
   

 اختالف قیمت 400 هزار تومانی صندلی اکونومی با بیزینس یک پرواز 

 نجات بازار مسکن با استارتاپ ها 

 پاسخ دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی به انتقادها از گرانی بلیت  نهمین روز از عملیات حج؛ اعزام 3000 زائر خانه خدا از فرودگاه های کشور 

1250 میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه برای توسعه حمل ونقل عمومی 

رئیس کانون کامیون داران شهر آمل در واکنش به توقف الستیک در برخی شهرها، از توزیع 27 هزار حلقه الستیک در استان مازندران خبر داد و گفت: 
توزیع الستیک سهمیه ایادامه دارد. محمدعلی فرجی رئیس کانون کامیون داران شهر آمل در حالی بر توزیع الستیک سهمیه ای تاکید دارد که ناصر 

کاویانی رئیس اتحادیه کامیونداران البرز، اخیرا از توقف توزیع الستیک های سهمیه ای خبر داده بود.

 فرجی در گفت وگو تین نیوز، تصریح کرد: از شروع توزیع الستیک در استان مازندران که از تیرماه سال گذشته آغاز شده، حدود 45 هزار الستیک 
تحویل کامیون داران شده است.

به گفته وی، کامیون داران استان مازندران به رغم در اختیار داشتن الستیک با مشکل تامین قطعات یدکی مواجه هستند و برخی اوقات تعمیر کامیون 
میلیون ها تومان خرج بر روی دست صاحبان آن ها می گذارد. سال گذشته 17 هزار حلقه الستیک خودروهای سنگین و نیمه سنگین در بین ناوگان 

حمل و نقل عمومی این استان توزیع شده است.

بر اساس آمار اعالم شده از سوی مسئول عملیات حج شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نهمین روز از عملیات اعزام 
زائران خانه خدا حدود 3000 زائر به سرزمین وحی اعزام می شوند

 
ز روابط عمومی شرکت  به گزارش تین نیوز به نقل ا
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، بر اساس این آمار تا 
صبح امروز، 25 تیر 98، که 9 روز از عملیات حج می گذرد 
طی 78 پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر، 19520 زائر از 
فرودگاه های فعال در اعزام زائران خانه خدا اعزام شده اند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی عنوان کرد: دامنه 
نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی در مسیرهای مختلف 
با هماهنگی دستگاه های نظارتی انجام شده است.
مقصود اسعدی سامانی در گفتگو با خبرنگار تین نیوز در 
خصوص واکنش سخنگوی سازمان تعزیرات مبنی بر 
رهاسازی قیمت بلیت هواپیما، توضیح داد: سقف دامنه 
نرخی که ما در مسیر پروازی تهران-مشهد اعالم کردیم، 
752 هزار تومان است و هیچ شرکت هواپیمایی حق ندارد 
بلیت خود را باالتر از این سقف تعیین شده به فروش برساند.

محمدرضا منصوری ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلسمحمدباقر قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران
طی دهه کرامت )13 تا 23 تیر( دو هزار و 235 پرواز با جابه جایی 335 هزار و 886 مسافر از فرودگاه 
مشهد انجام شده است.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی فرودگاه های خراسان رضوی، 

محمدباقر قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه های استان با اعالم این خبر عنوان کرد: تعداد پروازهای 
فرودگاه مشهد در دهه کرامت نسبت به سال گذشته تغییری نداشته ولی 

در تعداد مسافران شاهد رشد یک درصدی بوده ایم.
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد ایران، 
ساالنه محل نشست و برخاست بیش از 75 هزار پرواز و اعزام و پذیرش 

بالغ بر 10 میلیون مسافر داخلی و خارجی است.

 با ادامه روند دولتی بودن خودروسازی ها، تباهی در این صنعت ادامه دارد و تصمیمات مسئوالن 
به بهای سکون این صنعت تمام خواهد شد.بنا بود با خصوصی سازی خودروسازی کشور، 

مشکالت این صنعت برطرف شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه وضعیت بدتر از گذشته شد.
تولید خودرو در ایران روند مناسبی داشت اما از زمانی که این صنعت 

شکل دولتی به خود گرفت، مشکالت آن روز به روز افزایش پیدا کرده 
چراکه مدیران دولتی برای ساماندهی مشکالت صنعت خودرو تالش 

چندانی نکرده و نمی کنند. باید متولی صنت خودرو مشخص شده و 
مسائل با بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شود، 

 »استارتاپ ها به کمک مستأجران می آیند«! این خبر را اخیرا محمد اسالمی، وزیر 
راه وشهرسازی پس از مذاکرات اولیه با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت 

ارتباطات اعالم کرد.
محمد اسالمی، وزیر راه وشهرسازی در مورد ایجاد بنگاه های استارتاپ معامالت 

مسکن، گفت: »این بنگاه های استارتاپ ارتباط میان مالک و مستأجر را به خوبی برقرار و 
نظام بخشی و نظام مندی مناسبی را در دسترسی آسان مالک و مستأجر به همدیگر ایجاد 

می کنند.«

یک راننده کامیون معتقد است به دلیل رفتارهای ترافیکی نسنجیده برخی رانندگان خودروهای سواری، 
رانندگی در شهرهای پرتردد به کابوس رانندگان کامیون، تبدیل شده است.

به گزارش تین نیوز، رضا خزائی این مطلب را در شبکه های اجتماعی نوشت و افزود: روی این اعداد 
کمی فکر کنید؛ وزن یک کامیون بین 18 تا 26 تن و وزن یک کشنده معمواًل بین 38 تا 44 تن بوده 

و تقریبًا بین تمام کامیون های سنگین یک تقسیم قانونی و استاندارد وجود دارد و آن تقسیم وزن بین 
محورهاست.

نزدیک به بیست روز پس از توقیف یک نفتکش ایرانی با نام »گریس-1« که با پرچم پاناما تردد می کرد؛ 
حاال دولت پاناما تحت فشار آمریکا قصد دارد مجوز دریانوردی با پرچم این کشور را از کشتی هایی که 
تحریم های آمریکا را دور می زنند؛ پس بگیرد. پاناما اعالم کرده که در دو ماه اخیر، پرچم خود را از 59 کشتی 
و نفتکش مرتبط با ایران و سوریه پس گرفته است.رافائل کیگاروئیستا، مدیرکل دریانوردی تجاری سازمان 
دریانوردی پاناما دراین باره گفته است: »هدف ما افزایش میزان پایبندی ناوگانمان نه تنها به تحریم های 
وضع شده از سوی سازمان های بین المللی بلکه به قوانین جاری پاناما و قواعد امنیت دریانوردی است.«

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در تشریح اهمیت دوچرخه سواری در 
تمامی کشور، گفت: بحث دوچرخه سواری نباید به موضوعات حمل و نقلی در گذشته تبدیل شود 
و نباید اصرار شود که در مبحث دوچرخه سواری ابتدا فرهنگ سازی و سپس زیرساخت آماده شود.

مهدی جمالی نژاد در گفت وگو با این شبکه خبری ضمن بیان این مطلب که در ترویج دوچرخه 
سواری نباید منتظر آماده شدن زیرساخت ها ماند، افزود: باید فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه و 

آماده کردن زیرساخت ها توامان با یکدیگر برای ترویج دوچرخه سواری بکار گرفته شود
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توزیع الستیک سهمیه ای ادامه داد/ کمبود لوازم یدکی و افزایش هزینه های تعمیر 

 لغو مجوز 59 کشتی ثبت شده در پاناما؛ جنگ وگریز »پرچم مصلحتی« 

رانندگی در شهرهای شلوغ، کابوس رانندگان کامیون 

استفاده از دوچرخه و توسعه زیرساخت ها توامان بکار گرفته شود 

هفتهانهم
راهروشناست

تفاهم نامه همکاری توسعه حمل ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوای شهر تهران بین معاونت 
حمل ونقل  و ترافیک شهرداری تهران و صندوق کارآفرین و امید منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه، دوازده هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت به سرمایه گذاران بخش 
خصوصی ارائه خواهد شد.

بر اساس این تفاهم نامه 1250 میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه 
در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی با هدف رونق تولید قرار خواهد 

گرفت و پیش بینی می شود با احتساب آورده ی سرمایه گذاران در سال 
جاری 2500 میلیارد تومان در توسعه حمل ونقل عمومی را شاهد باشیم.

روز گذشته باز هم سازمان تعزیرات به موضوع گرانی بلیت هواپیما ورود کرد؛ سخنگوی این سازمان در گفتگو با صدا و سیما به این نکته اشاره کرد که شرکت های هواپیمایی آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را با رهاسازی اشتباه گرفته اند. 

خصوصی سازی ناقص گریبان خودروسازی را گرفت  اعزام و پذیرش حدود 336 هزار مسافر از فرودگاه مشهد در دهه کرامت 

هفتهانهم
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