می شود.

در خصوص توسعه تردد به جزیره ابوموسی بنا شد، مکانیزم های حمایتی برای بهبود و توسعه 
ظرفیت های تردد دریایی و هوایی به این  جزیره توسط استانداری هرمزگان پیشنهاد شود تا در 
کارگروه تخصصی مورد پیگیری قرار گیرد.مطالعات این طرح توسط سازمان بنادر و دریانوردی 
در کارگروه تخصصی سواحل، بنادر و جزایر ارائه شد و مقرر شد برنامه 

های عملیاتی مشخص برای پیگیری مطالعات طرح جامع، تکمیل 
و تصویب شود. براساس مصوبه هیئت دولت، بنا شد پیشنهاد های 

مربوطه در این زمینه از طریق کارگروه تخصصی به کارگروه مرز ویژه 
شورای امنیت منعکس شود

شرکت آلمانی e-velo در حال کار بر روی یک پروژه بلندپروازانه است که آینده 
حمل ونقل شهری جهان را متحول می کند. این پروژه با نام »ُولوکوپتر«، بر اساس ساخت 
یک بالگرد تک نفره الکتریکی است که داری چندین بال گردان جداگانه است که به دلیل 
موتور الکتریکی، حمل ونقل پاک را در شهرها توسعه می دهد. به گفته مدیران این شرکت 
هم اکنون به شکل آزمایشی در دسترس است. به گفته آنها، »تجاری سازی »ولوکوپتر« 

با توسعه و پیشرفت کنونی، برای 1۰ سال اینده نیست؛ بلکه در همین پایان سال آینده 
میالدی، این محصول جدید، تجاری سازی و به بازار عرضه می شود.«

کوتاه ترین مسیر اتصال میان شرق و غرب و سریع ترین راه دسترسی کشورهای آسیای میانه به دریای 
آزاد؛ این شاید کوتاه ترین تعریف از نقش ترانزیتی ایران در عرصه حمل ونقل باشد؛ نقشی که هرچند 

برای دورانی طوالنی جزئی جدانشدنی از اقتصاد ایران بوده اما در عمل هنوز راهی طوالنی تا استفاده از 
ظرفیت های کالن خود دارد.

به گزارش تین نیوز باوجودآن که در اصل 44 قانون اساسی به صراحت بر لزوم محوریت یافتن بخش 
خصوصی در حوزه های اجرایی اقتصاد تأکید شده و دولت های اخیر نیز هر یک در سطوح مختلف تالش 

کرده اند که الاقل فضایی را در عرصه حمل ونقل به بخش خصوصی واگذار کنند.

یک منبع آگاه در گفت و گو با تین نیوز قتل رئیس قطاری در خوزستان را تایید کرد.
به گزارش تین نیوز در حالی که امروز ایرنا از حادثه ای  در قطار باری محور اندیمشک شهبازان که به 

مرگ رئیس قطار ختم شده بود، خبرداد، یک منبع آگاه در گفت و گو با تین نیوز اعالم کرد که این رئیس 
قطار در برخورد با دزدان به قتل رسیده است.

این منبع آگاه توضیح داد: این حادثه به دنبال مواجهه این رئیس قطار با دزدی رخ داده و با توجه به این که 
این پرونده روند قضایی را طی می کند نمی توانم اطالعات تکمیلی در این باره ارائه دهم.

ننده عضو جمعیت طرفداران ایمنی راها و همیار جامعه ایمن کشور گفت: چرا باید   یک را
ننده برای در یافت کرایه ای که صرفه اقتصادی داشته باشد، بیش از ظرفیت بارگیری  را
رد کند؟ لی وا بود و به خودروی خود خسارت ما ا نا یه ملی هستند ر و جاده ها که سرما

به گزارش تین نیوز، محمد اتحادی با بیان این مطلب به این شبکه خبری بیان کرد: یک سال و اندی 
از اعتراضات اول کامیونداران گذشت و بیش 16۰ جلسه گفت و گو بین کانون کامیونداران، کانون 
رانندگان با مدیران سازمان راهداری، نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارت صمت و .....انجام شد.
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واکنش اسالمی به طرح ادعاها درباره »سلطان مسکن« 

 تایید قتل رئیس یک قطار باری در خوزستان 

بخش خصوصی در حوزه حمل ونقل دریایی چه خواسته ای دارد؟ 

پیامدهای بارگیری بیش از ظرفیت؛ نابودی جاده ها و خسارت به خودرو 

هفتهانهم
راهروشناست

انجمن صنفی در راستای راه اندازی قطارهای کامل از سوی شرکت راه آهن، طی نامه به نظرخواهی 
از اعضای خود در این رابطه پرداخت.

در این نامه با طرح سواالتی از اعضا خواست تا با پاسخ به آن ها در این نظرسنجی شرکت کنند. 
اهم سواالتی که انجمن از اعضای خود پرسیده است:  آیا واگذاری 
لکوموتیوهای راه آهن به شرکت های حمل ونقل ریلی بهتر است با 

به شرکت های خصوصی مالک لکوموتیو یا استمرار وضع فعلی )عدم 
واگذاری(؟ به چه دلیل؟ کدام یک از شیوه های واگذاری لکوموتیو مناسب تر 

است، واگذاری راهبری، اجاره، اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی؟

امروز در حالی دامنه نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی در مسیرهای داخلی به روی سایت انجمن شرکت های هواپیمایی بارگذاری شده است که شاهد نرخ های نجومی در برخی از مسیرهای پروازی هستیم. 

تدوین طرح جامع توسعه جزایر تا دو ماه آینده خودروسازهای کشور ارابه مرگ تولید می کنند 

هفتهانهم
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