
تصویب و ابالغ حمل کاال بر اساس تن کیلومتر؛ به زودی 

توقف مجدد بارگیری، چیزی عاید کامیونداران نمی کند 

تاکسی آنالین ها ماندگار هستند؟  قطع همکاری چهار شرکت ریلی مسافری با سایت علی بابا 

به کارگیری سیستم گویای اعالم ایستگاه در داخل اتوبوس های خطوط تندرو  بهره برداری از 561کیلومتر راه و بزرگراه زیر عبور قرارگرفته  بازار مسکن کشش افزایش قیمت بیش تر از این را ندارد 

تین نیوز-سخنگوی شورای شهر قم ساخت فرودگاه در این استان را به عنوان شاهراه گذر ۱۷ استان ضروری دانست و گفت: فرودگاه قم 
می تواند جزو ۸ فرودگاه پرترافیک در کشور باشد.

محمود مسگری در گفتگو با خبرنگار »حمل ونقل« ساخت فرودگاه در قم را با توجه به ویژگی این استان ضروری دانست و افزود: شهر قم شاید 
به لحاظ قطب مذهبی با مشهد قابل قیاس نباشد اما ویژگی هایی دارد که می تواند خود را به عنوان دومین قطب شهر مذهبی توسعه دهد، از همین 

رو اتمام ساخت فرودگاه قم یکی از مهم ترین زیرساخت ها برای تحقق این اتفاق است.
او در ادامه وجود یک فرودگاه محلی در استان قم که شاهراه  ۱۷ استان کشور است را مستلزم همراهی دولت اعالم کرد و گفت: وجود فرودگاه 
در استان قم می تواند نقطه عطفی برای جذب گردشگر مذهبی باشد و از سوی دیگر این استان دارای مراکز علمیه است که خود نقش بسیار 

زیادی در جذب مسافر دارد.

از تاریخ اول مهر ماه 1397 شرکت های حمل ونقل 
ریلی مهتاب سیر جم، ریل سیر کوثر، ریل ترابر سبا و 
نورالرضا همکاری خود را با سایت علی بابا قطع کردند.

به گزارش تین نیوز، به گفته مدیران این چهار شرکت، 
علت قطع این همکاری ناشی از عدم رعایت تعهدات، 
رعایت نکردن ضوابط فروش بلیت و اعمال تبعیض 

میان شرکت ها اعالم شده است.

با توجه به ترافیک سنگین شهری و هزینه های گزاف 
نگهداری و تعمیر قطعات و لوازم یدکی خودرو بعضی 
از راننده های اپ ها تصمیم به برگشت به سیستم 

کاری قبلی دارند.
 به گزارش خبرنگار تین نیوز، برخی رانندگان اپلیکیشن های 
موبایلی تاکسی یاب آنالین در شبکه های اجتماعی 
عنوان می کنند که استقبال مسافران از تاکسی 

آنالین ها کم شده است.

پیمان سنندجی،مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهرانمحمدرضا کدخدازاده،  معاون ساخت و توسعه راه ها  علی چگنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

هدف گذاری در سال 1397بهره برداری از 850کیلومتر راه و بزرگراه است 
که از این میزان تاکنون 300کیلومتر زیرعبور قرارگرفته و 261کیلومتر دیگر 

نیز با تکمیل تمهیدات ایمنی آماده بهره برداری خواهد شد.

به منظور رفاه حال هموطنان برنامه ریزی شده تا هر بخشی از پروژه که 
آماده بهره برداری است زیرعبور ترافیک قرار گیرد و بدین ترتیب در طول 

سال مقاطع مختلف از یک بزرگراه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

تا پایان سال جاری تمام اتوبوس های موجود در خطوط بی آر تی به سیستم 
اعالم نام ایستگاه مجهز می شوند.

در اولین گام »سیستم گویای اعالم نام ایستگاه« در اتوبوس های خطوط 
بی آرتی نصب می شود و پس ازآن در صورت موفقیت آمیز بودن طرح، تمام 
اتوبوس هایی که در سطح شهر تردد می کنند، به این سیستم مجهز می شوند.

همزمان با باال گرفتن برخی تحرکات برای توقف بارگیری، یک تشکل مرتبط با 
کامیونداران در پیامی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد خطاب به رانندگان  
فعال در بخش حمل و نقل جاده ای هدف از تجمعات صنفی را آگاه شدن مسئوالن 

و مدیران دولتی از مشکالت و نارسایی های موجود عنوان کرده است.
 این تشکل در بیانیه خود عنوان کرده که  تصمیم مناسب، ادامه فعالیت و تمدید 

فرصت است.

براساس گزارش شماره ویژه مجله معتبر بین المللی مدیریت کانتینر، بندر 
شهید رجایی )بندر عباس( در سال 2017 موفق به کسب جایگاه شصت و هشتم 
بین مهم ترین بنادر کانتینری جهان شد که یک پله از بندر جنوای ایتالیا پایین تر و 
یک رتبه باالتر از بندر چیتا گونگ بنگالدش است. آمار ثبت شده برای این بندر در 
سال 2017 معادل577/606/2 تی ای یو بوده که از لحاظ حجم عملیات 24 درصد 

نسبت به سال 2016 رشد داشته است.

قیمت بلیت قطارهای حومه ای با نوسانات ارزی باال نرفته است و دلیل این امر 
این است که راه آهن با پیش بینی اثرات ناشی از این نوسانات، از آثار منفی آن بر 

روی نرخ بلیت های حومه ای جلوگیری کرده است.
ما با انجام اقداماتی از جمله استفاده از سرمایه گذاران داخلی و صرفه جویی در 
هزینه ها نگذاشته ایم که شبکه ریلی حومه ای متحمل زیان فراوان بشود اما ارائه 

خدمات قطارهای حومه ای در اطراف کالن شهرها معموال سودآور نیست.

 احمدرضاعامری رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری در گفت وگو با 
خبرنگار تین نیوز در خصوص وضعیت تعیین نرخ بلیت اتوبوس در ایام اربعین 

توضیحاتی را ارائه داد.
وی با بیان اینکه هنوز از سوی ستاد اربعین نرخ های امسال به ما اعالم  نشده است، 
گفت: نیمه اول مهرماه به احتمال زیاد نرخ بلیت اتوبوس اربعین مشخص می شود.
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 بندر عباس، بندر شصت و هشتم کانتینر جهان در 2017 

فرودگاه قم جزو ۸ فرودگاه پرترافیک کشور می شود 
 تاب آوری  قیمت  بلیت  قطارهای  حومه ای  در  برابر  نوسانات  ارزی 

زمان تعیین نرخ بلیت اتوبوس اربعین مشخص شد

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

برنامه ملی بازآفرینی شهری، توسعه سکونت گاه های شهری و شهرهای جدید، سیاست 
توسعه و تأمین مسکن روستایی از جمله محورهای اصلی هجدهمین همایش سیاست های 
توسعه مسکن در ایران خواهد بود. روش های نوین تأمین مالی مسکن یکی 
از پنل های مهم این دوره از همایش است که سایر پنل ها با موضوعات 
زیست محیطی، مالیات بخش مسکن، اسکان بشر،  بافت های نابسامان شهری، 

توسعه بازارگاه های الکترونیک، تحلیل و بررسی مسکن برگزار خواهد شد.

شاخص های طرح محاسبه اولیه نرخ حمل بر اساس تن کیلومتر توسط کارگروه ویژه، تعیین شده و برای تصویب به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است .
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