
 وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخته است 
و ۳۵۰۰ کیلومتر راه دیگر نیز تا پایان دولت در این بخش، احداث و تکمیل خواهد شد.

ما هیچ شأنی جز شأن خدمت گزاری نداریم و لذت خدمت گزاری با نیت خالص، در انجام کارهایی 
است که مردم از نتایج آن بهره مند شوند. به شهادت همه کسانی که 
دست اندرکار هستند، تالش همکاران ما در سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، برای عملی شدن طرح ملی ابرار، بار دیگر، خاطرات 
جهاد سازندگی را در بدو انقالب اسالمی زنده کرده است. این میزان، 
شامل احداث راه های جدید و نوسازی و بهسازی راه های موجود بود؛ 

   

در راستای شکایت مسافران، دو ایرالین از سازمان هواپیمایی اخطار گرفتند 

یک راهکار برای تعیین نرخ شاخص تن-کیلومتر در حمل و نقل جاده ای 

نگاهی به عملکرد »هما« در پروازهای مردادماه  اگر الستیکی در انبارها مانده وزارت صمت باید پاسخگو باشد 

ساخت ۲۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در مدت یک سال 

با درخواست وزارت صمت از ستاد مبارزه باقاچاق کاال و ارز، کلیه تایرهای تولید داخل در صورت عدم درج اطالعات تولید و فروش در سامانه جامع 
تجارت مشمول کاالی قاچاق خواهند بود. 

به گزارش روزنامه »دنیای خودرو«  سرانجام تولیدکنندگان انواع تایرهای سواری،  سنگین،  صنعتی،  معدنی و کشاورزی تولید داخل ملزم به ثبت 
اطالعات تولید و فروش خود در سامانه جامع تجارت شدند. الزامی که شامل تمام  شبکه فروش می شود و هرگونه کوتاهی در درج اطالعات تولید و 
فروش تایرهای تولید داخل در سامانه جامع تجارت می تواند دردسرهای بزرگی برای شبکه تولید و توزیع نمونه های ایرانی تایر ایجاد کند. براساس 
نامه سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت به رئیس ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طبق دستورالعمل تبصره 4ماده 18قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، کاالهای موضوع قاچاق و سایر ضوابــــــط اختصاصی هر کاال،  براساس  پیشنــــهاد دستگاه مربوط و تـــــایید 

ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعیین می شوند.  
برهمین اساس محمدرضا کالمی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در نامه ای به رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و  ارز 

پیشنهاد داده است کلیه الستیک های سواری، سنگین،  صنعتی،  معدنی و کشاورزی تولید داخل مشمول ضوابط تبصره 4ماده 18 می شوند. 

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای او در خصوص این ادعا که برخی از الستیک 
ها از سال 97 در انبارها باقی مانده است را رد کرد و 
گفت: ممکن است این الستیک ها از نظر کیفیت پایین 
بوده اند و مورد استقبال مردم قرار نگرفته باشد و اگر 
الستیکی در انبارها مانده باید وزارت صمت پاسخگو باشد.

به گزارش تین نیوز، داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل 
مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در یک گفتگوی 
زنده در خصوص تمهیدات پیش بینی شده برای تأمین الستیک 

شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در ماه مرداد  
با جابه جایی 177  هزار و ۵11 نفر در خطوط داخلی و 
14  هزار و 44 نفر در خطوط بین المللی  به ترتیب ۳7 و 
۳۰ درصد نسبت به تیرماه رشد داشته باشد.این شرکت 
هواپیمایی با جابه جایی 2 میلیون و 216 تن بار، در مرداد 
99 رشد  26 درصدی نسبت به ماه تیر  داشته است.تعداد 
مسافر داخلی ایران ایر در مرداد 99 میزان 27 درصد رشد 
داشت و  تعداد پرواز داخلی هما در مرداد 99 در قیاس با 

تیرماه 8 درصد افزایش داشته است.

محمد راستاد- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردیفرنوش نوبخت - مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه محمد اسالمی-وزیر راه وشهر سازی
 جهت افزایش رضایت مسافران خط پنج متروی تهران و حومه 2 حرکت اعزام سریع السیر   مستقل از 
ایستگاه ارم سبز به سمت کرج- گلشهر در خط ۵ اضافه شد.شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با 
رویکرد تغییر و بهینه سازی ساعات شلوغی براساس الگوی تقاضای سفر، در دوران شیوع ویروس کرونا 
برای کاهش تجمع مسافری، 2 اعزام قطار فوق العاده سریع السیر از ایستگاه 
ارم سبز به سمت ایستگاه کرج را علی رغم مشکالت موجود و کمبود قطار در 
برنامه قرار داد،  این حرکت ها  از ایستگاه ارم سبز  در ساعت 17:27 و 18:27 
اضافه شده است. با توجه به تغییر ساعت ادارات قطارهای سریع السیر از 
اول مهرماه سال جاری یک ساعت زودتر از قبل از ساعت 14 آغاز می شوند.

یک فعال بخش حمل و نقل کاال یکی از راه های تعیین نرخ شاخص تن-کیلومتر را در 
نظر گرفتن تاثیر دالر بر هزینه های حمل و نقل جاده ای دانست.

به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند گفت: یکی از راه های رسیدن به نرخ شاخص  تن کیلومتر، 
قیاس نرخ ارز در همین مدت است زیرا تاثیر دالر بر هزینه تمام شده حداقل 8۰ درصد از 
کل هزینه هاست.این راننده کامیون در شبکه های اجتماعی نوشت: نرخ دالر در خرداد 
ماه امسال حدود 17 هزار تومان  بود و نرخ دالر امروز حدود 29هزار تومان است یعنی 

دالر 7۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به منظور ارتقای جایگاه نظام 
تشکلی کشور و بهبود کیفی فضای کسب و کار، پایش مستمر انجمن ها را در راس 

برنامه های خود قرار داده است.
به گزارش تین نیوز، انجمن صنفی شرکت های ریلی در این ارزیابی، موفق به کسب 
رتبه شده است.معیارهای ارزشیابی نیز براساس نحوه حکمرانی، عوامل موثر بر کیفیت 
مدیریت ارتباط با اعضا، شیوه خدمات رسانی، عوامل موثر بر سیاست گذاری ها، شیوه 

تنظیم وظایف سازمانی، اشتراکی و دولتی بوده است.

پروازهای شرکت هواپیمایی کیش به دبی که با شیوع ویروس کرونا متوقف شده 
بود از 14 مهر به صورت مجدد برقرار شد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حسن 
نوریان ، رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه در صفحه توییتر خود با اعالم 
خبر فوق نوشت : پرواز های شرکت هواپیمایی کیش به دبی که با شیوع ویروس 
کرونا متوقف شده بود از 14 مهر به صورت مجدد برقرار شد.پرواز در این مسیر هوایی 
دوشنبه هر هفته، ساعت 1۳:1۵ دقیقه ظهر فرودگاه جزیره کیش را ترک و پرواز 
بازگشت آن ساعت 1۵:۳۰ دقیقه به وقت محلی از فرودگاه دبی وارد کیش خواهد شد.

دبیر انجمن بنادر خصوصی ایران از آمادگی این انجمن جهت همکاری با شرکت 
راه آهن خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در نتیجه این همکاری ها سینرژی در 
لجستیک و حمل ونقل ریلی کشور ایجاد شود.به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید یوسفی، دبیر انجمن سرمایه گذاران و بهره برداران 
بنادر خصوصی ایران در گفت وگو با خبرنگار  با اشاره به نشست مشترک اخیر اعضای 
این انجمن با مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، گفت: هدف ما از 
برگزاری این نشست، ایجاد همگرایی در لجستیک و صنعت حمل ونقل ریلی است.

شماره پانصد و سی و هفتم- نسخه آزمایشی -۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹
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تایرهای داخلی ثبت نشده در سامانه »جامع تجارت«، قاچاق محسوب می شوند 
برقراری مجدد پروازهای شرکت هواپیمایی کیش به دبی 

 ارزیابی مثبت اتاق بازرگانی ایران از عملکرد انجمن ریلی 

همگرایی بخش  خصوصی با راه آهن با هدف رونق در اقتصاد 

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد به دو شرکت هواپیمایی اخطار نهایی داده شده است. 

حامی هیچ کشوری  در توسعه چابهار نیستیم افزایش حرکت قطارهای تندروی خط ۵ 

راه روشن است

هفته انهم

بحث سرمایه گذاری برای توسعه بندر چابهار در انحصار یک کشور نیست و هر کشوری که تقاضا 
داشته باشد، باب مذاکره باز بوده و حضور مجموعه های جدید، تهدیدی برای سرمایه گذاران 
فعلی نیست.الزم است به علت موقعیت جغرافیایی  بندر چابهار، بر روی توسعه ترانزیت در 
این بندر تمرکز جدی داشته باشیم و زمینه ها را بابت رشد این موضوع 
فراهم کنیم.توافق نامه سه جانبه ایران-افغانستان- هندوستان موسوم به 
توافقنامه چابهار یک ظرفیت خوب است تا بتوانیم حجم قابل توجهی 
از کاال را باتوجه به تقاضایی که در این دو کشور وجود دارد، انجام و 

عملیات ترانزیت شکل بگیرد.

هفته انهم
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