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نکته حائز اهمیت دیگری هم نیز در بحث نوسازی ناوگان وجود 
ترابری  عالی هماهنگی  اینکه مصوبه شماره 209 شورای  آن  و  دارد 
کشور، تقریبا با فاصله زمانی کمتر از دو هفته  پس از مصوبه هیئت 

دولت در این خصوص تصویب و ابالغ شده است.
در بند 3 مصوبه 209شورای عالی هماهنگی ترابری )فایل مصوبه( 

آمده است که:
 به هنگام ورود یک دستگاه خودروی نو به ناوگان جاده  ای ، برای 
ایجاد تعادل در عرضه ناوگان و تقاضای حمل و نقل می  بایستی »دو 

دستگاه خودروی فرسوده مشمول طرح« از رده خارج شود.
با عنایت به اینکه پیشنهاد دهندگان هر دو مصوبه هیئت وزیران و 
نیز شورای عالی هماهنگی ترابری بر اساس قوانین مرتبط ، متشکل 
از وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد 
و دارایی بوده و این دو مصوبه نیز همزمان توسط دو مرجع مختلف 

تصویب شده، اکنون این سواالت اساسی مطرح است.
کامیون  حداقل  که  وزیران(  هیئت  )مصوبه  مصوبه  دو  این  آیا 
اسقاطی مورد نیاز را به ازای هر دستگاه کامیون وارداتی یک دستگاه 
تعیین نموده و مصوبه 209 شورای عالی ترابری که حداقل اسقاط مورد 
نیاز برای ورود کامیون نو به ناوگان جاده ای را دو دستگاه تعیین نموده 

است، مغایرتی وجود ندارد؟
    آیا می شود با استفاده از طرح واردات کامیون  های حداکثر 
با عمر سه سال ، کامیون نو اروپایی را وارد کرد و تنها یک دستگاه 

کرد؟ اسقاط  را  کامیون 
    آیا ورود کامیون  های نو ساخت داخل به ناوگان حمل و نقل ، 
کارخانه  و  است  ترابری  عالی  شورای   209 مصوبه  ماده 3  مشمول 
سازنده باید هنگام  پالک  گذاری هر کامیون نو؛ دو دستگاه کامیون 

فرسوده را اسقاط و از رده خارج نماید؟
کامیون   به  ترابری مربوط      چنانچه مصوبه 209 شورای عالی 
های ساخت داخل کشور باشد و ارتباطی به موضوع بند ث ماده 30 
قانون احکام دائمی و کامیون  های با عمر حداکثر سه سال کارکرد 
اروپایی نداشته باشد ، آیا واردکنندگان کامیون و حتی گمرک ایران می  
توانند به استناد مصوبه شورای عالی ترابری مرحله اسقاط را )قبل از 

پالک گذاری و خاتمه عملیات گمرکی( بداند؟
به استناد ماده 4 و تبصره 2 ذیل مصوبه هیئت  در صورتی که 
وزیران اسقاط کامیون فرسوده مورد نیاز باید )قبل از ترخیص گمرک 

و در مرحله محاسبه سود و عوارض بازرگانی ( انجام پذیرد.
درحالی که به استناد مصوبه 209 شورای عالی ترابری انجام اسقاط 

کامیون فرسوده هنگام پالک  گذاری خودرو اتفاق خواهد افتاد.

و نکته آخر؛
وقتی هدف از نوسازی ناوگان ایجاد بهینه  سازی و افزایش بهره 
 وری و ایجاد تعادل میان عرضه ناوگان و تقاضای حمل کاال باشد که 
صراحتا در مصوبه شورای عالی ترابری آمده است، از سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان متولی اصلی حمل و نقل جاده ای 
و  هوچی گری  مقابل  در  ملی  و  کارشناسانه  نگاه  با  رود  می   انتظار 
فشارهای سیاسی ناشی از زیاده  خواهی گروهی که می  خواهند برای 
این امر فرصت زمانی بگیرند و یا اجرای آن بخش از مصوبات قانونی  

را متوقف کنند ، بایستد.
زیرا عدم خروج کامیون فرسوده قبل از ورود هر نوع کامیون به 
تقاضای آن  و  تعادل عرضه  اختالل در  نقل موجبات  و  چرخه حمل 
خواهد شد سوی دیگر هرنوع اخذ فرصت زمانی برای ارایه فرسوده 
و اسقاط ضمن تخلف از مصوبات قانونی به دلیل انکه این کامیون ها 
در طول یک سال پس از شماره گذاری ممکن است چندین دست 
خرید و فروش شود عدم انجام تعهد توسط وارد کننده خریدار را دچار 
مشکالت فراوانی خواهد نمود که به ازای هر یک از آنها یک پرونده در 

مراجع قضایی تشکیل می شود. 

DوCطراحیوساختسیموالتورهایموردنیازایرالینهابااستانداردهایلول

جاده ای
رانندگان جدید جایگزین رانندگان صوری می شوند 

عضو هیئت مدیره کانون سراسری رانندگان حمل و نقل جاده  ای بخش مسافر کشور گفت: ابطال کارت هوشمند رانندگان صوری و غیر فعال، اقدامی 
سراسری است که بر اساس دستور العمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  ای صورت می گیرد.

شهرهایآیندهوترافیکدرآسمانبهجایزمین
تاکسی  های هوایی به زودی صاحب نخستین فرودگاه شهری در بریتانیا می شوند.باندها یا محل  های برخاستن و فرود تاکسی  های هوایی درست شبیه فرودگاه   ها ولی 

در ابعاد کوچک  تر طراحی شده  اند؛ با گیت  های )دروازه  های( امنیتی، سالن انتظار و استراحت که میزبان مسافران آینده در شهرهای مدرن خواهند بود.

پروازهای پوشش برای جدید "سکتور" ایجاد 
جهانی جام

آسمان  آمادگی  به  اشاره  با  صادقچه   امیرحسین 
جمهوری اسالمی ایران برای افزایش ترافیک هوایی اظهار 
کرد: آسمان ایران از منظر ارائه سرویس ترافیک هوایی نه 
تنها هیچ گونه مشکلی از بابت افزایش ترافیک هوایی ندارد 
بلکه از ظرفیت بسیار مطلوبی برای این موضوع برخوردار 
بر اساس  نیازمند بروز شدن تجهیزات  این مهم  است که 
های  آموزش  و  انسانی  نیروی  افزایش  دنیا،  روز  فن آوری 
استاندارد و مستمر در حوزه کنترل ترافیک هوایی است.

 وی افزود: متخصصان ما برای تداوم برقراری ایمنی و 
رعایت استانداردها با تمام توان مقابل تحریم ها ایستادگی 
کرده و ایمنی آسمان ایران و ارائه سرویس کنترل ترافیک 

هوایی گواه این موضوع است.

وی ادامه داد: با وجود افزایش ترافیک هوایی پس از 
عبور از شرایط کرونا سهم ایران از جذب ترافیک هوایی در 
منطقه خاورمیانه قابل توجه بوده که این امر حاکی از ارائه 
ترافیک  کنترلرهای  توسط  مطمئن  و  استاندارد  سرویس 

هوایی است.
شرکت های  که  مقوله  ای  نخستین  شد:   یادآور  وی 
از آسمان کشورها در  و عبور  پرواز  انجام  برای  هواپیمایی 
نظر می گیرند، ایمنی و ارائه سرویس های مناسب و بهره 
مندی از تجهیزات به روز است و ابراز خرسندی ایرالین های 

ادعاست. این  بر  گواهی  ایران،  از  بزرگ 
و  ها  فرودگاه  شرکت  هوایی  ترافیک  کنترل  مدیرکل 
ناوبری هوایی ایران با اشاره به موقعیت ژئوپولوتیک ایران و 
ابراز تمایل اغلب شرکتهای هواپیمایی به استفاده از آسمان 
ایران، برنامه های اقتصادی جهت جذب پروازهای عبوری 
را مورد توجه قرار داد و گفت: با ایجاد ساز وکار مناسب می 
توان شاهد پروازهای عبوری به مراتب بیشتری از آسمان 
کشور بود. در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده  تا 

طرفین از این شرایط منتفع شوند.


اعالمعلتسانحهخروجهواپیمایشیراز-تهران 
باندمهرآباد از

هنگام  وی  هواپیما،  این  خلبان  اظهارات  اساس  بر 
در  موتور  هیدرولیک  پمپ  مشکل  متوجه  پرواز  شروع 
فرودگاه شیراز می شود ولی با توجه به مجاز بودن پرواز بر 
 ،)MEL( نیاز هواپیما اساس دستورالعمل تجهیزات مورد 
بدون انجام اقدام فنی، پرواز را شروع می کند؛ با این حال 
هیدرولیک  سیستم  در  مشکل  با  پرواز  حین  در  هواپیما 
مواجه می شود و مقدار و سپس فشار سیستم هیدرولیک 
کاهش پیدا می کند؛ نهایتًا در حدود 20 مایلی ورامین، فشار 
 FLAP هیدرولیک به صفر رسیده و خلبان امکان استفاده از
و سایر سیستم های مرتبط با هیدرولیک را نداشته است.

در این شرایط، خلبان ام دی تصمیم به فرود با روش 
بدون  هواپیما  )نشست   Landing gear free-fall

تماس  از  فرود( می گیرد. همچنین پس  ارابه  از  استفاده 
 Reverser سیستم  بالفاصله  خلبان  باند،  با  هواپیما 
)معکوس کننده( را روشن کرده و سرعت هواپیما کاهش 
فرود،  از  پس  می شود.  خارج  باند  از  نهایتًا  اما  می یابد 
هواپیما در سرعت ۱4۵ نات )2۶۸.۵ کیلومتر بر ساعت( به 

است. شده  منحرف  چپ  سمت 
اولیه  تحلیل  و  هواپیما  سیاه  جعبه  اطالعات  بازخوانی 
و  شیراز  فرودگاه  از  برخاستن  از  پس  که  می دهد  نشان 
به هنگام اوج گیری هشدارهای درجه حرارت زیاد و افت 
فشار سیستم هیدرولیک برای خلبان برای مدت کوتاهی 
ظاهر شده که خلبان به پرواز ادامه داده و پس از ادامه در 
ارتفاع کروز 32 هزار پایی، به طور کلی سیستم هیدرولیک 

سمت راست از دست رفته است.

این در حالی است که طبق اطالعات کسب شده، سید 
مصطفی میرسلیم و مهدی طغیانی از پاسخ های رستم 
قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه روز گذشته )سه 
شنبه 20 اردیبهشت( قانع نشده اند و قرار است جلسه 
مورد  موضوعات  سازی  شفاف  و  پیگیری  برای  دیگری 

سوال، تشکیل گردد.
 به همین دلیل در نهایت به دلیل قانع نشدن نمایندگان 
از پاسخ های وزیر، این جلسه ناتمام مانده و مقرر شده 
نمایندگان  با حضور  آینده  است طی جلسه ای در هفته 
سوال کننده و تعدادی از مدیران مرتبط،  بررسی تکمیلی 

موضوع انجام و تصمصم نهایی اخذ شود.
حالی  در  عمران  کمیسیون  دیروز  جلسه  برگزاری   
دستگاه   200 خرید  موضوع  که  است  گرفته  صورت 
از سوی کمیسیون  به صورت جداگانه  از چین  لکوموتیو 
اصل 90 مجلس نیز در حال بررسی و پیگیری بوده و مقرر 
شده، موضوع مذکور بعد از ظهر روز شنبه 24 اردیبهشت 
به صورت جداگانه در این کمیسیون و با حضور مدیران 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و بخش تولید مورد 

گیرد. قرار  بررسی 
به هر روی، اگرچه اطالعات کسب شده از جلسه روز 
و  نمایندگان مجلس  اردیبهشت(  گذشته )سه شنبه 20 
واردات  موضوع  قطعیت  عدم  از  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
را  موضوع  چه  آن  اما  دارد  حکایت  چین  از  لکوموتیو 
پیچیده می کند آن است که همزمان با جلسه پاسخگویی 
در ساعت  نمایندگان،  سواالت  به  و شهرسازی  راه  وزیر 
خبرگزاری  اردیبهشت،   20 شنبه  سه  روز  دقیقه   ۱۵  :۱۵
با  مطلبی  آهن  راه  مدیرعامل شرکت  از  نقل  به  تسنیم 
مضمون واردات تعدادی لکوموتیو از روسیه در کنار سایر 

راه آهن روسیه منتشر کرد. با  تفاهم شده  موضوعات 
همزمانی انتشار خبر نقل شده از مدیرعامل راه آهن 
در مورد واردات لکوموتیو از روسیه با اظهارات وزیر راه و 
شهرسازی در مورد  عدم انعقاد واردات لکوموتیو از چین  
و  تاکید رستم قاسمی بر این که در صورت قطعیت، این 
قانون  رعایت  با  و  داخلی  تولیدکنندگان  کمک  با  اقدام 
این  فعاالن  برای  ابهاماتی  شد،  خواهد  انجام  حداکثری 
بخش به وجود آورده که دلیل این تناقض در اظهار نظرها 
در مورد واردات لکوموتیو چیست و کدام اظهار نظر قطعی 

تر است؟

است؟ شده فراموش قم تهران قدیم جاده چرا
گفت:  کاال  ای  جاده  نقل  و  حمل  بخش  فعال  یک 
متاسفانه هنوز در مرکز کشور و محور منتهی به پایتخت، 
ناوگان بار کشور در جاده دو طرفه و قدیم تهران قم تردد 
بر  که  است  حالی  در  این  افزود:  اتحادی  کند.محمد  می 
بزرگراه  به  محور  این  تبدیل  دارم  خاطر  به  آنچه  اساس 
بود.  گرفته  قرار  راه  وزارت  کار  دستور  در   ۸4 سال  از 
اجتماعی  های  شبکه  در  مطلب  این  بیان  با  وی 
کیلومتر  حدود 70  محور  این  کیلومتر  از ۱30  کرد:  عنوان 
شود. می  استفاده  طرفه  دو  صورت  به  هنوز  آن 

از  ها  و غم دولت  اظهار کرد: هم  کامیوندار  راننده  این 
چندین دهه قبل، اتمام هرچه زودتر آزاد راه تهران شمال بوده 
ولی این جاده اقتصادی کشور که ناوگان باری از ۱2 استان به 
اجبار از آن استفاده می کنند، فراموش شده است! اتحادی 
با تاکید بر این که حوادث رانندگی محور قدیم تهران قم 
خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند، گفت: 
در اکثر این حوادث، رانندگان حرفه ای جان باخته و خانواده 
ها بی سرپرست می شوند و  اگر شانس آورده و این اتفاق 
رخ ندهد ناوگان و کاال و بار کامیون ها دچار خسارت  شده 
و از بین می روند.این راننده عضو جمعیت طرفداران ایمنی 
راه ها خاطر نشان کرد: محور قدیم تهران قم صعب العبور 
نیست، آزاد سازی مزارع کشاورزی و جنگل نیز جزو مشکالت 
این محور نبوده و تونل سازی هم ندارد، ولی آزاد راه تهران 
شمال 3۵ کیلومتر تونل سازی دارد و آزاد سازی مزارع و 
جنگل ها با هزینه زیاد نیز برای ساخت آن وجود داشته است.

 از شبکه های اجتماعی

سرمقالهمروریبرحملونقلهوایی

محسن    متقین*
الزام به  با  انعکاس موجی هدایت شده برای مخالفت  با  اخیرا 
خروج کامیون  های اسقاط ، در این طرح از طرف گروهی در جامعه 

حمل و نقل و انعکاس آن در فضای مجازی بوده  ایم.
در این میان عده  ای به نام راننده و کامیوندار سعی در تجمع مقابل 
پاستور برای رسیدن به این اهداف داشتند و از جمله افرادی هم با 
تماس با بعضی از نمایندگان مجلس و دادن اطالعات انحرافی سعی 

در ناکارآمد جلوه دادن این طرح  نموده اند.
از جمله تعدادی واردکننده کامیون در شهرستان مرند و عده ای 
دیگر که با تشکیل گردهما یی در سبزوار سعی در همراه کردن بعضی 
نمایندگان مجلس با نظراتشان داشته اند و خبر و فیلم و طومارهای 
جمع آوری شده خود را در فضای مجازی نیز منتشر کردند را می توان 

در زمره این گروه  ها شمرد.
البته نظر دبیر کانون انجمن  های صنفی کارفرمایی کامیونداران 
)اگرچه قدری دیر( درخصوص مخالفت با این نوع تفکر که موضعی 
کارشناسانه و به حق گرفتند را باید مغتنم شمرد و ای کاش نظر و 
رسمی  بیانیه  یک  انتشار  قالب  در  را  مربوطه  کانون  رسمی  موضع 
ارائه می  کردند تا پاسخی قاطع به افرادی باشد که به نام راننده و 
کامیوندار سعی در ایجاد نارضایتی و بلوا و آشوب دارند.اما نکته با 
اهمیت موضوع این است که قانونگذار در سال ۱39۵ با تصویب بند 
ث ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اجازه ورود 
کامیون های با عمر کمتر از سه سال ساخت را به سازمان راهداری و 

حمل و نقل کشور داده است.
را  این کامیون  ها  واردات  تأیید و تشخیص میزان  اختیار  البته 
قانونگذار در همین مصوبه به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای داده است و هیئت وزیران را مکلف نموده تا ظرف مدت ۶ ماه 
از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به تهیه دستورالعمل نحوه ورود این 

کامیون  ها اقدام نماید.
مورخه  شماره 77۶۱۵/ت۵۵2۸4/هـ  به  وزیران  هیئت  مصوبه 
نامه  آئین   خصوص  در  یکسال(  از  بیش  تاخیر  )با   ۱397/07/04

اجرایی بند ث ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه  های توسعه دولت 
نیز در جلسه ۱397/07/0۱ هیئت دولت به تصویب رسیده است.نکات 
حائز اهمیت این مصوبه این است که:در ماده 4  مصوبه هیئت دولت 
آمده است که واردات هر یک دستگاه کامیون وارداتی منوط به اسقاط 
حداقل یک دستگاه کامیون فرسوده است که ظرفیت آن می  تواند تا 

سه تن از کامیون وارداتی کمتر باشد.
به ازای هر دستگاه کامیون اسقاطی با شرایط ذکر شده که از رده 
خارج می شود، وارد کننده از 2۵ درصد معافیت سود بازرگانی کامیون 
وارده برخوردار خواهد بود. این بدان معنی است که ارزش اسقاط یک 
کامیون فرسوده عالوه بر ارزش بازیافت قطعات آن، به میزان یک 

چهارم سود بازرگانی عوارض گمرکی کامیون وارد شده خواهد بود.

 همچنین وقتی هیئت وزیران در ماده 4 این مصوبه کلمه حداقل 
را ذکر کرده است و میزان معافیت را نیز در تبصره 2 همین ماده 2۵ 
درصد اعالم کرده است یعنی هر وارد کننده می تواند تا چهار دستگاه 
کامیون اسقاطی با ظرفیت حداکثر 3 تن کمتر از ظرفیت واردات را 
ارائه نماید تا ضمن بازیافت مصالح آن پس از اسقاط ، از صد در صد 
نماید.یعنی  استفاده  وارداتی  معافیت گمرکی یک دستگاه کامیون 
اینکه قانونگذار ضمن تشویق فرسوده سواران برای واگذاری کامیون  
چهارم  یک  سقف  تا  را  آنها  کامیون  ارزش  اسقاط،  جهت  هایشان 
معافیت گمرکی برای واردات در هنگام اسقاط تعیین نموده است.

است  معتقد  هوانوردی  صنعت  کارشناس  یک 
همانطور که با باال رفتن سن و فرسوده شدن، هواپیماها 
از سرویس خارج می شوند تعداد زیادی سیموالتور نیز 

می شوند. خارج  از سرویس  زودی  به 
فرسوده  با  گفت:  ما  خبرنگار  به  ابراهیمی  ایرج 
شدن کامپیوترها و قطعات الکترونیکی، پشتیبانی نرم 

شد. خواهد  پرهزینه  و  مشکل  آنها  افزارهای 
او افزود: اگر شرکت های هواپیمایی و مراکز آموزشی 
قصد خرید سیموالتورهای دست دوم و کار کرده را دارند، 
و  مسایل  به  خرید  قیمت  ارزانی  بر  عالوه  است  الزم 
مشکالت تعمیر، نگهداری و تامین قطعات و پشتیبانی 

نرم افزارهای آنها هم توجه کنند.
این کارشناس با بیان این که در حال حاضر تعدادی 

سیموالتور بالاستفاده که بابت آنها ارز از کشور 
خارج شده در ایران وجود دارد، عنوان کرد: سیموالتور 
یا شبیه سازهای پرواز وسیله ای ضروری برای آموزش و 

به روز نگه داشتن خلبانان هستند.

نیازهای  رفع  برای  اساس،  همین  بر  تاکیدکرد:  او 
بومی  با  رابطه  در  هایی  فعالیت   سیموالتور  به  ایران 
و  خصوصی  های  شرکت  توسط  سیموالتورها  سازی 
بر  تاکید  با  ابراهیمی  است.ایرج  گرفته  انجام  دولتی 
سازی  بومی  زمینه  در  نیز  او  خود  مثال  برای  که  این 
سیموالتورها  فعالیت های گسترده ای انجام داده، بیان 
کرد: اکثر خلبانان با سیموالتور هواپیماهای TB2۱ ساخت 
شرکت ما در آموزشگاه های خلبانی آشنا هستند. ضمن 
این که عالوه بر شبیه ساز TB2۱، شبیه ساز یک مدل 
هلیکوپتر تهاجمی، و یک مدل هواپیمای جنگی و شبیه 
را در  ایرباس320  ساز هواپیمای مسافربری فوکر۱00 و 
کارنامه خود داریم.به گفته وی هر ساله تعدادی دانشجو 
به صورت  ما  در شرکت  کشور  مطرح  های  دانشگاه  از 

گذرانند. می  عملی  آموزش  240ساعت  کارآموز 
سوابق  این  از  گیری  بهره  با  افزود:  ابراهیمی  ایرج 
و تجارب و متخصصان جوان آموزش دیده، شرکت ما 
در نظر دارد در محلی بزرگتر با حداقل ارتفاع سقف ۶ 

ورودکامیونهایدستدوماروپاییوالزام
بهخروجکامیونفرسودهواسقاط متر نسبت به طراحی و ساخت سیموالتورهای مورد نیاز 

اقدام کند.  D وC با استانداردهای لول ایرالین ها 
او عنوان کرد: جهت تسریع این موضوع مراکز آموزشی 
و ایرالین ها می توانند قبل از اینکه هواپیماهای از رده 
با  بدهند  بازیافت و ذوب فلزات  به دست  را  خارج خود 
این شرکت مشورت کرده تا از کاکپیت آن استفاده بهینه 
شود و اگر سیموالتورهای از رده خارج و پر هزینه خارجی 
در اختیار دارند برای بازسازی و نوسازی و کاهش هزینه 
های عملیاتی و تعمیراتی از تجارب و توانمندی  های ما 

استفاده کنند.

های  زیرساخت  تامین  به  مربوط  مباحث  آنها  از 
است. فرودگاهی 

فرودگاه  فعالیت  آغاز  به  اشاره  با  محمدی بخش 
زمینه  در  مرکز  این  کرد  امیدواری  ابراز  مهریز، 
هوانوردی  هواپیما،  تولید  های  زیرساخت  توسعه 

این  پیشرفت  به  هوایی  های  ورزش  و  عمومی 
کند. کمک  کشورمان  در  صنعت 

بخش  در  قانونی  فرآیندهای  که  این  بیان  با  وی 
کرد،  خواهیم  دنبال  جدیت  با  را  هواپیما  ساخت 
گفت: هر چند بخش های مختلفی در کشور در این 
وحدت  ولی  کنند  می   دنبال  را  هایی  فعالیت  زمینه 
ان  ایجاد  برای  که  ندارد  وجود  حوزه  این  در  رویه 
کارگروهایی  و  ها  نشست   مختلف  های  بخش  با 

شاهدیم. را  چشمگیری  توسعه  و  شده  تشکیل 
راه  نوید  با  کشور  هواپیمایی  سازمان  رئیس 
آینده  در  مهریز  فرودگاه  در  هوایی  تاکسی  اندازی 
و  معیشت  به  بخش  این  امیدواریم  گفت:  نزدیک، 
شایانی  کمک  استان  و  کشور  اقتصاد  و  مردم  رفاه 

باشد. داشته 

سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
در  هوایی  تاکسی  اندازی  راه  از  کشور  هواپیمایی 

داد. خبر  نزدیک  آینده  در  مهریز  فرودگاه 

بهمن  اواخر  را  این مطلب   محمد محمدی  بخش 
افتتاح  مراسم  در  بهمن(   2۵( گذشته  سال  ماه 
امام  هواپیماسازی  صنایع  و  فرودگاه  نخست  فاز 
عنوان  یزد  استان  مهریز  شهرستان  در  رضا)ع( 

کرد.

بخش  تمامی  در  سیزدهم  دولت  گفت:  وی 
نیز  هوانوردی  حوزه  در  و  شده  وارد  برنامه  با  ها 
البته  که  دارد  تاکید  عمومی  هوانوردی  توسعه  بر 
یکی  است  مختلفی  ابعاد  دارای  بخش  این  توسعه 

از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان متولی 
اصلی حمل و نقل جاده ای انتظار می  رود با نگاه کارشناسانه و ملی در 
مقابل هوچی گری و فشارهای سیاسی ناشی از زیاده  خواهی گروهی که 
می  خواهند برای این امر فرصت زمانی بگیرند و یا اجرای آن بخش از 

مصوبات قانونی  را متوقف کنند ، بایستد.

مراکزآموزشیوایرالینهامی
از هواپیماهای اینکه از قبل توانند
بازیافت بهدست را ردهخارجخود
بااینشرکت وذوبفلزاتبدهند
آن کاکپیت از تا کرده مشورت

شود بهینه استفاده

هوایـی

راهاندازیتاکسیهواییدرفرودگاهمهریزدرآینده

۱۲ لغایت ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ 

تهران: سالن اجالس سران و    
مرکز نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب    
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شد. به هر ترتیبی که بود لکوموتیوران روسی باالخره قطار را 
هدایت کرد اما ما همان زمان در مقررات راه آهن مجاز نبودیم 
در چنین شیبی از لکوموتیو بدون ترمز دینامیک استفاده کنیم.«

به گفته او همین مسئله سبب شد که در منطقه تبریز به 
جلفا امکان استفاده از لکوموتیوهای روس نباشد و به همین 
خاطر این کشنده  ها بین زنجان و تبریز که شیب کمی دارد 
روی ریل برود: »در این مسیر سیر می کردیم که با مشکالتی 
مواجه شدیم، چرخ های لکوموتیو از نظر متریالی سفت بود و 
ریل های ما را در قوس های 2۵0 و 300 متر شدیدا می خورد و 
ریل  ها ساییده می  شدند. مشکل دیگری هم در بوژی  هاشان 

داشتند. این بوژی  ها روی شعاع 2۵0 متر خوب نمی  چرخیدند 
و سرعت که از 30 کیلومتر پایین  تر می آمد بوژی دوم از خط 
خارج می شد.«عالیوند در ادامه با توضیح مبسوط درباره دوبار 
دیگر جابه جایی مسیر لوکوموتیوهای روس و اینکه به دلیل تاب 
نیاوردن در گرمای هوا حتی در مناطق مرکزی ایران هم قابل 
استفاده نبود، می گوید سرانجام به جای خرید، لکوموتیوها به 
مرز جلفا برگردانده شده و اجاره 3 ماه آنها پرداخت شد و راهی 

وطن شدند.
روسیه سه دهه بعد از این اتفاقات در سال 20۱0به دلیل 
در  ریلی  آالت  ماشین   ساخت  تکنولوژی  در  شدید  ضعف 
قراردادی از زیمنس آلمان درخواست کرد در این حوزه به 
یاری این کشور بیاید و با ایجاد کارخانه ای در روسیه برای انتقال 
تکنولوژی به آنها کمک کند که این ماجرا هنوز هم ادامه دارد و 
همین موضوع هم از دیگر سواالت نمایندگان از وزیر است که 
حتی با فرض ناتوانی در تولید داخلی، چرا وقتی خود شرکت 
زیمنس وجود دارد و پیش از این هم معامالتی با ایران داشته 
است، باید از جای دیگری که تحت آموزش این مجموعه است 

خرید انجام شود.

شدنینیست
مشخص نیست رستم قاسمی امروز چه پاسخی برای 
این سواالت دارد و می  تواند کمیسیون را قانع کند یا خیر اما 
بر اساس آمارهای رسمی انجمن صنفی شرکت  های حمل  
و نقل ریلی که واسط بین بخش خصوصی و دولت در حوزه 
حمل ونقل ریلی است، تعداد کل کشنده های راه آهن کشور سال 
گذشته ۵۱۶ دستگاه بوده است. بر اساس این آمار بیش از ۶4 
کشنده ریلی با ارزش جایگزینی بالغ بر 2۵00 میلیارد تومان، به 
واسطه تعمیر و نگهداری نامناسب و غیراصولی و بهره  برداری 

نامناسب، به طور کلی زمین  گیر شده  اند.
البته این موضوع همواره مشکل بین راه آهن و بخش 
خصوصی بوده و حل نشده است که چرا وقتی امکان تعمیر 
این لوکوموتیوها در کشور وجود دارد باید صدها برابر هزینه 
کرده و سیستم جدیدی با ملزومات گسترده جدید وارد شود. 
از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی در چهل سال گذشته 
هیچگاه ساالنه حتی ۵0 کشنده به ناوگان کشور اضافه نشده اند 
و ظرفیت تولید داخل اکنون 200 دستگاه در سال است، عدد 
۱300 و واردات سیستم جدید که نیازمند سیگنالینگ، راهبر، 
لکوموتیوران و حتی تعمیرکار جدید و به احتمال زیاد وارداتی 

است؛ چه منطقی می تواند داشته است.
از بدنه تخصصی صنعت که بگذریم، انتقادهای دیگری هم 
در حوزه سیاسی به این موضوع وجود دارد. منتقدان این اقدام 
دولت، ادعا می  کنند که چنین قراردادی ربطی به صنعت نداشته 
و کامال سیاسی است. به اعتقاد این دسته تنها چیزی که چنین 
معامله  ای در این شرایط حساس برای کشور به ارمغان خواهد 
آورد، اعداد دهان پرکن، قراردادی عقیم و خروج میلیاردها دالر 
ارز از ایران به سمت روسیه است، دالرهایی که در شرایط فعلی 
باید برای خرید دارو و مواد اولیه مایحتاج مردم ازکشورهای 

خارجی هزینه شود.

میراث  وزارت  داخلی  گردشگری  دفتر  مدیرکل 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، یادآور شد: براساس 
در  این کشتی  قرار است  انجام  برنامه ریزی های در حال 
خوزستان،  ساحلی  مسیر  جمله  از  مختلفی  مسیرهای 
بندرعباس و چابهار به گردشگران خدمات گشت دریایی 

دهد. ارائه 

بین المللی  سفرهای  انجام  قابلیت  به  اشاره  با  وی 
برنامه ریزی های  این کروز فرانسوی، تصریح کرد:  توسط 
الزم برای انجام سفرهای بین المللی توسط این کشتی در 

است. انجام  حال 

این  راه اندازی  اهداف  مهمترین  از  یکی  مقام  این 
کشتی را تردد و انجام سفرهای دریایی به مقصد قطر در 
ایام برگزاری جام جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: بدون 
شک با استفاده از این کشتی می توان گردشگران زیادی 

را از کشور قطر به ایران وارد کرد.

تردد  امکان  همچنین  ساخت:  خاطرنشان  فاطمی 
جام  مسابقات  تماشای  به  عالقه مند  ایرانی  گردشگران 
در  که  دارد  وجود  کشتی  این  از  استفاده  با  قطر  جهانی 
این صورت سفر ارزان قیمت تری را نیز برای ایرانیان به 

آورد. خواهد  ارمغان 

فرهنگی،  میراث  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: براساس تدارکات 
به عمل آمده طی چند روز آینده شاهد آغاز به کار کشتی 
کروز فرانسوی در بوشهر با حضور مقامات ارشد کشوری 
از جمله وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

بود. خواهیم 
وی به آب اندازی کشتی کروز مذکور در آب های خلیج 
فارس را نقطه عطف گردشگری دریایی کشور عنوان کرد 
و  بزرگ  شناورهای  ورود  افزایش  با  امیدواریم  گفت:  و 
کوچک تفریحی در خلیج فارس در آینده ای نزدیک شاهد 

تحول صنعت توریسم دریایی کشور باشیم.

حواشی  روسیه  به  کشورمان  جمهور  رئیس   سفر  اولین 
بسیاری پیدا کرد؛ آنقدر که توافقات و تفاهمات و قراردادهای 
این سفر از سوی برخی اعضای کابینه که رئیسی را همراهی 
می  کردند، تحت  الشعاع قرار گرفت. یکی از همین موارد که 
در آخرین روز دی ماه سال گذشته و زمانی که هیئت ایرانی در 
روسیه بودند، سر و صدای زیادی به پا کرد خرید 2000 لکوموتیو از 
روسیه بود! آنقدر واکنش  های تخصصی به خبر زیاد بود که وزیر 
اقتصاد از روسیه با ارتباط تصویری با بخش ویژه خبری شبکه 2 

تلویزیون از یک »صفر« اضافه خبر داد.
احسان خاندوزی با بیان اینکه این خرید با ایجاد خط اعتباری 
۵ میلیارد دالری میان ایران و روسیه روی خواهد داد، تاکید کرد 
که رقم درست این خرید 200 لکوموتیو است نه 2000. در حواشی 
آن روزها دیگر خبری نشد از اینکه این صفر کجا به خبر اضافه 
شده چون این خبر از سوی باشگاه خبرنگاران جوان که خوراک 
خبری اخبار تلویزیون را تامین می کند هم در ابتدا با عدد 2000 
دستگاه منتشر شد. با این حال حتی واردات 200 لکوموتیو در 
همان روزها از سوی برخی نمایندگان و فعاالن حوزه حمل  و  نقلی 
مردود شمرده شد و دیگر خبری نشد.ا ما حاال مشخص شده 
اتفاقات بسیاری در این 4 ماه بی  خبری در حال رخ دادن بوده 
است. خبرهای آنقدر جدی که حاال مجلس هم از آن احساس 
خطر کرده و دیگر پشت پرده برای مدیریت آن تالش نمی  کند 
و صدای نمایندگان درآمده است. در هیاهوی گسترده ناشی از 
حذف ارز 4200 تومانی که جریان  های رسانه  ای را به خود مشغول 
کرده، حاال موضوع همان خرید است اما عدد دوباره تغییر کرده 
است. یکی از اعضای انجمن شرکت  های حمل  و نقل ریلی که 
نمی  خواهد نامی از او برده شود، می  گوید که عدد واقعی نه 2000 و 
نه 200 دستگاه است، بلکه وزیر راه و برخی حامیان برون وزارتخانه  
ای او برای خرید ۱300 لکوموتیو خیز برداشته و در این روزهای بی  
خبری نه تنها مقدمات آن را فراهم کرده که حتی برخی مجوزها 

برای برداشت از »صندوق توسعه ملی« هم گرفته  اند.
حاال ورای بحث ممنوعیت واردات کاالیی که تولید داخلی دارد 
و وضعیت فعلی ارزی کشور و کیفیت لکوموتیوهای روسی و... 
بیش از هر چیز رقم این معامله است که اهل فن را انگشت به 
دهان کرده است. خرید ۱300 لکوموتیو، اتفاقی است که تاکنون نه 
تنها در تاریخ راه  آهن ایران بلکه در تمام دنیا اتفاق نیفتاده است. 
تنها در یک مورد آفریقای جنوبی همزمان قرارداد خرید ۱000 
لکوموتیو را با چندین کارخانه منعقد کرد که پس از تحویل 200 
دستگاه قرارداد ملغی شد. البته پیش از این هم اعداد مشابهی از 
سوی مدیران ریلی کشور مطرح شده بود، اما کسی آن را جدی 
نگرفت. آبان ماه سال گذشته مدیرعامل شرکت راه  آهن اعالم 
کرد که این شرکت به دلیل کمبود لکوموتیو، به دنبال تامین ۱000 

دستگاه لکوموتیو ظرف سه سال است. 
ورودمجلسبهماجرا

حاال مشخص شده که صحبت کردن در مورد این اعداد واقعی 
است و حتی مجلس هم در جریان آن بوده اما مخالفتش راه به 
جایی نبرده است. در نهایت این مقاومت وزارت راه باعث شد 
که مصطفی میرسلیم نه فقط در مجلس بلکه در دیدار با رئیس  

جمهور به آن اعتراض کند. هفته گذشته مصطفی میرسلیم در 
دیدار با رئیس  جمهور این گونه انتقادش را مطرح کرد: »مثال 
تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی برای واردات لکوموتیو موجه 
نیست در حالی که ظرفیت ساخت داخل لکوموتیو در کشور حدود 

200 دستگاه در سال است.
وقتی ظرفیت ساخت داخل وجود دارد اجازه دادن به واردات 
به بهانه جوابگویی به نیازهای کشور، هیچ کمکی به تولید داخلی 
نمی  کند حتی تولیدکنندگان داخلی را مایوس و سرمایه  گذاری  
ها را بی ثمر می کند. واردات مشوق تولید داخلی نیست، برعکس 
تضعیف  کننده آن است و اگر تولید داخلی رشد نکند، باتوجه به 
مهار نشدن افزایش نقدینگی، قهرا گرفتار تورم بیشتر و افزایش 
فشار گرانی بر دهک  های آسیب پذیر مردم خواهیم شد.«اما 
مخالفت میرسلیم ظاهرا به همین محدود نمانده و سوال رسمی 
او از وزیر راه و شهرسازی، رستم قاسمی را امروز روانه مجلس 
می  کند که درباره این موضوع به کمیسیون عمران توضیح دهد 
که »چرا وزارت راه با وجود توان تولید داخلی مبادرت به واردات 

لوکوموتیو کرده است«.
سنگبزرگ

نمایندگان منتقد این اقدام وزیر راه که حاال دیگر در بی  خبری 
گالیه  های شان را مطرح نمی  کنند، چند سوال اساسی مطرح 
کرده  اند که بناست امروز وزیر راه و شهرسازی به آنها پاسخ داده یا 
کمیسیون عمران را متقاعد کند یا در صورت اصرار بر این موضوع 

راهی صحن مجلس شود.
پیش از ورود به بحث تخصصی اولین موردی که تقریبا 
باالتفاق آن را طرح می  کنند؛ این است که واردات کاالیی که در 
داخل امکان تولید آن نه در یک کارخانه بلکه در چند مجموعه 
وجود دارد و پیش از این خود وزارت راه از آنان خرید کرده چه 
توجیهی دارد؟ آن هم درست در سالی که رهبری بر حمایت از کار 

و تولید داخلی تاکید چندین باره کرده  اند.
سوال دوم نحوه رسیدن به این اعداد است. اعدادی که در 
فضای مجازی و اتاق  های تخصصی کالب  هاوس بیشتر با شوخی 
با آن برخورد می  شود چراکه به گفته کارشناسان خرید این تعداد 
لکوموتیو به صورت یک جا نه ممکن است و نه در تاریخ سابقه 
داشته و نه شدنی است چون به دالیل مختلف، خرید لکوموتیو 
را بسیار حساس تر از واردات سایر ماشین آالت صنعتی و حتی 
حساس  تر از خرید هواپیما می  دانند و از قضا از تجربه تلخی یاد 
می  کنند که ایران با همین کشور روسیه )شوروی( داشته است.

پرویز عالیوند، از پیشکسوتان راه  آهن ایران ماجرای معامله 
قبلی ایران و روسیه را این طور تعریف می  کند: »سال ۱3۶0 
خرید  و  اجاره  برای  رومانی  و  شوروی  با  مذاکراتی  همزمان 
لکوموتیو داشتیم. ابتدا با شوروی مذاکره کردیم و 20 دستگاه 
لوکوموتیو از آنها اجاره کردیم؛ در مرز جلفا بوژی  ها تعویض شد و 
لکوموتیو را به ما تحویل دادند.« عالیوند که از اولین راهبران قطار 
روس بوده در ادامه می گوید: »ابتدا خودم در معیت لکوموتیوران 
روسی در سفری بین تبریز و جلفا یک قطار با این لکوموتیوها را 
حرکت دادیم. در آن منطقه شیب راه آهن ما بسیار تند است. این 
لکوموتیوها ترمز دین یک نداشتند. فقط ترمز هوا استفاده می  

پشت پرده بزرگ  ترین خرید تاریخ راه  آهن جهان از روسیه چیست؟ 

روسیهسهدههبعدازایناتفاقاتدرسال۲۰1۰به
دلیلضعفشدیددرتکنولوژیساختماشینآالت
ریلیدرقراردادیاززیمنسآلماندرخواستکرد
ایجاد با و بیاید کشور این یاری به حوزه این در
آنها به تکنولوژی انتقال برای روسیه در کارخانهای

کمککندکهاینماجراهنوزهمادامهدارد

واردات لکوموتیو وزیر را به مجلس کشاند/ قاسمی فردا به سوال کدام نمایندگان پاسخ می دهد؟ 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی فردا با وزیر راه و شهرسازی تشکیل جلسه می دهد.بر این اساس رستم قاسمی روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه پاسخگوی پرسش 
های نمایندگان در مورد  وضعیت حمل و نقل ریلی خواهد بود. در این جلسه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به سوال سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران با این مضمون 

که »چرا وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به امکانات ساخت و تولید داخلی مبادرت به واردات 200 لکوموتیو از چین کرده است؟« پاسخ می دهد.

۱۸ می؛ روز جهانی زنان در دریانوردی 
سمپوزیوم بین  المللی با موضوع آموزش، شفافیت، به رسمیت شناختن و حمایت از یک محیط کاری بدون موانع، به صورت مجازی در ۱۸ می 2022 برگزار می  شود.

این سمپوزیوم نیاز به حضور زنان در جامعه دریایی، کشتی  ها و در کل بخش دریایی و به طور گسترده  تر در سطوح تصمیم  گیری های بزرگ را برجسته می کند.

  
نمایشگاه

گردشگری  وزارت  داخلی  گردشگری  دفتر  مدیرکل 
گردشگری  وزیر  حضور  با  آینده  روز  چند  طی  گفت: 
نخستین کروز کشور خریداری شده از فرانسه در آب های 
خلیج فارس از مقصد بوشهر با ظرفیت ۱700 نفر رونمایی 

می شود.

به  پیش  چندی  داشت:  اظهار  فاطمی  مصطفی   
راه اندازی نخستین  در  و تسهیل  برخی موانع  منظور رفع 
کروز کشور در قالب هیئتی از کارشناسان وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از این کشتی بازدید 

آوردیم.  عمل  به 
میراث  وزارت  داخلی  گردشگری  دفتر  مدیرکل 
این  طی  گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
میزان  نیازمند  بزرگ  کشتی  این  شد  مشخص  بازدید 
باالیی از سوخت است که با تصویب اعطای یارانه سوخت 
به کشتی های تفریحی دارای مجوز از سوی وزارت میراث 

فرهنگی، مشکل سوخت این کشتی برای آغاز به کار در 
شد. برطرف  اکنون  هم  فارس  خلیج  آب های 

وی در ادامه با اشاره به اینکه این کشتی کروز توسط 
از کشور فرانسه خریداری  سرمایه گذار بخش خصوصی 
 ۱700 این کشتی ظرفیت حمل  داشت:  بیان  است،  شده 

نفر گردشگر و 700 خودروی سواری را دارد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، این کشتی فرانسوی با 9 طبقه 
همچنین ظرفیت اقامت شبانه ۵20 نفر گردشگر را نیز در 

هر سفر دریایی داراست.

به  همچنین  کروز  کشتی  این  داشت:  اذعان  فاطمی 
رستوران، سالن ورزشی، سینما و سایر امکانات رفاهی و 

است. مجهز  تفریحی 

یک  ورود  اجازه  عدم  از  ایرانی  دریانوردی  یک 
به  کنگ،  هنگ  های  آب  به  پاناما  پرچم  با  کشتی 
خبر  کشتی  این  در  ایرانی  دریانوردان  حضور  دلیل 

داد.
ایمیل  امروز  گفت:  موضوع  این  توضیح  در  وی   
روی  بر  ایرانی  خدمه  سه  حضور  خاطر  به  که  زدند 
آب  به  ورود  حق  پاناما  پرچم  با  کشتی  کشتی، 
سوخت  برای  حتی  را  هنگ کنگ  سرزمینی  های 
پرسنل  دارای  کشتی  وی  گفته  به  ندارد.  گیری  
حضور  فقط  و  بوده  نیز   ای  نیجریه   و  هندی  روسی، 
اجازه  عدم  موجب  کشتی،  این  در  ایرانی  دریانوردان 

است. شده  ورود 

این  از  پیش  که  داده  روی  حالی  در  رخداد  این 
تجربه  ایرانی  دریانوردان  برای  مشابه  موارد  نیز، 

است. شده 
تین  به  مورد  این  در  دریانورد  یک  تر  پیش 
قوی  پشتوانه  و  رابطه  وجود  عدم  بود:   گفته  نیوز 
دارای  یا  و  ضعیف  کشورهای  در  حتی  دیپلماتیک 
نیز،   ایران  با  تجاری  کالن  سود  و  اقتصادی  روابط 
است  کرده  ایجاد  ایرانی  دریانوردان  برای  مشکالتی 
هند،  مانند  کشورها  بعضی  در  حتی  که  طوری  به 
بسیار  برخورد  شاهد    .... و  امارات  مصر٬  چین٬ 
همان  روی  بر  شاغل  ایرانی  دریانوردان  با  نامناسب 

ایم. بوده   شناورها 

اولینکشتیکروزمسافری1۷۰۰نفرهجامجهانیقطر
واردبندربوشهرشد

امکانترددگردشگرانایرانیعالقهمندبهتماشای
کشتی این از استفاده با قطر جهانی جام مسابقات
وجودداردکهدراینصورتسفرارزانقیمتتریرا

نیزبرایایرانیانبهارمغانخواهدآورد.

رئیس انجمن کشتیرانی معتقد است: علی رغم به وجود 
آمدن فرصت مناسب تحریم بنادر و کشتیرانی روسیه، نتوانستیم 
از این ظرفیت برای توسعه ترانزیت از زیرساخت های حمل و 

نقلی ایران استفاده کنیم. 
اخیراً رستم قاسمی برای مذاکره با روس ها و احیای کریدور 
شمال-جنوب به مسکو سفر کرده بود که تفاهم نامه هایی میان 

دو کشور در این خصوص به امضا رسید.
 به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فرصت تحریم بنادر 
روسیه در پی جنگ این کشور با اوکراین می تواند برای توسعه 
ترانزیت از ایران مورد استفاده قرار گیرد. اما شنیده ها حاکی است 
با وجود تحریم شدن چند بندر روسیه در دریای سیاه، برخی 
کشورهای حاشیه این دریا در حال جایگزینی بنادر خود با بنادر 
تحریم شده روسیه جهت پذیرش و اعزام کشتی ها هستند که 
می تواند به معنی دور خوردن ایران از فرصت به وجود آمده باشد.

از سوی دیگر اخیراً ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش 4۵ 
درصدی تعرفه های بندری را به سازمان بنادر و دریانوردی ابالغ 
کرده که اگرچه در مجموع هزینه های تمام شده کاال اثر چندانی 
ندارد، اما به هر حال یکی از آیتم های افزایش قیمت تمام شده 

کاالهای وارداتی می تواند باشد.
جلیل جاللی فر عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و 
روسیه در خصوص افزایش تعرفه های بندری و همچنین کرایه 
حمل ریلی گفته است: پس از جنگ روسیه-اوکراین، روس ها 
خواهان خرید مواد شوینده از ایران بودند اما به دلیل باال بودن 
تعرفه های بندری و ریلی، امکان استفاده از حمل و نقل دریایی 
و ریلی برای صادرات محصوالت ایرانی به روسیه فراهم نشد.

رئیس انجمن کشتیرانی: افزایش جهانی قیمت نفت، جنگ 
روسیه-اوکراین و کرونا عامل اصلی افزایش کرایه حمل دریایی 

کاال
انجمن کشتیرانی و  روزبه مختاری رئیس هیئت مدیره 
افزایش  با خبرنگار مهر، علت  خدمات وابسته در گفت وگو 
کرایه حمل دریایی در دنیا، 3 آیتم مهم است که باید هر 3 را در 
کنار یکدیگر در نظر بگیریم؛ آیتم اول با توجه به جنگ روسیه و 
اوکراین، کمبود کشتی های روسی در دنیا با توجه به تحریم های 
اروپا و آمریکاست که سبب شده تا کشتی های روسی در این 
مناطق نتوانند تردد کنند. به همین دلیل تعدادی از کشتی های 
روسی از ناوگان حمل و نقل بین الملل خارج شده اند که کمبود 
ناوگان روسی تأثیر مستقیم روی افزایش کرایه حمل کاال داشته 

است.
وی افزود: آیتم دوم افزایش نرخ سوخت کشتی ها در پی 
افزایش قیمت نفت پس از جنگ روسیه و اوکراین بوده است از 
آنجایی که 40 درصد هزینه های یک کشتی را سوخت آن تشکیل 
می دهد، لذا با افزایش قیمت سوخت کشتی ها، افزایش کرایه 

حمل دریایی هم رخ داده است.
مشکالت بنادر چین به افزایش کرایه حمل دریایی کاال دامن 

زده
رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی آیتم سوم را مشکالت 
فعلی بنادر چین دانست و ادامه داد: این مشکالت به خاطر 
سخت گیری های چینی ها در موضوع کروناست و به کمبود 
ناوگان یا مشکالت تخلیه و بارگیری در بنادر این کشور برمی گردد 
که به گرانی صنعت کشتیرانی دنیا دامن زده است. به این صورت 
که معطلی کشتی ها در بنادر چین به کاهش سرعت ترددها 
می انجامد و تقاضا بیش از عرضه می شود که این موضوع نیز باز 
عاملی برای افزایش کرایه حمل است؛ این اتفاق در اوایل کرونا در 

بنادر آمریکا رخ داده بود.
افزایش تعرفه بنادر بر گرانی کاالهای وارداتی تأثیر مستقیم 

دارد
وی درباره تأثیر افزایش تعرفه های بندری که اخیراً از سوی 
سازمان بنادر و دریانوردی اعمال شده، بر قیمت تمام شده کاال 
و هزینه های شرکت های کشتیرانی و فورواردی خاطرنشان کرد: 
ما دو نوع تعرفه ریالی و دالری در بنادر ایران داریم؛ تعرفه های 
دالری مستقیماً بر هزینه های کشتی و کانتینر مترتب می شود 

ماموریتغیرممکن

چراتعویقزماننمایشگاهحملونقلریلی،صنایع
وتجهیزاتوابستهبهصالحنیست؟

به رئیس کل سازمان توسعه  نامه ای  شرکت راه آهن در 
تجارت ایران، تعویق زمان برگزاری »نهمین نمایشگاه حمل و نقل 

ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته« را خواستار شد.
 در بخشی از نامه ای که از سوی مدیرعامل راه آهن در تاریخ 
۱2 اردیبهشت به رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ارسال 
شده، آمده است که زمان برگزاری نمایشگاه از زمان فعلی ) 2 تا 
۶ خرداد( به بازه زمانی نیمه دوم مهرماه تا نیمه اول آبان ماه سال 

۱40۱ منتقل گردد.
به دنبال طرح این موضوع از سوی شرکت راه آهن، روسای 
هیئت مدیره دو تشکل صنفی ریلی شامل بابک احمدی رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و 
رئیس هیئت مدیره  اسالمی  و محمد مهدی  وابسته  خدمات 
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان واگن، لکوموتیو، تجهیزات 
و خدمات ریلی در تاریخ ۱9 اردیبهشت در نامه مشترکی به رئیس 
کل سازمان توسععه تجارت ایران، یادآوری کردند که این نمایشگاه 
پس از یک مرحله تعویق به درخواست شرکت راه آهن و شرکت 
های بخش خصوصی از اسفند سال گذشته به زمان مقرر فعلی 
3 تا ۶ خرداد ۱40۱ موکول شده است.در بخش دیگری از این نامه 
تاکید شده که با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا تاریخ برگزاری 
نمایشگاه خواهشمند است دستور فرمایید نمایشگاه در زمان 
مقرر برنامه ریزی شده برگزار گردد.در این زمینه رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل  و نقل ریلی  با تاکید بر 
این که انجمن مذکور با جابجایی زمان نمایشگاه مشکلی ندارد، 
بلکه مشکل زمان ارایه این درخواست است، گفت: مشکل اصلی 
این است که شرکت ها برای حضور در این نمایشگاه و غرفه سازی 
و تجهیز و تدارکات مورد نیاز هزینه کرده و برای غرفه سازی و... 
قرداد نیز بسته اند.بابک احمدی افزود: اگر زمان برگزاری نهمین 
نمایشگاه حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته در این اندک 
زمان باقی مانده تا برگزاری نمایشگاه، تغییر یابد شرکت ها دچار 
خسارت می شوند و بر همین اساس انجمن معتقد است امکان 
تعویق نمایشگاه در این مقطع زمانی وجود ندارد.وی تاکید کرد: 
درخواست تعویق زمان برگزاری نمایشگاه درحالی مطرح شده که 
هیچ دلیل موجه و محکمی نیز برای این جابجایی اعالم نشده 
است و از شرکت راه آهن نیز به ما اطالع نداده اند که مسئله 
چیست و به چه دلیلی زمان برگزاری این نمایشگاه باید تغییر 
کند؟احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسائل، تعویق زمان 
برگزاری این نمایشگاه، هزینه ای سنگین و باری بر دوش شرکت 
های ریلی حاضر در نمایشگاه خواهد گذاشت که تحمل آن از 
توانشان خارج است.محتشم امیری مسئول برگزاری نمایشگاه نیز 
گفت: متراژ فضای مورد استفاده برای نهمین نمایشگاه حمل و 
نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته حدود 7 هزار متر مربع مفید 
است.وی افزود: همچنین در این نمایشگاه بیش از 90 شرکت 
داخلی و ۵ شرکت خارجی و ۱۵ شرکت دانش بنیان حضور دارند.
امیری با تاکید بر این که زمان برگزاری این نمایشگاه یک بار بنا 
به درخواست ها از اسفند ما سال گذشته به زمان فعلی یعنی 3 
تا ۶ خرداد موکول شد، بیان کرد: تعویق زمان برگزاری نمایشگاه 
در کل مشکلی ایجاد نمی کند اما اکنون زمان مناسبی برای انجام 
کار نیست چرا که با توجه به زمان کمتر از 2 هفته ای باقی مانده 
تا زمان مقرر،  نمایشگاه وارد پروسه اجرا شده و اقدامات الزم در 
حال انجام است.او عنوان کرد: تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه در 
این شرایط هم به شرکت های حاضر که هزینه ها را پرداخت  و 
قراردادهای ساخت غرفه را منعقد کرده و هم برای ما که تبلیغات و 
اطالع رسانی را هم در بخش داخلی و هم در بخش خارجی انجام 

داده ایم، خسارت هنگفتی وارد خواهد ساخت.

انتشار فیلمی  با   یک فعال بخش حمل ونقل کاال 
گندم  بارگیری  مشکالت  از  اجتماعی  های  شبکه  در 

داد. خبر  بندرعباس  رجایی  شهید  اسکله  در 

 این راننده کامیون گفت که وقتی راننده ای قصد 
ابتدا  دارد  را   رجایی  اسکله شهید  در  گندم  بارگیری 
بار  گندم  الحساب  علی  به صورت  پای کشتی  از  باید 
را  خود  بار  محوطه،  آخر  به  مراجعه  با  سپس  و  بزند 

کند. باسکول 
 وی افزود: اگر این راننده پس از باسکول متوجه 
اضافه  تن   3 تا   2 معموال  که  شد،  خود  بار  اضافه 

کند. خالی  را  بار  این  بیل  با  خودش  باید  است، 

معموال  رانندگان  کرد:  تاکید  کامیون  راننده  این 
حداقل یک ساعت زمان برای خالی کردن اضافه بار 
دریافت  برای  بار  میزان  تنظیم  از  و پس  خود صرف 

کنند. می  اقدام  خروجی 

منتظر  صبح  تا  باید  افراد  این  ادامه  در  گفت:  او 
شرایط  این  در  که  بمانند  محوطه  درهای  شدن  باز 
را  تا صبح در کامیون استراحت کرده و گرما  معموال 
تحمل می کنند و سپس صبح عازم جاده می شوند.

روشعجیببارگیریگندمدربنادر/خالیکردنچندتناضافهباربابیل

عدماجازهورودیککشتیبهآبهایهنگکنگ،بهدلیلحضوردریانوردانایرانی

دریاییریلی

عامــل افزایــش کرایــه حمــل دریایــی 
ــت؟  چیس

*مسعود یوسفی
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هفتهنامههفتهنامه 7 6
نگیرد و تعهداتی که فراتر از توان است اتفاق نیفتد، بلکه 
بر اساس همان تعدادی که مجوز فروش داده می شود، 
فروش فوری و پیش فروش انجام شود و به عبارتی در 

عرضه خودروها شفافیت ایجاد شود.
بخش  خودروسازان  اینکه  بیان  با  الهیجانی  توکلی 
را  خود  خودروهای  سامانه  این  طریق  از  نیز  خصوصی 
وجود  شائبه ای  کرد:  خاطرنشان  کرد،  خواهند  عرضه 
خصوصی  بخش  خودروسازان  اینکه  بر  مبنی  داشت، 
بازارهایی را ایجاد می کنند و در آن بازارها به قیمت های 
گزاف خودرو فروخته می شود و برخی از غوغاسازی هایی 
اتفاق افتاده ناشی از همین مساله  که در روزهای اخیر 

است.
ادامه داد: شفاف سازی ممکن است هزینه هایی  وی 
دستور  مطابق  صمت  وزارت  اما  باشد،  داشته 
مصرف کننده  نفع  به  را  شفافیت  این  رئیس جمهور 
واقعی انجام می دهد و باید خودروسازان در سال تولید 
خودرو  تولید  که  خود  اصلی  کار  و  به کسب  دانش بنیان 

شوند. متمرکز  است 

خودروشهری
۶۰ درصد شهر شیراز زیر بار حمل  و نقل ریلی می  رود 

شهردار شیراز گفت: در بخش حمل ونقل عمومی با ایجاد بزرگ ترین تحول در خط دو مترو، شبکه 24کیلومتری شرقی غربی مترو تکمیل می شود و ۶0درصد از پهنه شهر با این 
ترکیب زیر بار خدمات حمل ونقل ریلی می رود. 

 تعدد مصوبات مانعی برای واردات خودرو 
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: تعدد مصوبات مانعی برای واردات خودرو است و با رفت و برگشت مصوبات پی در پی در هیئت دولت، واردات خودرو به سرانجام 
نمی رسد. در دیگر کشور ها با حقوق چهار یا ۵ ماه می توانید یک خودروی روز را از خودروسازان مطرح جهانی بخرید در حالی که کمترین قیمت خودرو در ایران بیش از 

200 میلیون تومان است

 بهره  برداری از ایستگاه مترو شهر پرند؛ 
امسال 

سال ۱40۱ موعد بهره  برداری از ایستگاه مترو شهر 
به عزم جمعی متولیان  توجه  با  این مهم  و  پرند است 

باید محقق شود. امر،  
 2۱ را  مطلب  این  تهران  مترو  شرکت  مدیرعامل 
 ۱9 از مسیر  بازدید  در جریان  ماه سال گذشته  اسفند 
گفت:  و  کرد  بیان  امام  فرودگاه  مترو  خط  کیلومتری 
واقعیت آن است که امتداد جنوبی خط یک مترو که ۵0 
کیلومتر طول داشته و تا ایستگاه فرودگاه امام خمینی 
و  مسیر  ادامه  از  برداری  بهره   با  است،   رسیده  )ره( 
بهره   به  که  است  پرند  شهر  ایستگاه  در  مسافرگیری 
نائل آمده و کارکرد واقعی خود را پیدا  وری مورد نظر 

می کند. 
مسعود درستی افزود: خوشبختانه توافق  های خوبی 
و شرکت  تهران  استانداری  و شهرسازی،   راه  وزارت  با 
عمران شهرهای جدید صورت گرفته تا با تأمین منابع 
به  امروز  به  تا  شده  انجام  هزینه های  نیاز،  مورد  مالی 

غایی منتج شود. نتیجه 

با این اوصاف و نظر به اراده دست   وی تاکید کرد: 
به  پرند  شهر  باید  حتما   ۱40۱ سال  پروژه،  اندرکاران 
توجه  قابل  جمعیت  تا  شود  متصل  تهران  مترو  شبکه 

شوند. مند  بهره   آن  مواهب  و  منافع  از  شهر  این 

 مسئولیت احداث مترو شهرهای اقماری پایتخت با 
به  راه و شهرسازی است و شرکت مترو تهران  وزارت 
لحاظ تجربه باالی ساخت راه  آهن ریلی درون شهری، 

این پروژه را  در قالب مجری طرح راهبری می  کند.

نخستین پایانه زیرزمینی قطارهای 
شهری در کشور به بهره برداری می رسد 

 پایانه اکباتان در غربی ترین نقطه خط 4 مترو تهران 
فاز  است.  شده  واقع  اکباتان  شهرک  محدوده  در  و 
انجام  از  پس   2 منفی  طبقه  شامل  پایانه  این  نخست 
موفقیت آمیز تست گرم در شامگاه جمعه ۱۶ اردیبهشت 

است. شده  بهره برداری  آماده   ۱40۱ ماه 
مترو  شرکت  مدیرعامل  درستی  مسعود  مهندس 
سال  در  شرکت  این  افتتاحیه  دومین  مورد  در  تهران 
جنوبی  ورودی  از  بهره برداری  از  پس  گفت:  جاری 
ایستگاه یادگار امام )ره( در خط ۶، حاال نوبت به افتتاح 
فاز نخست پروژه احداث پایانه اکباتان رسیده است؛ این 
پایانه با ظرفیت پذیرش 2۱ رام قطار، با زیربنای 70 هزار 
در  آن  اول  فاز  که  2 طبقه طراحی شده  در  و  مترمربع 

است. گرفته  قرار  بهره برداری  آستانه 
اهم  به  ادامه  در  تهران  مترو  شرکت  مدیرعامل 
تاثیرات بهره برداری از پایانه اکباتان اشاره کرد و افزود: 
با بهره برداری از این پارکینگ، امکان کاهش سرفاصله 
حرکت قطارها و افزایش ظرفیت مسافرگیری در خط 4 

شد. خواهد  فراهم 
گفت:  خود  صحبت های  پایان  در  درستی  مهندس 
مسکونی  محدوده  در  اکباتان  پایانه  ساخت  به  باتوجه 
شهرک اکباتان، احداث آن به صورت زیرزمینی طراحی 
برای  مزاحمت  کمترین  ایمنی،  ضوابط  حفظ  با  تا  شد 
اهالی منطقه و کمترین آسیب برای منظر شهری را به 
با توجه به زیرزمینی بودن  دنبال داشته باشد؛ در واقع 
سبز  فضای  ایجاد  قابلیت  آن  روی  سطح  پایانه،  سازه 

است. دارا  را  اکباتان  شهرک  برای 

تعداد  چه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  درستی 
عنوان  هستند،  فعال  تهران  متروی  در   TBM دستگاه 
تونل(   )حفار   TBM دستگاه  یک  حاضر  درحال  کرد: 
برای آغاز عملیات اجرایی در خط ۱0 مستقر است. یک 
دستگاه دیگر هم در نیمه جنوبی خط ۶ درحال فعالیت 

است.

خودروهایایرانمسببمرگحدودیک
چهارممردمدرراههاهستند

 جمعی از دانشگاهیان، مراکز علمی و سازمان های مردم 
نهاد در حمایت از اقدام پلیس راهور ناجا برای ارتقای ایمنی 
وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی کشور بیانه ای امضا کرده اند که 

متن آن در فضای مجازی منتشر شده است.
 متن این بیانیه به شرح زیر است:حتی اگر روند خصوصی 

سازی نسبت به آن ها انجام نشود.

وزیر  و  سازی  خصوصی  سازمان  گفت:  همچنین  وی 
آن ها  روند عملکرد  بر  باید  نماینده دولت  عنوان  به  اقتصاد 
نظارت کند، زیرا برخی از این شرکت ها زیان ده هستند و 
باید به سوددهی برسند. از هفته های آینده موضوع واگذاری 
بحث  »اخیرًا  انجام خواهد شد.  براساس یک روش جدید 
هایی در خصوص ارابه های مرگ در کشور مطرح است که 
طی چند دهه اخیر صدها هزار نفر از هم وطنان را قربانی 
کرده اند. خودروهایی که نه تنها در برابر انسان ممکن  الخطا، 
بخشنده نیستند بلکه با قساوت تمام جان کاربران بی گناه 

راه را نیز  می گیرند.
»کیفیت  فرمایند:  می  که  انقالب  معظم  رهبر  تذکرات 
مسئله اساسی است. کیفیت تولید باید حتما به عنوان یک 
اصل مورد توجه باشد؛ این غیرقابل اغماض است. کیفیت 
می  هم  درست  اند،  ناراضی  مردم  نیست،  خوب  خودرو 
گویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم به جا است«. 
تاکید و حمایت دولت از تالش برای ارتقای ایمنی سفر و به 
ویژه ایمنی وسایل نقلیه داخلی و وارداتی، ماده ۵۶ برنامه 
ششم توسعه مبنی بر ارتقای استانداردهای خودرو، به همراه 
توصیه های علمی داخلی و بین المللی تکلیف متصدیان ذی 

ربط را روشن کرده است.
کاهش بیش از ده هزار کشته در سال نسبت به حدود 
سایه  در  که  است  تحسینی  قابل  موفقیت  قبل،  دهه  دو 

است.  گرفته  صورت  مؤثری  ای  مداخله  اقدامات 

افزایش استفاده از کمربند و کاله ایمنی، آموزش عمومی 
بیمارستانی،  و  بیمارستانی  پیش  خدمات  ارتقای  مردم، 
همراه  مسئله  به  ربط  ذی  مسئوالن  بیشتر  شدن  حساس 
قانون جدید جرائم  اجرای  مدیریتی،  های  اصالح شیوه  با 
با  پلیس  تعامل مؤثر  و  از 40 سال  بعد  رانندگی  راهنمایی 
پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی در به کارگیری توصیه های 
مبتنی بر شواهد علمی بخشی از تالش های عمده در این 
مسیر بوده است. بااین حال هنوز هدررفت حدود ۱0 درصدی 
درآمد ناخالص کشور، مرگ روزانه حداقل 4۵ نفر هم وطن 
با میانگین سنی 3۵ سال به همراه چند صد هزار مجروح 
و معلول، همین طور مشکالت اجتماعی، روانی و معیشتی 
این سوانح بر خانواده ها، تنها بخشی از بار عظیمی است که 

به کشور و مردم تحمیل می شود. 

تجربه کشورهای موفق جهان در کاهش چشمگیر این 
سوانح، قابل پیشگیری بودن آنها و حتی تصویب چشم انداز 
صفر )صفر مورد مرگ و سوانح ترافیکی شدید(، ما را برای 

کنترل جدی این سوانح مصمم تر می کند.

ترافیکمترو

تاکید  صمت  وزارت  خودرو  صنایع  دفتر  سرپرست 
سامانه  در  خودرو  فروش  اولین  آینده  هفته  از  کرد: 

داشت.  خواهیم  را  خودرو  فروش  یکپارچه 
خبری  بخش  یک  در  الهیجانی  توکلی  عبدالله 
از  گفت:  خودرو،  یکپارچه  فروش  سامانه  مورد  در 
خودروسازان می خواهیم که به کسب و کار اصلی خود که 
تولید خودرو است بپردازند و با مکانیسم عرضه شفاف 
درباره  را  شائبه ای  هرگونه  فروش،  یکپارچه  سامانه  در 
بازارسازی های کاذب که در ذهن مردم ایجاد شده است 

کنند. برطرف  را 
 وی با بیان اینکه زیرساخت عرضه خودرو در سامانه 

وزرات صمت  داشت:  اظهار  است،  فراهم شده  متمرکز 
به  را  توان عرضه خود  تا  است  از خودروسازان خواسته 
در  آینده  هفته  در  بتوانیم  تا  کنند  اعالم  شفاف  صورت 
فروش  یکپارچه  متمرکز عرضه خودرو )سامانه  سامانه 

انجام شود. عرضه شفاف  خودرو( 

بیان  با  وزارت صمت  دفتر صنایع خودرو  سرپرست 
سامانه  در  خودرو  فروش  اولین  آینده  هفته  از  اینکه 
یکپارچه فروش خودرو را خواهیم داشت، تصریح کرد: 
از مزیت های سامانه یکپارچه فروش خودرو آن است که 
بیش از آنچه توان تولید خودروساز است فروش صورت 

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت:  
فروشخودرودرسامانهیکپارچهفروش

خودروازهفتهآینده

اینکه بر مبنی داشت، وجود شائبهای
ایجاد را بازارهایی خصوصی بخش خودروسازان
گزاف قیمتهای به بازارها آن در و میکنند
خودروفروختهمیشودوبرخیازغوغاسازیهایی
همین از ناشی افتاده اتفاق اخیر روزهای در که
هزینههایی است ممکن شفافسازی است. مساله

باشد، داشته

دستگاه بازسازی خواهد شد و بخشی را قرار است وارد 
کنیم.

شهردار تهران درباره نوسازی تاکسی ها گفت: تعداد 
زیادی از تاکسی های تهران فرسوده هستند و به شدت 

دنبال بازسازی این خودروها هستیم.
حضور  ساعت  شدن  شناور  پیشنهاد  گفت:  زاکانی 
کارکنان را مطرح کردیم و بر همین اساس از ماه آینده 

می شود. شیفته   3 تهران  شهرداری 
در  تهران  از شهرداران  تن  دو  درباره دستگیری  وی 
آنها  پرونده  وضعیت  آخرین  و  سابق  شهری  مدیریت 

است. بررسی  حال  در  مفاسد  گفت: 
صدور  روند  اصالح  خصوص  در  تهران  شهردار 
پروانه های ساختمانی اظهار کرد: در سال ۱37۱ تصویب 
شود  صادر  هفته ای  یک  ساختمانی  پروانه های  که  شد 
و  دارد  ۱20 مرحله وجود  کار  این  انجام  برای  اکنون  اما 
همین فرایند در مدت یک هفته زمانی ممکن می شود 

شوند. عمل  وارد  دستگاه ها  تمامی  که 
امکانات  سازی  روان  دنبال  به  داد:  ادامه  وی 
را  خود  خدمات  آن  اساس  بر  تا  هستیم  شهرداری 
ماه  خرداد  پایان  تا  که  ایم  داده  وعده  و  کنیم  تسریع 
انجام  با  همزمان  برسد  ماه   2 به  پروانه  صدور  زمان 
این کار می خواهیم کار را تسریع ببخشیم تا گلوگاه های 

کنیم. کم  را  موجود 

فریبفراخوانخودروهایثبتنامی
رانخورید

یکی از رانندگان استان یزد به نمایندگی از حدود 3۶ 
نفر از همکاران خود از عملکرد شرکت ماموت در فروش 
قسطی ناوگان کفی انتقاد کرد. این راننده که نامش در 
تعدادی  همراه  به  بنده  گفت:  است،  محفوظ  نیوز  تین 
دیگر از رانندگان استان یزد با توجه به فراخوان شرکت 
ماموت در طرح توسعه و پیش فروش کفی در مورخه 

22/۸/۱400 در نمایندگی ... یزد ثبت نام کردیم.
وی افزود: قیمت نقدی در آن تاریخ به گفته مسئول 
میلیون   ۱00 که  بود  تومان  میلیون  یزد، ۶23  نمایندگی 
تومان در مرحله اول و ۱34 میلیون تومان در مرحله دوم 
و مابقی به صورت وام بود که از بانک توسعه تعاون به 
حساب ماموت واریز می شد و شرکت ماموت کفی ها را 
به متقاضیان تحویل می داد.او عنوان کرد: مالکان نیز باید 
اقساط این وام را طی 3۶ ماه با سود ۱۸ درصد بازپرداخت 
می کردند که در ادامه اقساط وام هم به 4۸ ماه افزایش 
یافتاین راننده گفت: بنده با قبول این شرایط، در همان 
روز مبلغ 99،0۵0،000 تومان به حساب شرک ماموت واریز 
نمودم و منتظر خبر از طرف شرکت ماموت جهت ادامه 

مراحل کار اداری و واریز مرحله بعد ماندم.
بنده  به  تاریخ  ۱9دی ماه ۱400 پیامکی  افزود: در  او 
ماموت  سایت  در  وجه  تکمیل  جهت  که  شد  ارسال 
و حدودا  پیام نشدم  که متاسفانه متوجه  کنید  مراجعه 
یک ماه بعد، به دنبال تماس ازطرف شرکت ماموت در 
وارد سایت ماموت  مورخه۱9/۱۱/۱400جهت تکمیل وجه 
شده و چون در این یک ماه ناوگان مورد نظر با افزایش 
یعنی  بیشتر  میلیون  بود حدود 44  مواجه شده  قیمت 
۱۶۸میلیون پرداخت نمودم.وی عنوان کرد: بعد از چند روز 
دوباره از طرف شرکت ماموت پیام ارسال شد که جهت  
انجام مراحل تکمیل پرونده وام، به شعبه توسعه تعاون 
شهرستان مراجعه کنید و بنده و دیگر همکاران این اقدام 
را انجام دادیم.این راننده ادامه داد: در این مرحله اقدامات 
مربوط به ارایه مدارک کامل خود و کامیون و دو نفر ضامن 
به بانک ارائه شد و مجددا منتظر جواب ماندیم، ماهی 
چند دفعه پیگیر وام بودیم که هر دفعه می گفتند تا آخر 

این ماه و یا آن هفته.

این  و  نمی کنیم  فروشی  تراکم  گفت:  تهران  شهردار 
موضوع را خط قرمز خود می دانیم و تا به امروز هم این 

کار را انجام نداده ایم.
)دوشنبه  امروز  صبح  تهران  شهردار  زاکانی  علیرضا 
۱9 اردیبهشت( در اولین نشست خود با اصحاب رسانه 
هزار   2 قرارداد  گفت:  مترو  واگن های  به  اشاره  با 
میلیارد تومانی برای بازسازی 700 واگن در حال انعقاد 
است و برای تأمین این واگن ها تمهیدات الزم را انجام 
انجام  شهر  بانک  را  میلیاردی   ۸00 قرارداد  و  ایم  داده 
دادیم و کاری را با کارگزاری شهرداری انجام داده ایم و 
بر همین اساس چرخ های مترو اکنون از مترو ترخیص 
شده اند. وی ادامه داد: دولت مکلف بود که سهم خود 

خارج  منابع  برخی  تهاتر  طریق  از  و  کند  پرداخت  را 
شدند و برای تعدادی واگن ملی وارد عمل شدیم و قرار 

کند. پرداخت  را  مبلغی  دولت  که  است  این  بر 
 2 شدم  شهرداری  وارد  که  زمانی  گفت:  زاکانی 
اما  داده شد  تحویل  به شهرداری  اتوبوس   22۵ و  هزار 
طی  اساس  همین  بر  و  داشت  مشکل  آنها  از  تعدادی 
قرارداد با ایران خودرو ۱2۵ دستگاه اتوبوس وارد تهران 
نقل  و  حمل  برای  را  الزم  کفایت  عدد  این  اما  و  شدند 
تهران ندارد و قرار است 3 هزار و 200 دستگاه اتوبوس 

کنیم. تهران  وارد  امسال  را 
زاکانی گفت: 2 هزار دستگاه را وزارت کشور قرارداد 
بسته است که 900 دستگاه متعلق به تهران است و هزار 

شهردار تهران اعالم کرد:
قرارداد۲هزارمیلیاردیبرایبازسازی۷۰۰واگن

بازسازی برای تومانی میلیارد هزار ۲ قرارداد
این تأمین برای و است انعقاد حال در واگن ۷۰۰

ایم داده انجام را الزم تمهیدات واگنها

با  کشور  خصوصی  شهرک  اولین  ساخت  پروانه 
با  بوشهر  استان  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
شرکت  عامل  مدیر  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور 
اولین  ساخت  پروانه  شد.  اعطا  جدید  شهرهای  عمران 
شهرک خصوصی کشور با عنوان شهرک خلیج فارس با 
سرمایه گذار بخش خصوصی به مساحت 43 هکتار واقع 
در شهرستان برازجان استان بوشهر امروز طی مراسمی 
و علیرضا  راه و شهرسازی  وزیر  با حضور رستم قاسمی 
در  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل  جعفری 

شد. اعطا  شهرسازی  و  راه  وزارت  محل 

بر اساس صدور این پروانه ساخت مساحت فاز اول 
مسکونی،  کاربری های  و  بوده  هکتار   23 شهرک  این 
تجاری، آموزشی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، 
مذهبی، جهانگردی، حمل ونقل و انبارداری، فضای سبز و 
… دارد. همچنین سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان 
شهرک ساز موظف به محصور کردن شهرک طی ۶ ماه از 

بهره برداری است. پروانه  زمان صدور 

شهرستان  در  فارس  خلیج  شهرک  است  گفتنی 
به  منجر  که  است  اولین شهرکی  بوشهر  استان  برازجان 

است. شده  بهره برداری  پروانه  صدور 

با  حاضر  حال  در  جدید  شهرهای  عمران  شرکت 

و  کشور  توسعه مسکن  از سیاست های  پشتیبانی  هدف 
همچنین مدیریت تقاضا در اقشار مختلف اجتماعی، در 

دارد. کار  دستور  در  را  شهرک   4۶ کشور،  استان   ۱4
اهداف  با  و  مسکونی  نقش  با  مذکور  شهرک های 

مشخص و مطالعات کامل امکان سنجی و مکان یابی تهیه 
شده اند و به صورت تقریبی بیش از ۶۵9 هزار نفر را در 

داد. خواهند  جای  خود 
این شهرک ها به جز 20 شهر جدیدی است که توسط 
قالب شهرهای جدید  در  عمران شهرهای جدید  شرکت 

نسل نو در دست پیگیری است.

سامانه یکپارچه شهرک سازی کشور به عنوان بستری 
هوشمند و برخط برای ثبت، رسیدگی و پیگیری موضوع 
احداث شهرک توسط بخش خصوصی و نظام مند کردن 
تقاضاها در کشور در فروردین ماه ۱40۱ راه اندازی شده و 
با پیوند ستاد مدیریت شهرک سازی به تمامی ادارات کل 
استانی و دستگاه های مرتبط، بخش اصلی موانع شهرک 
سازی که فرایند طوالنی و بروکراتیک اداری است، مرتفع 

کرد.

در ماه های اخیر بیش از 70 درخواست احداث شهرک 
به ستاد شهرک سازی  و عمومی  توسط بخش خصوصی 
روزانه  شهرک سازی  سامانه  اندازی  راه  از  وبعد  رسیده 
برای  غیر مستقیم  و  مراجعه مستقیم  مورد   ۱0 از  بیش 

ثبت می شود. این سامانه  به  ثبت درخواست 

مدیرکل مخاطرات زمین شناختی سازمان زمین شناسی 
گفت: علت نشست زمین در بزرگراه آبشناسان، "فروریزش" 
رضا  دارد.  تفاوت  فرونشست  با  پدیده  این  که  است  زمین 
شهبازی، مدیرکل مخاطرات زمین شناختی، مهندسی و زیست 
محیطی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اظهار کرد: 
علت نشست زمین در این منطقه فروریزش زمین است که 
این مورد با فرونشست متفاوت است. فروریزش، فرونشست، 
فروچاله، حفره کارستی هر کدام تعریف اختصاص خود را دارند و 

نمی توان همه آن ها را فرونشست زمین عنوان کرد.
وی ادامه داد: ممکن است که در ظاهر اثر همه این پدیده ها 
شبیه هم باشد اما علت وقوع و نوع آن ها با یکدیگر متفاوت 

است و هر کدام سازوکار مخصوص به خود را دارند. اتفاقی که در 
آبشناسان افتاد در واقع برآیند فروریزش و فروچاله بوده است. در 
این منطقه لوله آب و قنات وجود دارد و ممکن است آبشستگی 
در این منطقه اتفاق افتاده باشد و به مرور زمان آبشستگی در 
کنار افزایش بارندگی ها باعث شده باشد تا حجم زیاد آب باعث 
ریزش سقف شود. مدیرکل مخاطرات زمین شناختی سازمان 
زمین شناسی گفت: وقتی در اثر فروریزش و یا فروچاله حفره ای 
در سطح زمین ایجاد می شود، حتماً در زیر زمین فضای خالی 
ایجاد شده است. این خالی شدن می تواند به علت فعالیت های 
انسانی مانند حفر تونل مترو، وجود قنات و لوله های آب باشد 

علت آن آبشستگی زیر سطح است. 

اعطایپروانهساختاولینشهرکخصوصیکشور

علتنشستزمیندربزرگراهآبشناسانچهبود؟



 مرتضی لطفی*
مدیرعامل گروه صنعتی هوشمند آسیا، عضو هیئت علمی و استاد همکار اسبق در زمینه سامانه های 
هوشمند حمل و نقل دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: پیشرفته ترین دستگاه هوشمند راداری کنترل و 
ثبت تخلفات ترافیکی نسل چهارم در ایران، درگروه صنعتی هوشمند آسیا، طراحی و در حال تولید است.
دکتر امیراحمد سپهری  در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: این گروه صنعتی در ایران پیشرفته ترین  
تجهیزات ترافیکی نظیر دستگاه هوشمند راداری چهار بعدی کنترل و ثبت تخلفات ترافیکی را طراحی و 

تولید می کند که به عنوان نمونه، در بلوار الغدیر قم در حال بهره برداری است.
وی همچنین با توجه به نامگذاری امسال به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، به پیشینه این شرکت 
اشاره کرد و گفت: گروه صنعتی هوشمند آسیا زیر مجموعه شرکت گستران صنایع نوین پارس است که 

شرکت دانش بنیان نوع ۱ است.
او با بیان این که شرکت مذکور سال هاست که در زمینه سیستم های هوشمند کنترل ترافیک فعالیت 
می کند، تاکید کرد:  از سال ۱37۸ در زمینه طراحی و تولید سامانه های هوشمند حمل و نقل فعالیت 

می نماییم.
دکتر سپهری خاطرنشان کرد: نامگذاری امسال بسیار به جا و زیباست و تنها راه پیشرفت کشور این 
است که در زمینه های مختلف، مهندسی پزشکی، جامعه شناسی و غیره علم تولید شود و  علم به ثروت 

تبدیل گردد.
وی اظهار کرد: رئیس هیئت مدیره جمعیت ایمنی راهها، عنوان کرده اند که میزان تصادفات جاده ای در 
کشور 20 برابر استاندارد جهانی است. همچنین یکی دیگر از اعضای جمعیت ایمنی راهها تاکید کرده اند 
که تعداد فوتی ها بر اثر تصادفات جاده ای به ۱7هزار نفر در سال رسیده است. همچنین جانشین رئیس 
پلیس راهور ناجا در موضوع تصادفات جاده ای صحبت کرده اند و خودروسازان را مقصر دانسته اند. ما 
می توانیم در سال دانش بنیان به این سوال پاسخ دهیم که چه شخص یا سازمانی مقصر است و راه 
حلی علمی و تجربه شده را برای کاهش سریع و حداقل ۵0 درصد از تلفات ترافیکی کشور ارائه نمائیم. 
آیا واقعا، خودروسازان مقصرند؟ آیا سازمان راهداری و  شهرداری ها مقصرند؟ آیا پلیس مقصر است؟ 

آیا مردم مقصرند؟
مدیرعامل گروه صنعتی هوشمند آسیا تاکید کرد: وقتی می گوییم تصادفات جاده ای 20 برابر استانداردهای 
جهانی است، یعنی روش هزینه کرد طرح های انجام شده  قبلی شکست خورده است. البته پلیس مجری 
قانون است و ابزار مناسب هم بایستی در اختیار پلیس قرار گیرد، دلسوزانه عمل کرده ولی ابزار مناسب 
در اختیارش گذاشته نشده است. نمی توان گفت پلیس مقصر است چون واقعاً ابزار غیر استاندارد  در 
اختیارش گذاشته شده است. مردم هم  آموزش پذیرند و تا حد زیادی رعایت می کنند و نمی توان 
حقیقتاً مردم را  مقصر دانست. خودروسازان با درخواست های میلیونی برای تولید خودرو روبرو هستند 
و آنقدر مشغله و درگیری دارند که فرصت نمی کنند به ارتقای خودرو رسیدگی کنند. نمی توان از چنین 
خودروسازانی انتظار نوآوری و فکر جدید داشت ولی سازمان راهداری و بخش حمل و نقل هوشمند 

شهرداری ها که مسئولین اصلی ایمنی ترافیک هستند هم از تجربه کافی برخوردار نبودنده اند.
وی گفت: به هر حال جاده ها و خودروها دارای مشخصه های فنی خاص خود هستند و پلیس بر اساس 
این مشخصه ها حد سرعت مجاز را تعیین می کند و الزم است حد سرعت مجاز رعایت شود. سازمان 
بهداشت جهانی می گوید:  با رعایت حد سرعت مجاز در یک مسیر می توان تا  ۸۵ درصد تلفات ترافیکی 
آن مسیر را کاهش داد. گروه صنعتی هوشمند آسیا با 240 دستگاه سرعت سنج راداری ثبت تخلفات  در 

تهران باالی ۶0 درصد تلفات را کاهش داد که مستندات موجود است.
دکتر سپهری افزود: کشور باید در علم و تکنولوژی پیشرفته شود تا بتواند مسائل خودش را حل کند. کشور 
در طی سالیان گذشته در زمینه زیر ساخت های الزم برای شرکت های تحقیقاتی که امروز به عنوان دانش 

بنیان شناخته می شوند هزینه های زیادی کرده است که االن دارد نتیجه می دهد.
وی ادامه داد: گروه صنعتی هوشمند آسیا به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوع ۱ به متولیان امر پیشنهاد 
می دهد  یک مسیر ترافیکی را برای نصب تجهیزات تولیدی هوشمند ، در اختیار این شرکت قرار بدهند، 
اگر با این تجهیزات حداقل ۵0 درصد از تلفات ترافیکی مسیر،  به صورت پایدار کاهش یافت، آن وقت 
هزینه این تجهیزات را از محل جریمه ها پرداخت کنند، اگر نتوانستیم حداقل ۵0 درصد تلفات را به صورت 
پایدار با تکنولوژی ایرانی، کاهش دهیم،  پرداخت نکنند. این کار نه بار مالی برای دولت دارد نه برای 

شهرداری ها و درآمد بسیاری هم، دولت و شهرداری کسب می کنند.
مدیرعامل گروه صنعتی هوشمند آسیا تاکید کرد: این گروه صنعتی در ایران پیشرفته ترین دستگاه 
هوشمند راداری ثبت تخلفات ترافیکی نسل چهار را طراحی و تولید می کند، به عنوان نمونه،  در قم در 
بلوار الغدیر نصب شده است، همچنین  پیشرفته ترین رادار ترافیکی 4 بعدی هم  که به صورت اتوماتیک 
شبح داپلر را حذف می کند و تکنولوژی آن در ایران و در آمریکا ثبت اختراع شده در این شرکت  طراحی 

و در حال تولید است.
وی با بیان این که کاهش تلفات ترافیکی نیازمند اعمال قانون است و اعمال قانون نیازمند ابزار استاندارد 
است، بیان کرد: در حال حاضر پیشرفته ترین دستگاه هوشمند راداری ثبت تخلفات ترافیکی نسل 4 را 
که  نسل 2 آن به قیمت  بیش از 300هزار دالر برای هر دستگاه بود و  از خارج از کشور خریداری می 
شد در  داخل کشور تولید می کنیم. رادار ترافیکی چهار بعدی از پیچیدگی خاصی برخوردار است  و 
به خصوص،  رعایت مشخصه های ایمنی،  دقت در اندازه گیری ها و حذف اتوماتیک شبح داپلر رادار 
ترافیکی از الزامات است که رادار ترافیکی چهار بعدی بسیار پیشرفته هم در ایران و در گروه صنعتی 

هوشمند آسیا تولید می شود.
دکتر سپهری گفت: گروه صنعتی هوشمند آسیا در پارک فناوری پردیس،  در طراحی و تولید سامانه 
های هوشمند حمل و نقل  سرمایه گذاری کالنی کرده  است و حدودا 40 متخصص دانشگاهی به صورت 
مستقیم در این زمینه فعالیت می کنند که همین جا از مسئوالن مرتبط دعوت می کنم که تشریف بیاورند 

و این فعالیت ها را از نزدیک ببینند.
وی در مورد مهمترین دستاورد این شرکت در سال ۱400 ، گفت: مهمترین دستاورد ما این است که 
توانستیم با عالقه در این حوزه تحقیقات و فعالیت را ادامه دهیم.امیدوارم در سال جاری با استفاده از 
سامانه های پیشرفته هوشمند راداری ثبت تخلفات ترافیکی تولید شده، شاهد کاهش حداقل ۵0 درصد از 
تلفات ترافیکی باشیم. استفاده از این محصوالت پیشرفته ایرانی و انجام  تعهدات در قبال کار انجام شده،  

بزرگترین حمایت از این شرکت دانش بنیان نوع یک است.

در اوت سال 202۱ اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه نیروی دریایی ایاالت متحده در حال 
نام "Skydweller" بر روی یک  به  با یک شرکت هوافضای آمریکایی-اسپانیایی  همکاری 
هواپیمای بدون سرنشین به همین نام است که به لطف نوارهای بزرگی از پنل های خورشیدی در 

هر دو بال خود قادر است 90 روز بدون نیاز به فرود در هوا بماند.
 از آن زمان تاکنون این شرکت مشغول جمع آوری سرمایه برای تولید و توسعه هواپیمای 

نوآورانه خود بوده است.
قرارداد ۱۴ میلیون دالری

طبق بیانیه مطبوعاتی این شرکت، ماه گذشته در همکاری با نیروی دریایی ایاالت متحده 
قراردادی ۱4 میلیون دالری با واحد نوآوری دفاعی)DIU( برای پیشرفت و ادغام فناوری ها در 
حمایت از توسعه "Skydweller" منعقد کرده است.دکتر "رابرت میلر" مدیر عامل این شرکت 
می گوید: افزایش هواپیماهای پرواز دائم برای تحقق نسل بعدی راه حل های سنجش و نظارت 
دولتی برای امنیت ملی حیاتی است. این همکاری توسعه پلتفرم ما را تسریع خواهد کرد و راه 
حلی پایدار و بدون کربن را ارائه می دهد که قابلیت های ماموریتی این نوع هواپیما را به طور قابل 

توجهی گسترش می دهد.
وی افزود: این قرارداد به این شرکت اجازه می دهد تا با رفع نیازهای فعلی فرماندهی های 
رزمی ما و ایجاد سیستم های هوایی بدون سرنشین نظامی که می توانند در شرایط محیطی 
مختلف و در حال تغییر با استقامت، به شکل ایمن و قابل اطمینان عمل کنند، به حمایت از وزارت 

دفاع ادامه دهد.
یک سال تمام در هوا ماندن

اکنون "میلر" می گوید که این هواپیما احتماالً می تواند یک سال کامل را در هوا بماند و به عنوان 
اولین "شبه ماهواره" تجاری با دوام در جهان باشد.وی توضیح داد: شبه ماهواره یا ماهواره کاذب، 
هواپیمایی است که به مدت طوالنی یا شاید نامحدود در آسمان می ماند. این مدت می تواند 30، 
۶0 یا 90 روز یا حتی یک سال باشد. به این ترتیب اساسًا می تواند هر کاری را که یک ماهواره انجام 
دهد، انجام دهد.وی ادامه داد: از آنجایی که این هواپیما می تواند هر زمان که اپراتورها بخواهند 
به زمین بازگردد و فرود بیاید، مشکل زباله های فضایی را که امروزه اکثر ماهواره ها با آن مواجه 
هستند، ایجاد نمی کند."میلر" و تیمش حتی این هواپیما را طوری طراحی کرده اند که بتواند مانند 
یک پهپاد خودران به طور مستقل پرواز کند. در حالی که یک خلبان برای در نظر داشتن مسائل 

ایمنی برای آن وجود دارد، اما یک ضرورت نیست و می تواند به صورت خودران پرواز کند.
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بوژی دارای ۱۷ محور است و هر محور ۸ چرخ دارد  که در مجموع دارای ۱۳۶چرخ است.جدا از سختی مسیر و مشکالت متعدد، بار آن ها که ترانس برق است ممکن است با ضربه اندکی بال استفاده شده و 
مرجوع شود. آن ها نمی توانند از  مسیر خودروهای عادی  حرکت کنند و به دلیل سنگینی بار نمی توانند از روی پل ها عبور کنند.

چرا فاصله ریل های قطار ۱۴۳.۵ سانتیمتر است؟ هواپیمای خورشیدی با توانایی یک سال پرواز بی وقفه 

طراحی و تولید  پیشرفته ترین راهدار چهار بعدی ترافیکی  

آیا می دانید چرا فاصله ریل های قطار ۱43.۵ سانتیمتر یا 4 فوت و ۸ و نیم 
اینچ است؟! چرا یک عدد صحیح ُرند )مثال ۱۵0 یا ۱44 سانتیمتر یا ۵ فوت( 
نیست؟!سوال فوق در واقع پرسشی است که برای قهرمان داستان کتاب »زهیر« 
اثر »پائولو کوئلیو« پیش آمد و جواب آن به یک سری پرسش و پاسخ زنجیروار 

ختم شد.
متن ذیل نتیجه این واکاوی است:

چرا فاصله ریل های قطار  ۱43.۵ سانتیمتر است؟! چون در آغاز واگن های 
قطار توسط کسانی ساخته شد که قبالً سازندگان تراموا و کالسکه بودند!

بنابراین از همان معیارهایی برای ساخت محور واگن ها استفاده کردند که در 
ساخت محور تراموا و کالسکه به کار می رفت.

چرا فاصله چرخ های کالسکه این قدر بود؟! چون خیابان های قدیم )کالسکه 
رو( مطابق با این فاصله ساخته شده بود.

نخستین  ها  رومی  باشد؟!  قدر  این  خیابان  عرض  کرده  تعیین  کسی  چه 
بودند. گرفته  تصمیم  طور  این  اروپا،  در  راهساز  مهندسان 

دلیلش چه بود؟! ارابه های جنگی را دو اسب می رانند و وقتی دو اسب را 
به کار می رفت کنار هم بگذاریم فضایی معادل ۱43.۵  نژادی که آن زمان  از 

سانتیمتر را اشغال می کند.
بدین ترتیب، رومی های باستان فاصله ریل های قطار امروز را تعیین کرده اند 
ریل هایی که برای مدرن ترین قطارهای سریع السیر هم به کار می رود و وقتی 
مهاجران اروپایی به ایاالت متحده رفتند و شروع کردند به کشیدن خط آهن فکر 
نکردند شاید بهتر باشد این فاصله را تغییر دهند و همان نسبت را رعایت کردند.

این موضوع بر ساخت سفینه های فضایی هم تاثیر گذاشت؛ زیرا مهندسان 
آمریکایی می خواستند مخازن سوخت را بزرگتر بسازند، اما این مخازن در ایالت 
یوتا ساخته می شد و باید آنها را با قطار به مرکز فضایی فلوریدا می رساندند، و 
تونل ها گنجایش شیئی به اندازه بزرگ تر را نداشت؛ در نتیجه، مجبور شدند 

تسلیم نظر رومیان درباره  فاصله مناسب بین دو ریل بشوند.
اینگونه فاصله بین دو اسب از نژاد رایج در زمان رومیان بر نحوه ساخت سفینه 

ای فضایی در قرن 20 تاثیر گذاشت.
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