
افزایش دوبرابری قیمت بلیت پروازهای خارجی 

 پیشنهاد استفاده از عالیم افقی و تابلوهای هوشمند جاده ای 

 شروع طرح استانداردهای ٨٥گانه خودرو  خودتحریمی حمل ونقل بین المللی ایران 

رقابت پذیری بنادر افزایش می یابد حمل بار ریلی دولتی الزامی می شود  فرودگاه های استان تهران خاموشی نداشتند 

در حالی که برخی کارشناسان معتقدند یک راه ساده برای جلوگیری از سوء استفاده واسطه ها در بخش حمل ونقل جاده ای حمایت از آن دسته 
شرکت هایی است که با استفاده از نرم افزارهای طراحی شده خود، صاحبان کاال را به رانندگان متصل کرده و واسطه ها را از میان بر می دارند اما 

رانندگان نظر مثبتی نسبت به فعالیت  این بازارگاه های الکترونیکی ندارند.

به گزارش تین نیوز، علیرضا سمنانی یکی از رانندگان خودمالک در این زمینه به تین نیوز گفت: با تکنولوژی موافقم ولی بازارگاه ها همان دالالن 
پیشرفته هستند که هیچ مسئولیتی در قبال راننده و صاحب کاال نخواهند داشت.

وی با بیان این که در صورت عدم استفاده صحیح از این اپلیکیشن ها، آن ها می توانند به آفت دیگری در بخش حمل ونقل جاده ای کاال تبدیل شوند، 
افزود:  شرکت های حمل و نقلی و خود دولت می توانند همین تکنولوژی را مورد استفاده قرار دهند و کل کشور را یک پایانه بار محسوب کرده و همه 

بارها را تحت پوشش خودشان قرار دهند.

با افزایش نرخ ارز از 4200 تومان به 8800 تومان قیمت بلیت پروزاهای خارجی 100درصد افزایش یافت.  

نزیت  ا ، هزینه های تر ز ر یش نرخ ا فزا ا
خارجی از ابتدای سال تاکنون را سه ونیم 
بر افزایش داده است. در رایزنی های  برا
صورت گرفته بین سازمان راهداری و بانک 
مرکزی بنا بود پنج بانک عامل، تخصیص 

ارز به رانندگان قراردهند.

در حال  حاضر برنامه ما برای همان هشتادوپنج 
استاندارد است و شروع به بازرسی می کنیم اگر 
ظرف مدت معینی برنامه زمان بندی خودروسازان 

را داشته باشند، طرح را پیش بینی کنید
البته خودروسازان باید برنامه خود را اعالم 

کرده و بر طبق آن پیش روند.

رحمت اله مه آبادی /مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
ما برنده ۱۰ هزار میلیارد ریالی برجام بودیم چراکه از همان 

ابتدا رفع تحریم ها را موقت می دانستیم و امروز در هیچ حوزه 
فرودگاهی با چالشی که تغییر شرایط در روند کارمان اختالل 

ایجاد کند مواجه نیستیم، تمام خریدهایمان را در دو سال گذشته 
انجام داده ایم و امروز در حال نصب تجهیزات هستیم.

سعید رسولی/عضو هیات مدیره شرکت راه آهن
در حال پیگیری  حمل بار دولتی تکلیفی در مسیر هایی که راه آهن 

وجود دارد هستیم.
در جلسات با سازمان برنامه بودجه توافق شد زیان  بخش مسافری بر 
اساس آمار و ارقامی که معاونت مسافری و اداره کل توسعه مدیریت و 
منابع شرکت راه آهن برآورد کرده اند از طریق کمک دولت تامین شود.

محمد راستاد /مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی

 در سفر امروز به هرمزگان طی دو نشست جداگانه در بندر شهیدرجایی 
با بازرگانان و صاحبان کاال و همچنین سرمایه گذاران، در جریان 
دغدغه ها و نگرانی های آنان قرار گرفتیم و به صورت میدانی تاثیرات 
و تبعات احتمالی شرایط جدید را بر بخش های مختلف حوزه دریایی 

و بندری به صورت میدانی بررسی کردیم.

به اعتقاد کارشناسان حمل ونقل »بهره وری مناسب از راه های موجود کشور 
نیازمند نصب عالیم واضح و موثر است و البته پس از نصب عالیم در شرایط و 
موقعیت های خاص، می توان با بررسی نتایج حاصله در محل تغییرات الزم در 

جهت بهبود آن، انجام گیرد«

 
قائم مقام سازمان حمل ونقل در خصوص اقدامات این سازمان به منظور توسعه 
فرهنگ دوچرخه سواری در پایتخت، گفت: مهم ترین پروژه ای که به زودی افتتاح 
خواهد شد، شبکه دوچرخه اشتراکی شهر تهران است که در 4 منطقه این شهر 

در اختیار مردم قرار می گیرد.

به تازگی سازندگان به بهانه افزایش قیمت دالر، خواهان دریافت هزینه ای بیشتر از 
خریداران به عنوان مابه التفاوت قیمت هنگام ثبت نام و خرید هستند. این امر که عدد 
قابل توجهی برای خریداران است موجب شده تا در هفته های اخیر بارها تجمعات 
مختلفی مقابل نمایندگی های شرکت ماموت  خودرو و برخی دیگر از شرکت های 
خودروسازی داخلی به راه بیفتد و خریداران خواهان دریافت خودروهای خود 

بدون پرداخت قیمتی بیش از قیمت توافق شده قبلی باشند. 

معاون امور بین الملل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از انجام مذاکرات با 
کشورهای عضو پیمان سی آی اس برای افزایش قطارهای مسافری خارجی خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از گسترش صمت، عباس نظری گفت: عالوه بر قطار 
مشهد-نخجوان، باید منتظر راه اندازی قطارهای مسافری دیگری بین ایران و 

کشورهای همسایه باشیم.
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 برگزاری اولین نمایشگاه دوچرخه شهری هفته اول شهریور 

 بازارگاه های الکترونیکی؛ داللی مدرن یا کاهش کمیسیون های نجومی؟ 
تداوم بالتکلیفی نوسازی ناوگان فرسوده باری

 راه اندازی قطار مسافری تاجیکستان 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است
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