
ممنوعیت تردد خودروهای بدون معاینه فنی در تهران از دو ماه دیگر 

 چرا با ایرالین های گران فروش به مانند آژانس های 
هواپیمایی رفتار نمی شود؟ 

سیر صعودی هزینه سفر به گرجستان  روند توسعه قطارهای حومه ای کند است 

 از کاروانسراداری تا مدیریت بازارچه مرزی  بندر شهید بهشتی نقطه قوت کشور در برون رفت از تحریم ها  نرخ رسمی بلیت هواپیما تعیین می شود 

مدیر استراتژی شرکت »اسنپ« در اعتراض به الیحه وزارت کشور برای اعمال محدودیت بر تاکسی  یاب های آنالین، عنوان کرده که »این الیحه، 
اسنپ را نابود خواهد کرد.« او همچنین اضافه کرده که »اسنپ آمادگی دارد که گزارش سفرهای خود را به شهرداری ارائه دهد« اما به گفته این 

مقام مسئول در اسنپ، »این شرکت زیر بار نظارت شهرداری نمی رود؛ چون این موضوع به نابودی اسنپ منجر می شود.«

در حالی که فعالیت شرکت های اینترنتی تاکسی با ابهامات و انتقادهای زیادی روبروست؛ روز گذشته نمایندگان این شرکت ها با حضور در وزارت 
کشور به الیحه این وزارتخانه برای ساماندهی فعالیت این استارت آپ ها اعتراض کرده اند.

اما در جریان این اعتراض ها که عمدتاً از سوی دو شرکت تاکسی یاب آنالین »اسنپ« و »تپسی« صورت گرفته، ژوبین عالقه بند، یکی از مدیران 
»اسنپ« در بیان اعتراض این شرکت به الیحه وزارت کشور از آمادگی »اسنپ« برای ارائه اطالعات و گزارش سفرها به شهرداری خبر داده است.

پس از حل مشکالت ترافیک و آلودگی هوا، مهم ترین کار ما بر روی تکمیل طرح ترافیک جدید است.

امسال افتتاح مسیر جدیدی در حوزه قطارهای 
حومه ای اطراف تهران نداشته ایم. اما روند 
توسعه قطارهای حومه ای به ویژه در مسیرهای 
منتهی به تهران در سال های اخیر مثبت 
بوده و توانسته به میزان قابل توجهی از تردد 

خودروها در این مسیرها کم کند. 

در حال حاضر قیمت بلیت پرواز تهران-
تفلیس در سایت های فروش اینترنتی در 
مسیر یک طرفه با ایرالین ایرانی بیش از 
800 هزار تومان و با شرکت هواپیمایی قطر 
ایرویز چیزی بالغ بر چهار میلیون 500 هزار 

تومان فروخته می شود. 

 مقصود  اسعدی  سامانی /دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی
در چند روز آینده محاسبات قیمتی شرکت های هواپیمایی به 
اتمام می رسد و نرخ های رسمی مسیر های هوایی در سایت انجمن 

شرکت های هواپیمایی درج می شود.
او گفت: هنوز شرکت های هواپیمایی محاسبات جدید نرخ بلیت  

را انجام نداده

 بهروز آقایی/مدیرکل بنادرودریانوردی سیستان و بلوچستان
 اختصاص بخشی از کاالهای اساسی کشور از طریق بندر چابهار به منظور 
بهره مندی از ظرفیت های ایجادشده در این بندر و باهدف تمرکززدایی 
از بنادر حوزه خلیج فارس و تامین نیازهای اساسی سیستان و بلوچستان 
و استان های هم جوار کرمان، خراسان جنوبی و سمنان ضروری است.

 امین ترفع/ مدیرکریدورهای حمل ونقل بین المللی کشور
انتظار اینکه بازارچه های مرزی امکاناتی را برای رونق تجارت میان 
دو کشور همسایه ایجاد کنند، خواسته ای حداقلی است. بازارچه های 
مرزی بستری برای بازاریابی منطقه ای و فرامنطقه ای تولیدات ملی 
محسوب می شوند که باید محصوالت مختلف را با تزیین خاصی به 

رخ خریداران بالقوه بکشند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
ایران در انتقاد به افزایش قیمت ایرالین ها گفت: آژانس های هواپیمایی در طول 
سال این همه زیان می دهند چرا بالفاصله که یک مقدار قیمت خود را افزایش 
می دهند می خواهند درب آژانس را ببندند؟ چرا با ایرالین ها به مانند آژانس های 

هواپیمایی برخورد نمی شود. 

در این بخش نامه به شرکت های حمل ونقل دارای پروانه معتبر از سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اجازه داده شده است »در راستای اجرای قراردادهای منعقده با 
مشتریان عمده مبتنی بر نیاز خود بر اساس سیاست جدید شرکت پخش فراورده های 
نفتی با نظر و موافقت منطقه طبق شرایط نسبت به جذب نفتکش اقدام نمایند.« 

رییس جمهور صبح امروز  برای شرکت در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای 
خزر تهران را به مقصد آکتائو قزاقستان ترک کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سفر حسن روحانی برای شرکت در پنجمین 
اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر و به دعوت رسمی نور سلطان نظربایف 

رییس جمهور قزاقستان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل ونقل  وضعیت ساخت خط ریلی 
رشت-انزلی و رشت-آستارا را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، خیراهلل خادمی گفت: مسیر ریلی از قزوین- 
رشت توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، ساخته شده و در آستانه 

بهره برداری قرار دارد.
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 انتقاد رانندگان نفتکش از بخشنامه جدید شرکت پخش 
فرآورده های نفتی 

 اسنپ پیشنهاد ارائه اطالعات سفرهای کاربران به شهرداری را داد 
 روحانی به اجالس سران کشورهای ساحلی خزر رفت 

 سرمایه گذاری آذربایجان بر خط ریلی رشت-انزلی نیست 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است
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