
   

همه شقوق حمل ونقل یعنی حمل ونقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی بسیار مهم هستند. در 
بسیاری از کشورها باالی ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را حمل ونقل تشکیل می دهد. این 
سهم در کشور ما به خاطر ژئوپلتیک خاص، یعنی وجود دریا در شمال و جنوب، تنوع همسایگان و 
وجود کریدورهای مختلف ترانزیتی حتمًا می تواند بیش از این مقدار باشد.

بخش دیگری از این مشکل نیز به این خاطر است که نتوانسته ایم پیوستگی 
کاملی بین دریا، ریل و حمل ونقل با همسایگان ایجاد کنیم که این 
پیوستگی باید اتفاق بیفتد. امروز نمی توانیم با بودجه دولت آزادراه، ریل 
و بنادر بزرگ بسازیم و باید زمینه را تغییر دهیم و این کار شدنی است.

 مشــکالت حمل بار در محور ترکیه/ 5 مشکل اصلی شرکت های باری ریلی 

آزادراه تهران-شمال باز شد 

 همراهی شکل های حمل و نقلی در دوران کرونا با دولت  برقراری پرواز کویت از فرودگاه بین المللی شیراز 

کاهش بوروکراسی بانکی در نهضت ملی مسکن 

در هفته های اخیر خبر مربوط به افزایش یا عدم افزایش رسمی قیمت الستیک مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

به گزارش تین نیوز، ماجرا از آنجا شروع شد که انجمن صنفی صنعت تایر در تاریخ ۲6 مهر ماه  به شرکت های عضو اعالم کرد با توجه به مصوبه 
هیئت مدیره انجمن، افزایش قیمت تایر برای تایرهای سواری مجموعا 3۰ درصد و تایرهای سنگین و نیمه سنگین و کشاورزی در مجموع 4۰ 

درصد در دو مرحله و از تاریخ ۲6 مهر ماه و تاریخ اول دی ماه اعمال می شود.

این موضوع با واکنش منفی مصرف کنندگان، نمایندگان، مسئوالن و دستگاه های نظارتی همراه بود تا جایی که مسلم صالحی نماینده مردم 
اقلید در سخنانی در مجلس پیش بینی کرد افزایش قیمت الستیک موجب تحصن رانندگان می شود و از دولت خواست حواسش باشد که قیمت 

الستیک باردیگر بی رویه افزایش قیمت نداشته باشد)فیلم پیوست در پایان خبر(.

 رانندگان ناوگان سنگین هم که بر اساس تصمیم انجمن صنفی صنعت تایر، با بیشترین افزایش قیمت الستیک برای ناوگان خود مواجه بودند، 

غالمرضا کریم آقایی گفت: براساس برنامه ریزی های 
پیمایی جمهوری اسالمی از  انجام شده، شرکت هوا
۱۰ آبان ۱4۰۰، پرواز برنامه ای مسیر کویت- شیراز- 
کویت را با استفاده از هواپیمای ایرباس 3۱۹ آغاز کرد.

 وی افزود: در پی شیوع ویروس کرونا از اسفندماه ۹۸، پروازهای 
ایران ایر در مسیر یادشده متوقف شده بود که با صدور مجوز 
پروازی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و رعایت کلیه 
دستورالعمل های بهداشتی، پروازهای مربوطه روز دوشنبه 
هر هفته با ساعت ورود ۱۸:۵۰ و خروج ۲۲:3۰ انجام می شود.

معاون حمل و نقل وزارت راه گفت: در دنیا در دوره کرونا 
بسیاری از کشورها اخالق را باختند اما تشکل های حمل و 
نقلی ایران در کنار ستاد مقابله با کرونا برای حمل کاالی 

اساسی همکاری کردند.
 شهرام آدم نژاد در مراسم گرامیداشت شصت و هشتمین 
سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 
با بیان اینکه در کشور دو انجمن حمل ونقلی باالی ۵۰ 
سال قدمت داریم گفت: قدیمی ترین تشکل حمل ونقل 

کشور، انجمن کشتیرانی است.

علی کاملی -مدیر فرودگاه شهدای خرم آبادجواد هدایتی- مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری رستم قاسمی-وزیر راه و شهرسازی
در سال ۹۸ که شیوع کرونا در کشور نبود، تعداد ۲۹۸ هزار دستگاه کامیون ترانزیتی 6.6 
میلیون تن کاالی ترانزیتی را در کشور جابه جا کردند. از اسفند ۹۸ که با شیوع کرونا در 
کشور مواجه شدیم، در یک سری از کشورها، مرزها مسدود شد و در برخی کشورها، ترددهای 
تزانزیتی به حداقل رسید و این موضوع تا اواخر اردیبهشت ۹۹ ادامه 
داشت، از اوایل خرداد ۹۹ با رایزنی های صورت گرفته و تعریف 
پروتکل ها به تدریج مرزها بازگشایی شد بنابراین در سال ۹۹ که 
حدود ۲ ماه انسداد مرزها را داشتیم، تردد ۲۲۰ هزار دستگاه ناوگان 
ترانزیتی و حمل 4.۸ میلیون تن کاالی ترانزیتی در کشور ثبت شد.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال از بازگشایی کامل این محور در شب گذشته خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در هفته های گذشته منطقه ۱ آزادراه تهران-شمال با 
هدف انجام عملیات پاکسازی و ایمن سازی مسدود شده بود چرا که صخره سنگی ۵۰۰۰ 
تنی در منطقه جنوبی تونل شماره ۱۱ در حال جدا شدن بود که می توانست مخاطرات 
بسیاری برای مسافران داشته باشد اما این آزادراه مسدود شده و صخره سنگی مورد نظر 

با سه انفجار به صورت کامل پاکسازی شد.

مرکز مدیریت راه های کشور اعالم کرد: در مهر امسال بیش از 6۰ میلیون تردد بین 
استانی در راه های کشور انجام شده که نسبت به شهریور ۱3 درصد و در مقایسه با مهر 
سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.علی اکبر آشوری با اشاره به تردد بین استانی 
وسایل نقلیه در مهر ماه سال جاری بیان کرد: بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از بیش 
از ۲۵۰۰ تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، در مهرماه سال جاری تعداد 6۰ 
میلیون و ۲۲3 هزار وسیله نقلیه در محورهای مواصالتی بین استانی کشور تردد داشتند 

که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در روزهای اخیر قیمت ماده اولیه )وکیوم باتوم( و درنتیجه محصول نهایی قیر در 
بورس کاال با افزایش قیمت حدوداً یک میلیون تومانی در هر تن مواجه شده و از 

تنی ۷.۱ میلیون تومان، به بیش از ۸ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از  مهر، سید رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کاال به 
خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت قیر و فرآورده های نفتی در روزهای اخیر در پی 

افزایش قیمت جهانی نفت خام رخ داده است.

جواد جهرمی درباره عرضه خودرو در بورس کاال افزود: خودور به دو بخش تقسیم 
می شود بخش اول، خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و تحت نظارت 
دستگاهای دولتی هستند که قرار است ظرف چند روز آینده، مصوبه ای درباره قیمت 
گذاری این خودروها توسط وزیر صمت اعالم شود.وی اضافه کرد: سایر خودروهایی که 
مشمول قیمت گذاری دستوری نمی شوند مثل خودروهای گروه خودرو سازهای بهمن 
یا بخشی از خودروهای شرکت ایران خودرو، عرضه و تولید می شود که در این رابطه 

مذاکراتی برای عرضه این خودروها در بورس کاال انجام شده است.

شماره هفتصد و شصت و هفتم- نسخه آزمایشی -۱2 آبان ماه ۱۴۰۰

تین
مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 افزایش قیمت رسمی الستیک؛ فعال ممنوع! 
مخالفان و موافقان عرضه قیر در بورس کاال چه می گویند؟ 

ثبت ۳۷۱ میلیون تردد جاده ای در سال جاری 

جزئیات طرح عرضه خودرو در بورس کاال 

نشست بررسی مسائل و مشکالت شرکت  های حمل  و نقل ریلی بین  المللی فعال در مسیر ترکیه روز سه شنبه ۱۱ آبان  ماه ۱۴۰۰ در محل دفتر انجمن صنفی شرکت های ریلی و خدمات وابسته با حضور دبیر انجمن، برخی از مدیران عامل و بازرگانی شرکت های باری و فورواردری فعال در این حوزه برگزار شد. 

 رشد ۷5 درصدی پروازهای فرودگاه شهدای خرم آباد  تحقق رشد آمارهای ترانزیت جاده ای کاال در سال۱۴۰۰ 

راه روشن است

هفته ان هم

در شش ماهه اول سال جای علیرغم کاهش پروازها، تعداد 4۸۲ سورتی نشست و برخاست پرواز 
در این فرودگاه انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۲۷6 سورتی بوده، رشد ۷۵ 
درصدی پروازها را نشان می دهد.در زمینه اعزام و پذیرش مسافر هم علیرغم محدودیت های 
کرونایی و رعایت بخشنامه های مربوطه جهت رعایت سقف ۵۰ و 6۰ درصدی 
پذیرش ظرفیت پروازها، تعداد ۲۱6۰3 نفر مسافر در این مدت جابجا شد 
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۱۸6۲۷ نفر ۱6 درصد 
رشد داشته ایم. در حوزه ارسال و پذیرش بار نیز شاهد رشد ۲3 درصدی با 
۱3433۸ کیلوگرم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۰۸۹۵۰ بوده ایم.

هفته انهم
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