
   

صنعت ناوبری هوایی؛ »تنها« مزیت رقابتی هواپیمایی کشور؟ 

 رشد 32درصدی تن-کیلومتر مبدا-مقصدی در راه آهن اصفهان 

قیمت  بلیت  های نوروزی افزایش نمی یابد   آمارنامه دریایی 97 منتشر شد 

 افراط  و تفریط در برگزاری نمایشگاه ها 

مرکز پژوهش های مجلس از رشد 1.3 درصدی اعتبارات تملک   دارایی های سرمایه ای فصل حمل ونقل و رشد 11 درصدی اعتبارات پنج برنامه 
حمل ونقلی در الیحه بودجه 98 نسبت به سال جاری گزارش داد.

دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با بررسی اعتبارات بخش حمل ونقل در الیحه بودجه سال 1398 کل کشور، آورده است؛ اعتبارات تملک   
دارایی های سرمایه ای فصل حمل ونقل در الیحه بودجه سال 1398 )شامل اعتبارات پیوست شماره 1، اعتبارات متفرقه و اعتبارات اختصاصی( نسبت 
به همین اعتبارات در قانون بودجه سال 1397 از رشدی معادل 1.3 درصد برخوردار است.  اعتبارات به 6 برنامه اختصاص یافته که پنج برنامه آن از 

برنامه های حمل ونقلی محسوب می شوند که تعداد 328 طرح است و عمومًا از طرح های در دست اجرا و ناتمام سال های گذشته است.

 از مجموعه 328 طرح حمل ونقلی فصل حمل ونقل در الیحه بودجه سال 1398 معادل 263 طرح یا 80 درصد آن مربوط به برنامه توسعه حمل ونقل 
جاده ای، 51 طرح یا 15.5 درصد آن مربوط به برنامه توسعه حمل ونقل ریلی و 15 طرح دیگر یا 5/4 درصد آن به سه برنامه راهبری توسعه حمل ونقل 

جاده ای، توسعه حمل ونقل هوایی و توسعه حمل ونقل دریایی مربوط است.

رئیس اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی 
گفت: ما در ایام نوروز و عید امسال هیچ گونه افزایش 
قیمتی نداریم و هیچ دستورالعملی هم تاکنون برای ما 
در این خصوص نرسیده است. محمدسعید ولی زاده در 
خصوص افزایش قیمت بلیت های مسافرتی در ایام عید 
امسال اظهار کرد: به طور کلی در زمینه بلیت های قطار 
و بلیت های هواپیما برای ما هیچ دستورالعملی نیامده و 

هیچ افزایش قیمتی برای ایام نوروز نداریم

شناخت وضعیت موجود و شرایط حاکم در حوزه دریا، 
یکی از ارکان مهم برای تصمیم گیری و برنامه ریزی 
در این بخش  بوده که این امر با استفاده از دو روش 
توصیف کیفی و کّمی میسر می شود. آمار و ارقام بخش 
کّمی این اطالعات هستند.  با توجه به گستردگی، تنوع 
حوزه های دریایی و منابع سرشار دریا های کشور، ضروری 
است وضعیت موجود به درستی شناخته شود تا به تبع 

آن بتوان برنامه ریزی صحیحی انجام داد. 

روزبه افشاری، کارشناس حمل ونقل ابراهیم نصری ، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی مهدی ایرانمنش، رییس هییت مدیره انجمن ملی پرواز
سال ها پیش به طورجدی گفته می شد که ترانزیت جایگزین نفت خواهد شد ولی بعد از گذشت سی 
سال از زمانی که این طرح بر روی کاغذ عنوان شد. دیگر خبری از این ایده و نظر حتی بر روی کاغذ 
نیست. نمی خواهم ترانزیت را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنم بیایید 
با همین 16کشور همسایه مقایسه کنیم. ما از ده سال پیش در ترانزیت 
چه تغییراتی انجام دادیم و حاال کجا هستیم و آن ها چه کردند و االن کجا 
هستند هرسال موقعیت آن ها بهتر از سال قبل است ولی ترانزیت در ایران 

هیچ پیشرفت مثبتی نداشته پس راهی به جز تغییرات نداریم.

دولت باید فضایی ایجاد کند که همه بدانند کسانی که در اجرای سیاست ها مقاومت می کنند 
و مانع ایجاد می کنند )مانند ممانعت از حضور بازارگاه ها در پایانه ها و مراکز اعالم بار( در 
حقیقت با تحول و توسعه اقتصاد حمل ونقل ایران مقابله می کنند.

کشور ایران در آستانه تحول در صنعت حمل ونقل قرار دارد. تغییر شکل حمل ونقل 
با توجه به تغییرات فناوری و ساختار رخ داده اجتناب ناپذیر است. دو بازیگر 
قدرتمند جدید یکی کامیون داران )تبدیل شدن رانندگان به مالکان ناوگان( و دوم 
بازارگاه های الکترونیکی به صنعت حمل ونقل جاده ای ورود کرده است. بهتر این 
است که دولت برنامه های خود را در راستای این تحول به طور شفاف ترسیم کند.

از ابتدای سال جاری و در 9 ماهه اول امسال، تناژ بارگیری در راه آهن اصفهان 23 
درصد و تناژ تخلیه در این اداره کل 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مدیرکل راه آهن اصفهان در این باره گفت: آمار عملکردی 
میزان تناژ بار بارگیری شده در بازه 9 ماهه ابتدای سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 
96، بیانگر افزایش 32 درصدی تن-کیلومتر مبدا-مقصدی در راه آهن اصفهان است.

12هزار راهدار و 9 هزار و 600 دستگاه ماشین آالت راهداری برای مقابله با برف و کوالک 
روزهای آینده آماده باش هستند. حیدر مطاعی، معاون راهداری سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای با اعالم این خبر گفت: با ورود این موج جدید دمای هوای 20 
استان کشور کاهش شدید داشته و یخ بندان و کوالک در آن ها صورت خواهد گرفت. 

مطاعی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر افزود: از اواخر ساعات امشب موج سرما و 
بارش ها از سمت غرب و استان های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه وارد کشور شده

روز دوشنبه 24 دی ماه رییس جمهور در سفر به استان گلستان در قالب ویدیو کنفرانس 
پروژه های فرودگاهی گرگان را افتتاح می کند. به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، رامین آذری با اعالم این خبر عنوان کرد: فردا 
در جریان سفر رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به گلستان از پروژه های آماده افتتاح فرودگاه 

گرگان بهره برداری می شود.

 پروژه های بازآفرینی شهری در اولویت اجرا قرار دارند.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی با تأکید براین موضوع گفت: پروژه های بازآفرینی 
باید به شتاب به اجرا برسند و طی مذاکرات انجام شده از منابع صندوق ملی برای 
پروژه های بازآفرینی شهری استفاده خواهیم کرد.  اسالمی در حاشیه افتتاح نمایشگاه 
مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری ادامه داد:  هدف اصلی ما از اجرای پروژه های 
بازآفرینی شهری، نوسازی بافت های فرسوده و ارتقاء کیفیت زندگی شهری مردم است 
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مرکز پژوهش ها: برخی طرح های حمل ونقل در بودجه 98 صرفا نمایشی است 
رییس جمهور، پروژه های فرودگاهی گرگان را افتتاح می کند 

 آماده باش 12هزار راهدار در جاده های کشور 

جزئیات اجرای پروژه های بازآفرینی شهری از زبان اسالمی 

هفتهانهم
راهروشناست

 با گذشت کمتر از یک ماه از برگزاری نمایشگاه هوایی کیش شاهد برگزاری سومین نمایشگاه 
حمل ونقل و صنایع وابسته در مصلی تهران با حضور تمامی معاونت های وزارت راه و حضور پررنگ 
سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها بودیم و در کم تر از دو ماه 
چهارمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز صنایع و تجهیزات 
وابسته را شاهد هستیم. برگزاری سه نمایشگاه به صورت موازی در کمتر از 
شش ماه رفتار عجیبی است که جایگاه کیفی نمایشگاه ها را به شدت تنزل 
داده و این شائبه را تداعی می کند که شرکت ها و بزرگان صنعت هوانوردی 
هیچ گونه شناختی نسبت به بازار و وضعیت صنعت هوانوردی کشور ندارند

صنعت ناوبری هوایی را »تنها« مزیت رقابتی هواپیمایی کشور عنوان کرد و گفت: سخنی به گزاف نخواهد بود

 فراموشی ترانزیت در ایران 

هفتهانهم

 دولت، سیاست های جدید حمل ونقل جاده ای را تبیین کند 
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