
عملیات ساخت سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو بالغ بر 98 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.احداث سالن مسافری 
به مساحت زیر بنای کل ۴۱۶۰ متر مربع، محوطه سازی پایانه مرزی همراه با تاسیسات مربوطه به 
مساحت ۷۱۰۰ متر مربع،  اجرای منبع آب بتنی به حجم ۲8۰ متر مکعب 
را شامل  می شود.ساخت سالن مسافری و محوطه سازی پروژه فوق با 
اعتباری بالغ بر ۱۲۱ میلیارد ریال انجام یافته است که بهره برداری از آن 
گامی مهم در تحقق رویکرد مهم سازمان مبنی بر توسعه خدمات کمی 
و کیفی در پایانه های مرزی بعنوان ویترین نظام محسوب می شود.

   

لحظه به لحظه با سانحه کرمان: تعداد قربانیان به 56 نفر رسید 

اعالم وضعیت قرمز برای جاده های برفی 

 آمادگی راه آهن برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی ریلی  انجام 34 پرواز فوق العاده به کرمان 

بهره برداری از سالن مسافری پایانه مرزی سرو تا پایان سال جاری 

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد گفت: زمان بهره برداری از جاده هرات -شهر بابک مشخص نیست و متولی اصلی این 
پروژه شرکت  ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است. 

به گزارش تین نیوز، حدود پنج سال است که تردد کامیون از جاده هرات- شهر بابک ممنوع شده و از اهالی این مسیر تا راننده، سازمان راهداری و 
وزارت نفت همه از  این موضوع ناراضی هستند.

کاظم رستگاری معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در گفتگو با خبرنگار تین نیوز در این مورد بیان کرد: مسئولیت 
تکمیل، نظارت و ساخت پروژه هرات-شهربابک با شرکت ساخت است و سازمان راهداری استان یزد تنها بهره بردار  این پروژه است.

وی افزود: اما با  این وجود از ۷۲ کیلومتری طول این جاده است ۴۲ کیلومتر آن متعلق به حوزه راهداری استان یزد بوده و بقیه آن مربوط به استان 
کرمان است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی کرمان از انجام 3۴ پرواز 
د و گفت: تمام  ین فرودگاه خبر دا لعاده به ا فوق ا
پروازهای به موقع و بدون تاخیر در حال انجام است.

علی قاسم زاده در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در خصوص 
آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه بین المللی کرمان با توجه به 
مراسم تشیع پیکر شهید سردار سلیمانی، توضیح داد: پروازهای 
برنامه ای فرودگاه کرمان در حال انجام است و حدود 35 پرواز 
فوق العاده عالوه بر پروازهای برنامه ای، تاکنون انجام شده است.

جلسه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات 
وابسته با موضوع تصمیم گیری در خصوص مشکالت مربوط 
به پرداخت خسارات وارده به ناوگان ناشی از قصور مأموران 
فنی راه آهن و عدم بهره برداری مناسب از واگن ها برگزار شد.
به گزارش تین نیوز، این نشست روز یکشنبه )۱5/۱۰/98( با 
حضور عابدین هادی نژاد مدیرکل سیر و حرکت، سعید مرتضوی 
مدیرکل  واگن ها و معاونین وی، نمایندگان شرکت های حمل و 
نقل ریلی باری، مهرداد تقی زاده دبیر  انجمن و کارشناسان انجمن 
در محل ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

عبدالرحیمکردی،مدیرعاملمنطقهآزادچابهارداریوشباقرجوان،مدیرکلحملونقلمسافرسازمانراهداریوحملونقلجادهای ارسالنشکری،مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایآذربایجانغربی
عداد جابجایی مسافر در این مدت از 9۲ میلیون نفر به ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یافته است.
این اقدام از سوی دولت با توجه به زیرساخت های مناسب موجب ارتقا بهره وری و وجاهت 
حمل ونقل عمومی مسافر در بخش جاده ای شده است. به طوریکه پس از تغییر نرخ 
بنزین، بررسی ها حاکی از رشد 8 درصدی ظرفیت و فعالیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی جاده ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به رغم اینکه در 9 ماهه سال قبل 9۲ میلیون نفر از طریق ناوگان 
حمل ونقل عمومی جاده ای جابجا شدند، امسال این تعداد به ۱۰۰ میلیون 
نفر رسیده است که عمده تغییرات  بعد از تغییر قیمت بنزین رخ داده است.

مدیر بحران و ماشین آالت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد: با 
توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر اینکه از روزها پایانی این هفته در 
برخی استان ها و محورهای مواصالتی آن ها برف می بارد، تدابیر الزم برای کنترل و 
مدیریت شرایط اندیشیده شده و وضعیت قرمز را برای این مناطق اعالم خواهیم کرد.

 طبق پیش بینی سازمان هواشناسی در روزهای آینده سامانه بارشی به تدریج از غرب کشور وارد 
شده و مناطق وسیعی از ایران را در بر خواهد گرفت و در بسیاری از استان ها مانند استان ها غربی، 
شمالی و حتی برخی مناطق شرقی و جنوب شرقی رگبار، بارش باران و برف پیش بینی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه احداث راه آهن رشت-آستارا و آغاز 
عملیات اجرایی بزرگراه آستارا-آستار گفت: ترانزیت کاال و جا به جایی مسافر بین 
ایران و آذربایجان یکی از مهم ترین اهداف و برنامه های وزارت راه و شهرسازی است.
خیر اهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل با بیان اینکه مسیر ریلی اتصال به پایانه مرزی توسط وزیر راه 
و شهرسازی بازدید شد گفت: بازدید از پایانه مرزی آذربایجان و خط ریلی آن به طول 
۱.5 کیلومتر که از سال گذشته جهت جا به جایی بار و محموله ها از آن استفاده می شد 

مسیر ریلی مراغه - میانه به طول حدود ۱8۰ کیلومتر جزو مسیرهای کوهستانی ریلی 
کشور است که از حداکثر عوارض طبیعی برخوردار بوده و وجود نقاط کور متعدد در طول 
این مسیر، راه اندازی اورژانس ریلی در این مسیر را برای مواقع بحران ضروری می کند.

 مدیریت بحران از سه مولفه پیش بینی و پیشگیری، برنامه ریزی و آموزش و هدایت 
و کنترل تشکیل شده و به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی 
قابل کنترل و انتظار برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است و 
بحران کمترین آسیب به زیرساخت ها برسد و خدمات رسانی به مردم مختل نشود.

در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت های هواپیمایی در جهان ورشکسته شدند 
که یکی از آنها، بزرگترین غول های مسافرتی انگلیس به نام »توماس کوک« بود.
ر  یی د پیما ا ۲۶ شرکت هو لغ بر  ۲۰۱9 با ل  ر سا ، د ز رش تین نیو ا به گز
؟ ین ها چیست ال یر ا ین  ا شکستگی  ر یل و ال ما د ا ند  شکسته شد ر نیا و د

مقررات زدایی تاثیر زیادی بر عقب ماندگی شرکت های هواپیمایی داشت به طوری که 
موفقیت خطوط هوایی کم هزینه باعث سقوط بسیاری از ایرالین های محبوب شد تا 
آنجا که در دهه ۱99۰ غول های محبوبی در صنعت حمل و نقل هوایی منقرض شدند 

شماره سیصد و  هشتاد و دوم- نسخه آزمایشی -۱۷ دی ماه ۱۳۹۸

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 زمان بهره برداری از جاده هرات شهر بابک مشخص نیست 
راه اندازی نخستین اورژانس ریلی کشور در مسیر مراغه - میانه 

اتصال ریلی و جاده ای ایران و آذربایجان در اولویت است 

 ورشکستگی 26 شرکت هواپیمای در سال 2019 

رئیسسازماناورژانسکشورگفت:متاسفانهبراثرازدحاموتراکمانبوهجمعیتتشییعکنندهدرکرمانتعدادیازهموطنانجانخودراازدستدادندوتعدادیازمصدوماننیزبهمراکزدرمانیمنتقلشدهاند.

ایزنی با کشورهای خارجی برای تامین فاینانس فرودگاه  بین المللی چابهار تاثیر ۸ میلیون نفری گران شدن بنزین در جاده ها 

راه روشن است

هفته انهم

بر اساس توافقنامه در فاز اول این پروژه منطقه آزاد چابهار از محل منابع داخلی خود 55۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری می کند.به طور همزمان نیز با فاینانسورهای خارجی برای حضور 
در این پروژه مذاکراتی و سرمایه گذاری داخلی در حال انجام است. با توجه به اجزا مختلف 
فرودگاه ، این امکان که بتوانیم این بخش ها را با سرمایه گذاری داخلی 
به صورت BOT یا حتی سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته باشیم، 
وجود دارد.بر اساس تعهد پیمانکار، فاز یک این فرودگاه طی ۲۴ ماه 
ساخته می شود و منابع مالی مورد نیاز در بودجه منطقه آزاد چابهار 
پیش بینی شده است. بیشترین اهمیت فرودگاه بخش کارگو )بار( 
است،  چون چابهار یکی از چهار شهر لجستیک کشور است.

هفته انهم
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