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هوایی

از سرگيری پروازهای ياسوج-
تهران با دستور وزیر راه و شهرسازی

مدير فرودگاه ياســوج از برقراری
مجدد پروازهــای هفتگی اين فــرودگاه با
دســتور وزیر راه و شهرسازی از  ۲۱دی ماه
خبر داد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،علی محسنیان ،مدیر
فرودگاه یاسوج در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری وزارت راه و شهرسازی ،با اعالم خبر
از سرگیری پروازهای تهران-یاسوج گفت:
با دســتور مســتقیم وزیر راه و شهرسازی
و مساعدت ســازمان هواپیمایی کشوری،
شــرکت هواپیمایی ماهان در فاز اول برای
برنامه زمســتانی اقدام به برقراری دو پرواز
هفتگی به فرودگاه یاسوج کرده است.
وی ادامه داد :این پرواز روزهای دوشــنبه
ساعت  ۱۲:۱۰از تهران و  ۱۴:۱۰از یاسوج
انجام می شود .جمعه ها نیز ساعت  ۷:۵۰از
تهران راهی یاسوج می شود و ساعت ۹:۴۰
یاسوج را به مقصد تهران ترك می كند.
محسنیان با اقتصادی دانستن پرواز تهران
یاسوج گفت :بر اساس اعالم کتبی ایرالین
اصلی قبلی ،یعنی شــرکت آسمان ،ضریب
اشغال صندلی در فرودگاه یاسوج  ۸۷درصد
است .این ضریب در میانگین کل سال ،در
صنعت هوانوردی و فرودگاهی یک ضریب
بسیار قابل قبول و منطقی است.
وی افزود :هرچند اکنون متاثر از شــرایط
اجتماعی و روانی جو پس از سانحه هستیم،
اما تقاضــای صندلی در فرودگاه یاســوج
کشــش تقاضا برای دو پرواز روزانه را ایجاد
میکند.
مدیر فرودگاه یاسوج با بیان اینكه مذاكره با
سایر شركت های هواپیمایی برای برقراری
پرواز در این فرودگاه ادامه دارد ،تاكید كرد:
شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به
تمام وظایف و تعهدهای خود در بهسازی و
تجهیز فرودگاه یاســوج عمل كرده و امروز
دارای تمام امكانات زیرساختی و تجهیزاتی
متناسب عملیاتی اســت .در این راستا طی
سه سال گذشــته مبلغ  ۳۰میلیارد تومان
در حوزه زیرســاخت و  ۱۵میلیارد تومان
در حوزه هزینههای جــاری فرودگاه اعتبار
صرف شــده و اكنون در بهترین شــرایط
عملیاتی و تجهیزاتی قرار دارد.
محســنیان در ادامه به تشــریح علت قطع
پروازهــای تهران-یاســوج هواپیمایی آتا
پرداخت و گفت :علت این موضوع ،مسائل
و مشــکالت حقوقی بود که بــرای ناوگان
«امبرائر» شرکت هواپیمایی آتا پیش آمد.
باقی هواپیماهای شــرکت آتا با مشخصات
فرودگاه یاسوج و شــرایط اقتصادی پرواز
همخوان نیســتند و به همیــن دلیل این
پروازها متوقف شد.
به گفته وی ،هواپیماهایی با بدنه متوســط
همچون فوکــر  RJ ،۱۰۰و  BAeقابلیت
نشست و برخاســت در فرودگاه یاسوج را
دارند.
این مدیر فرودگاهی در ادامه با اشــاره
به موضوع تغییر مســیر تهران-یاسوج-
تهران گفت :موضوع تغییر مسیر هوایی
 W۱۴۴در مسیر تهران-یاسوج-تهران
تابه حــال هیچگاه از جانب مســئوالن
فرودگاهــی یا هوانوردی مطرح نشــده
اســت ،بلکه این موضوع در ما ههای اول
پس از ســانحه توســط برخی مسئولین
مطرح شد.
وی ادامه داد :اما از نظر ما مســیر هوایی
فعلی یک مســیر ایمن اســت .خیلی از
مسیرهای هوایی کشــور بر فراز کو هها و
قلل مرتفع میگذرند .این موضوع دلیل بر
ناایمن بودن این مسیرها نیست .آنچه که
ایمنی مسیرهای هوانوردی را به مخاطره
میاندازد ،نادیده گرفتن قوانین هوانوردی
است .بدیهی اســت که قوانین هوانوردی
در هر مسیری رعایت نشود ،میتواند آن
مسیر را ناایمن کند و ممکن است موجب
بروز سانحه شود.

تعداد تماسهای دریافتی در سامانه مسافری راهآهن ،در  ۹ماهه سال  ۹۷در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته  ۳۸درصد رشد داشته است .به گزارش اقتصاد سرآمد ،علیکاظمیمنش
با بیان این که تعداد تماسهای دریافتی در سامانه مسافری راهآهن ،در  ۹ماهه سال  ۹۷در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته  ۳۸درصد رشد داشته است .گفت :بررسی عملکرد سامانه
صدای مسافر ( )۵۱۴۹در  ۹ماه سال  ۹۷نشان می دهد  ۷۲۸هزار و  ۳۱۷تماس ورودی از سوی مسافران و مخاطبان حمل و نقل ریلی با سامانه صدای مسافر برقرار شده است .به گفته مدیر
کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری  ،این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،رشد  ۳۸درصدی را ثبت کرده است .وی اضافه کرد :از این تعداد حدود نیم درصد تماس ها
مربوط به شکایات،پیشنهادات و انتقادات است .کاظمی منش همچنین توضیح داد :بیش از  ۹۹درصد تماس ها مربوط به اطالع رسانی در حوزه مسافری است که عمده آن مربوط به اطالع
رسانی قطارهای حومه ای ،موجودی بلیت و ساعت حرکت قطارهای مسافری است.

مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیدربازدیدازبنادرجنوبیکشورمطرحکرد:

روند نزولی ماندگار کاال در بنادر کشور

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و
دریانوردی گفت :مانــدگاری کاال در بنادر
روند کاهشی گرفته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمد راستاد در
سفر دو روزه خود به بنادر استان خوزستان
در بازدید از بندر امام خمینی ( ره) ،با اشاره
به روند نزولی ماندگار کاال در بنادر کشور،
افزود :بر اساس آمار رســوب کاال از تیر تا
آذرماه سال جاری سیر نزولی به خود گرفته
است و ما شاهد شتاب گرفتن روند خروج
کاال از بنادر هستیم.
وی افزایش تقاضای بازار و کاهش واردات
کاال به بنادر را از عمده ترین دالیل کاهش
رسوب کاال عنوان و تصریح کرد :با مجموعه
هماهنگی های به عمل آمده با دســتگاه

مختلــف برای تســریع در خــروج کاال و
همچنین آمادگی عملیاتــی و تجهیزاتی
کامل در بنادر میزان رسوب کاال در بنادر به
حداقل رسیده است.
راستاد با اشــاره به اینکه مجموع ظرفیت
بنادر کشــور بــرای پذیــرش و تخلیه و
بارگیری کاال حدود  ۲۳۰میلیون تن است،
تصریح کرد :در حال حاضر  ۱۵۰میلیون تن
کاال در بنادر تخلیه و بارگیری می شــود و
این موضوع گویای ظرفیت های خالی برای
ارائه خدمات به صاحبان کاال می باشد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره
نرخ باالی سرعت تخلیه کاال در بنادر شهید
رجایی و امام خمینی (ره) به عنوان هاب های
کانتتیری و کاالی اساسی ،اظهار داشت :در

بندرامام خمینی (ره) نرخ تخلیه کاال از ۱۰۰
تا ۱۵۰تن ارتقا پیدا کرده و کشتی های حامل
غالت در حداقل زمان ممکن تخلیه می شوند
به گونه ای که یک کشتی  ۶۰هزار تنی طی
مدت  ۸روز تخلیه می شود.
راستاد با اشاره به تجهیز بندر شهید رجایی
به کانتینرهای مدرن ،اظهار داشــت :این
آمادگی در بنادر کشور از جمله بنادر شهید
رجایی و امام خمینــی(ره) به عنوان هاب
های کاتتینری و کاالی اساسی وجود دارد
که تخلیه کاالهــا در حداکثر زمان ممکن
صورت بپذیرد.
وی همچنین با اشاره به مزیت های مجتمع
بندری امام خمینی(ره) به لحاظ سهولت
دسترســی دریایی و پســکرانه بندری و

رئیس اتاق ایران:

صادرکنندگانبزرگبهبازنگرداندنارز،فکرهمنمیکنند
رئیس اتاق ایران میگوید:وقتی
یک سرمایهگذار در فضای داخلی کشور پول
و سرمایه خود را صرف کرده و زیرساختها
و امکاناتی را فراهم کرده که میتواند از آنها
بهره ببرد ،قطعاً به دنبال آن نخواهد بود که
با نیاوردن ارز صــادرات خود ،به واحدهای
تولیدیاش فشار وارد کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،رئیس اتاق ایران
معتقد است در شرایط فعلی باید اعتماد دو
جانبه میان صادرکنندگانو سیاستگذاران
دولتیشکلبگیرد.
غالمحسین شافعی تأکید کرد :با توجه به
فشــارهایی که از طریق تحریمها به وجود
آمده ،در شــرایط فعلــی صادرکنندگان
میتوانند با اســتفاده از امکاناتــی که در
اختیاردارند ،شرایط را برای مدیریت اوضاع اقتصادی ایران بهتر کنند .ازاینرو بخش خصوصی آماده است با استفاده از
ظرفیتهای خود در این دوره کام ًال فعال باشد.
به گفته وی ،در شرایط فعلی آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد ،به وجود آمدن یک اعتماد دوجانبه میان صادرکنندگان
و سیاستگذاران دولتی است؛ درصورتیکه این اعتماد به وجود آید ،میتوان از فرصت شکلگرفته بهترین استفاده را
برد ،اما در غیر این صورت باید شاهد آن باشیم که فعاالن اقتصادی فشارهای بیشتری را تحمل کنند.
رئیس اتاق ایران بابیان اینکه صادرکنندگان بزرگ حتی به بازنگرداندن ارز حاصل از فروش خود فکر هم نمیکنند
توضیح داد :وقتی یک سرمایهگذار در فضای داخلی کشور پول و سرمایه خود را صرف کرده و زیرساختها و امکاناتی
را فراهم کرده که میتواند از آنها بهره ببرد ،قطعاً به دنبال آن نخواهد بود که با نیاوردن ارز صادرات خود ،به واحدهای
تولیدیاش فشار وارد کند .شافعی ادامه داد :قطعاً درصورتیکه شرایط مهیا باشد ،صادرکنندگان نسبت به واردکردن
ارز خود اقدام میکنند و این منابع میتواند در نگاه کالن به اقتصاد کشور نیز کمک کند.
شافعی در پاسخ به این سؤال که پارلمان بخش خصوصی برای مدیریت این فضا چه امکاناتی را در اختیار دولت قرار
میدهد اظهار کرد :خوشبختانه در جلسه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعضا به این جمعبندی
رسیدند که یک کمیته مشترک شرایط فعلی را بررسی کند که اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران نیز در
این پروسه حضور و نماینده خواهد داشت .رئیس اتاق ایران ادامه داد :بخش خصوصی بهمنظور مدیریت بهتر بازار ارز
و بازگشت ارزهای صادراتی پیشنهادهایی را ارائه کرد که بنا شد در آینده نزدیک کمیته مشترک تعریفشده آن را
بهطور کامل بررسی کند که امیدواریم با لحاظ کردن نظرات فعاالن بازار درنهایت سیاستی به تصویب نهایی برسد که
برای اقتصاد ایران نتایج مثبت قابلتوجه به همراه آورد.

محوطه های وســیع نگهــداری کاال ،نرم
تخلیه کاال در این بنــدر را بین  ۱۰الی ۱۵
هزار تن عنــوان کرد که بر اثــری ارتقای
توان عملیاتی به وجود آمــده و از آمادگی
کامل این بندر برای تخلیه کشــتی های
فله بر حامل غالت در حداقل زمان ممکن
خبر داد.
راســتاد همچنین در محل پــروژه خارج
سازی مغروقه های آبراه خور موسی حضور
یافت و آخرین وضعیت خارج سازی مغروقه
ها را ا بررسی کرد.
وی در بازدیــد از بندر امــام خمینی (ره)
در ابتدای ورود از پروژه تعمیرات اساســی
بزرگراه مجتمع بنــدری امام خمینی(ره)
به شــهر بندرامام خمینی(ره) به طول ده
کیلومتر که با اعتباری بالغ بر ۲۷۰میلیارد
ریال آغاز شــده ،بازدید کرد و در جریان
جزییات و مراحل اجرایی آن قرار گرفت.
گفتنی اســت پــروژه تعمیرات اساســی
بزرگراه مجتمع بنــدری امام خمینی(ره)
از آبان ماه سال جاری آغاز شده است ،طول
مسیر این بزرگراه طی مدت  ۱۸ماه روکش
آسفالت و بهسازی می شود.
افزایش  ۲۱درصدی واردات کاالهای
اساسی
عادل دریس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان خوزســتان هم با اشــاره به ورود
بخش عمده ای از کاالهای اساسی کشور
از مبدا بندرامــام خمینی(ره) گفت :طی
ســال جــاری میــزان واردات کاالهای
اساسی بیش از  ۸میلیون و  ۶۰۰هزار تن
بوده که نسبت به مدت مشابه  ۲۱درصد
افزایش داشته است.
وی با اشاره به جاذبه های سرمایه گذاری
این مجتمع بــزدگ بندری و اســتقبال
ســرمایه گذاران بخش خصوصی از آن ،از
کلنگ زنی پروژه های سرمایه گذاری جدید
در این بندر خبر داد.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی:

اتالفساالنههفتدرصدتولیدناخالصملیدرجادهها
مشاور و دستیار ویژه وزیر
راه و شهرسازی گفت :با توجه به اینکه
ساالنه هفت درصد تولید ناخالص ملی
در جاده های کشور هدر می رود هر
چه در زمینه کاهش تصادفات تالش
کنیم در مسیر اقتصاد مقاومتی گام
برداشته ایم.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،مرتضی
باقری در نشست کمیسیون اجرایی
ایمنی و حمــل و نقل سیســتان و
بلوچستان بر افزایش ایمنی در جاده
ها تاکید کرد.
وی با اشاره به مشکالت سیستان و بلوچستان گفت :توسعه نامتوازن از مشکالت این استان
محسوب می شود به طوری که یک کیلومتر آزاد راه در استان نداریم اما پنج فرودگاه داریم
و ظرفیت بندر چابهار به هشت و نیم میلیون تن افزایش یافته اما شبکه حمل و نقل تقویت
نشده است.
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی افزود :قرار اســت حمل و نقل  ۲۰درصد کاالهای اصلی
کشور از بندر چابهار محقق شود که با توســعه نامتوازن این استان به سونامی کشتار جاده
ای تبدیل می شود.
باقری توسعه خودرو محور و سرعت زیاد در رانندگی را از دیگر مشکالت ترافیکی سیستان
و بلوچستان برشمرد .وی با بیان اینکه توسعه سیســتان و بلوچستان بر اساس شرایط آن
نیست و بومی سازی نشده است گفت :ریل این استان از چابهار به زاهدان در حال ساخت
است اما شرایط خاص آن از نظر توفان شن در برخی نقاط نظیر ایرانشهر مد نظر قرار نگرفته
است که این می تواند همچون مسیر ریلی زاهدان  -بم هزینه های زیادی را در مسیر شن
های روان به همراه داشته باشد.
مشاور و دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی افزود :برای جلوگیری از مشکالت احتمالی پیش
رو ضروری است مدیریت ترافیک ،مطالعه دقیق ایمنی محورهای ارتباطی استان و درگیر
کردن دانشگاهها برای رفع مشکالت انجام شود و در این زمینه این وزارتخانه حمایت های
الزم را انجام خواهد داد.
باقری اظهارداشت :وزارت راه و شهرسازی در هیچ استانی نماینده ویژه ندارد اما در سیستان
و بلوچستان با توجه به اهمیت توسعه استان این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه اقتصاد سرآمد تلفنی آگهی می پذیرد
ارسال آگهی های شما در صفحات مورد نظرتان
سازمان آگهی های روزنامه اقتصاد سرآمد
شماره تماس021-66734687 :

رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی:

تاکید ویژه وزیر راه و شهرسازی بر کاهش
خطرپذیری و افزایش تابآوری سازهها

رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی گفت:
با تاکید ویژه مساله فرونشستها دنبال میشود تا طبق تاکید
وزیر راه و شهرســازی بر مســاله کاهش خطرپذیری ،افزایش
تابآوری سازهها و فراسازهها و همچنین زیرساختها در شهرها
اقدام شود.
به گــزارش اقتصاد ســرآمد ،محمــد شــکرچیزاده رئیس
مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی دربــاره مجموعه
مطالعاتی کــه مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی در
رابطه با فرونشستهای زمین انجام داده و همچنین مجموعه
پیشــنهادهایی که آن مرکــز در مورد آنها برای ســازمانها و
نهادهای مرتبط دارد بــه خبرنگار پایگاه خبــری وزارت راه و
شهرسازی ،گفت :موضوع فرونشســت موضوع بسیار دامنهدار
و گستردهای است که به جد از ســوی مرکز در حال پیگیری و
مطالعه اســت .درعین حال باید تاکید کنم که این مساله مهم
شهرها باید مورد تاکید همه دستگاهها و سازمانهای مرتبط قرار
گیرد ،زیرا اگر وضعیت به همیــن روال ادامه یابد و اقدام موثر و
همه جانبه ای صورت نگیرد ،مشکالت به حالت بحران در خواهد
آمد.
وی ادامه داد :دلیل اصلی فرونشستها موضوع برداشت بیرویه
آبهای سطحی و زیرزمینی اســت که منجر به تغییر فشار در
الیههای زمین شده و منجر به فرونشست میشود.
شکرچیزاده افزود :فرونشست اگر در همه دشتها یکسان باشد
آثار سوء به همراه ندارد اما در عمل چون ضخامت سنگ بستر
و عمق آن تغییر میکند دچار شکاف میشویم .به همین خاطر
ترکخوردگی در دشتها به وجود میآید و متاسفانه بیش از یک
سوم دشتهای کشور دچار موضوع فرونشست هستند.
موضوع فرونشست زمین در برخی فرودگاهها جدی و در
حال پیگیری است
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی با تاکید بر
اهمیت موضوع فرونشســتها برای وزارت راه و شهرســازی
گفت :برای وزارت راه و شهرســای این مساله مهم است چون
تاسیســات زیرســاختی مثل راهها ،فرودگاههــا و راهآهن از
مسیرهای فرونشســت عبور میکنند .در این خصوص اگر در
جایی فرونشست منجر به تغییر مکان قائم شود یا بعضا تغییر
مکانهای افقی به وجود بیاید ،این مساله میتواند عملکرد آن
سازه را دچار مشکل کند.
وی افزود :به عنوان مثال در فرودگاهها تاسیســات حساس با
ابزارهایی دقیق داریم که اگر در محل فرونشست باشند ،سبب
مشکل میشــود .به همین خاطر در زمان لندینگ هواپیما اگر
اتفاق رخ دهد و حفره یا فروچاله ای بهوجود بیاید آثار زیانباری
به همراه خواهد داشت.
شکرچیزاده با اشاره به تاکید معاونتهای معماری و شهرسازی
و همچنین حمــل و نقل وزارت راه و شهرســازی بر مســاله
فرونشستها اظهار داشــت :همراه با تاکید معاونت معماری و
شهرسازی و همچنین معاونت حمل و نقل و پیش از آن در دولت
یازدهم با تاکید وزیر پیشین راه و شهرسازی ،اقدامات اولیه برای
شناسایی محلهایی که با فرونشستهای قابلتوجهی روبهرو
هستند ،انجام شده است.
وی ادامه داد :این موضوع به خصوص در فرودگاهها مورد بررسی
قرار گرفته و براین اساس چند فرودگاه به واسطه اهمیت و اولویت
ت فرودگاهها ارسال شده
دستهبندی شدهاند .اطالعات به شرک 
است و در حال برنامهریزی برای مطالعات بعدی هستیم.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی افزود :در این مسیر
نکته مهم روبهرو بودن ما با دو موضوع جد از یکدیگر است .مورد
اول شناسایی فرونشستها و درجهبندی تغییر شکلها آنهاست
و مورد بعدی راهحل مهندسی است و اینکه در این خصوص چه
کاری باید انجام دهیم.
وی افزود :راه حل مهندسی بسیار پیچیده است .این امکان وجود
دارد که به صورت موضعی محل فرونشستها را تقویت کنیم اما
در طول زمان بازشدگیها و حفرهها میتوانند افزایش پیدا کنند.
به همین خاطر باید یکســری راهحلهای دینامیک جایگزین
راههای استاتیک شده و پایشها به صورت مستمر انجام بگیرند.
مطالعه و بررسی راهحلهای ژئوتکنیکی و سازهای در
مورد فرونشستها
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه ماموریت بخش
ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرســازی بابت
پایش مســتمر و جایگزینی را ه حلهــای دینامیک اظهار
کرد :بخــش ژئوتکنیک مرکــز ماموریت پیدا کرده اســت
تابه طور مشــخص روی موضــوع جایگزینــی راهحلهای
دینامیک به جای راههای استاتیک کار کند؛ در این خصوص
تجارب بینالمللی جمعآوری شــده و نشستهای تخصصی
برگزار خواهد شــد .این موضوع به خصوص در تاسیســات
متعلق به وزارت راه و شهرسازی مطرح است که راهحلهای
ژئوتکنیکی و سازهای ارائه شود.
وی افزود :این موارد در دستور کار اســت و برای انجام این کار
عالوه بر امکانات و نیروهای داخلی به نظر میرسد که بتوانیم از
تجربیات سازمان نقشهبرداری ،سازمان زمینشناسی و همچنین
اساتید و متخصصان دانشگاهی هم بهره برده تا به بهترین شکل
بر مساله فرونشستها و ارائه راهحلهای ژئوتکنیکی و سازهای
کار شود.

