
   

این طرح برای مسافران اجباری نیست ولی از طریق آن مشتریان وفادار مترو شناسایی و تخفیف 
هایی برای آنها در نظر گرفته می شود.شرکت بهره برداری مترو از همه مسافران از ابتدای شیوع 
کرونا خواهش کرده که در صورت ابتال به کرونا و یا دارا بودن عالئمی از ابتال به این بیماری از 

حمل و نقل عمومی به ویژه مترو استفاده نکنند.
از خرداد امسال موضوع اجباری شدن استفاده از ماسک در نظر گرفته 
شد که در ابتدا این مسأله با موضع گرفتن برخی همراه بود ولی پس از 
آنکه رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرد استفاده از ماسک در مترو 

به صورت کامل رعایت شد.

 جلوی فعالیت غیرقانونی خودروهای بین شهری گرفته شد 

ماجرای تذکر مجلس به وزیر راه بابت گرانی بلیت هواپیما 

یاتا: ترافیک سفر هوایی تا ۲۰۲۴ به سطح قبل از پاندمی بر نمی گردد  ترانزیت ریلی به رشد ۲۲۰ درصدی رسید 

بلیت های مترو شخصی سازی می شود 

روز گذشته مدیرعامل کشتیرانی خزر، کاهش کرایه حمل دریایی کاال با هدف مساعدت در تسهیل بیشتر تجارت دریایی در دوره تحریم ها را 
پیشنهاد داده است.

به گزارش تین نیوز، این در حالی است که در یکی دو سال گذشته برای افزایش ظرفیت بنادر بازرگانی ایران تالش زیادی صورت گرفته است 
اما حمل ونقل دریایی  کشور به دلیل این فشارهای بیرونی، کاهش ۷/ ۲۲ درصدی عملیات کاالهای کانتینری بر اساس TTT، کاهش ۷/ ۱۵ 
درصدی عملیات جنرال کارگو، کاهش ۳/ ۲۸ درصدی فله خشک و مایع و کاهش ۳/ ۹ درصدی عملیات فرآورده های نفتی را در کارنامه خود دارد.

اثرات تحریم ها در شش ماه اول امسال، درخصوص حجم عملیات تخلیه و بارگیری کاالهای کانتینری مشهود است. حجم عملیات تخلیه و 
بارگیری کاالهای مذکور شامل کاالهای اساسی گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر، روغن خوراکی، فرآورده های گوشتی، مواد غذایی، محصوالت 
کشاورزی، کاالهای ساختمانی و مواد معدنی، کود و مواد شیمیایی، کاالهای فلزی، ماشین آالت و وسایل نقلیه، قطعات یدکی و ابزارآالت، 

منسوجات، کاغذ، چوب و فرآورده های نفتی است.

اتحادیه هوانوردی، یاتا، در گزارش جدید خود اعالم کرد 
بحران کووید ۱۹ امسال صنعت ایرالین های جهان را به 
مبارزه برای بقا واداشت و ضررهای سنگین این صنعت در 
۲۰۲۱ هم ادامه خواهند داشت.به گزارش تین نیوز به نقل 
از راشاتودی، اتحادیه هوانوردی، یاتا، در گزارش جدید خود 
اعالم کرد بحران کووید ۱۹ امسال صنعت ایرالین های جهان 
را به مبارزه برای بقا واداشت و ضررهای سنگین این صنعت 
در ۲۰۲۱ هم ادامه خواهند داشت.مدیرکل یاتا، الکساندر 
دیجونیاک، گفت: این بحران ویران گر و بی اما ن است. 

سهم راه آهن از ترانزیت زمینی از ۱۰ درصد در سال ۹۸ به ۳۰ 
درصد در 6 ماهه اول امسال رسیده است و نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۲۲۰ درصد سهم رشد در این حوزه را تجربه کردیم.
سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به 
افزایش ترافیک ترانزیتی از مسیر ایران با افتتاح راه 
آهن خواف -هرات و اتصال دو کشور ایران و افغانستان 
از مسیر ریلی اظهار داشت: ایران، افغانستان را به آب 
های آزاد متصل می کند و بخشی از این بار ترانزیتی 
محصوالت معدنی این کشور از مسیر ایران است و 

بهروز آقایی-مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستانفربد زاوه-کارشناس خودرو فرنوش نوبخت- مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
»چون صنعت قطعه سازی ما بر مبنای رانت خواری است بنابراین با طرح صادرات قطعات خودرو یا 
خودرو هیچ اتفاقی رخ نمی دهد، نهایتا تنها اتفاقی که رخ می دهد این است که قطعات را از خودرو ها جدا 
می کنند به کشور هایی مانند عراق صادر می کنند و بعد با کولبری دوباره به داخل کشور برمی گردد و در این 
میان یک پولشویی اتفاق می افتد که بر مبنای آن واردات خودرو انجام شود.«

کدام کشور ها طرفدار خودرو های ایرانی هستند و آیا کشوری میزبان واردات 
قطعه از ایران است؟ ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو و قطعه سازی در 
این رابطه گفته است: »بعضی از ایده ها در شرایط مستقل و به خودی خود، ایده 
خوب و زیبایی هستند، اما در دنیای واقعی به ندرت ممکن است میسر باشند. 

۳6 تن از نمایندگان مجلس پیش از ظهر یکشنبه ۹ آذر ماه در پایان نشست صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی، به وزیر راه و شهرسازی بابت افزایش دو برابری قیمت بلیت 
پروازهای داخلی تذکر کتبی دادند.این در حالی است که اگرچه انجمن شرکت های 
هواپیمایی در ۱۸ مهر ماه نرخ نامه جدیدی با افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت ها 
نسبت به نرخ نامه شهریور ۹۸ منتشر کرد، اما نهایتًا پس از کش و قوس های فراوان و 
برگزاری جلسات متعدد، سازمان هواپیمایی کشوری ۲۴ آبان ماه با افزایش ۱۰ درصدی 
حداکثر قیمت پروازهای داخلی نسبت به نرخ نامه ۲۰ خرداد امسال که ۴ ماه پس از شیوع 

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نوسازی ناوگان از حل مشکل 
ترخیص کامیون های وارداتی اروپایی از گمرک با مکاتبه وزیر راه و شهرسازی و دستور 

رییس جمهور خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، چندی پیش محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در 
نامه ای از حسن روحانی رییس جمهور خواست تا دستورات الزم را به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای ترخیص هر چه سریعتر کامیون های وارداتی اروپایی از گمرک را صادر کند.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از برخورد با برخی 
ایرالین ها که پروازهای خود را در مسیرهای غیر از مسیرهای ابالغ شده، چارتر 
کرده بودند برخورد کردیم اما به زودی بخشنامه ای برای پروازهای چارتری در 
حال تدوین است و به محض تایید آن را روی سایت سازمان قرار می دهیم تا 
همه چیز در این زمینه روشن شود. با وجود ابالغ بخشنامه ای از سوی سازمان 
هواپیمایی کشوری که بر اساس آن ایرالین ها تنها مجاز به چارتر کردن پروازهای 
خود در مسیرهای کیش، قشم و مناطق نفتی بودند، برخی شرکت های هواپیمایی 

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از رونمایی کیف 
الکترونیکی جهت پرداخت کرایه مسافران تاکسی خبر داد.به گزارش تین نیوز، محمد 
روشنی، سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در گفت وگو با 
خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره برنامه های جدید سازمان تاکسیرانی برای 
حمایت از تاکسیرانان، اظهار داشت: با پیگیری و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی، سه جایگاه 
سی ان جی از سوی شرکت ساماندهی جایگاه داران به تاکسی ها اختصاص یافته و قرار 
است این جایگاه ها به صورت ویژه جهت خدمت رسانی به تاکسی ها مدنظر قرار گیرد.

شماره پانصد و هفتاد ویکم- نسخه آزمایشی -۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 رکود حمل ونقل دریایی با فشار تحریم و کرونا 
برخورد با ایرالین ها برای پروازهای چارتری 

حل مشکل ترخیص کامیون های اروپایی با دستور رییس جمهور 

کیف الکترونیکی تاکسی رونمایی می شود 

دبیر کانون کارفرمایی شرکت های سواری کرایه بین شهری کشور با بیان اینکه این حوزه به مانند سایر حوزه های حمل و نقل به مسافران مبتال به کرونا خدمات ارائه نمی دهد، عنوان کرد: در راستای همین موضوع جلوی فعالیت خودروهایی که در این حوزه به صورت غیرقانونی فعالیت می کردند، گرفته شد. 

چابهار نخستین بندر ایرانی در جذب اپراتور خارجی است در شرایط تحریم طرح مجلس انگیزه ایجاد می کند نه مانع 

راه روشن است

هفته انهم

پس از تکمیل فاز نخست بندر شهیدبهشتی چابهار مهمترین کار بازاریابی، جذب سرمایه 
گذار و ورود کشتی های مختلف است که یکی از اولویت های این اداره کل در سال های ۹۸ 
و ۹۹ بوده است.وجود اپراتور هندی در بندر چابهار عالوه بر ایجاد ترافیک بار و کاال، رشد 
اقتصادی استان و محور شرق را به دنبال دارد در این قرارداد اپراتوری 
که به صورت بلندمدت )۱۰ ساله( است هند عالوه بر اپراتوری بندر 
شهید بهشتی چابهار متعهد به تأمین تجهیزات استراتژیک به ارزش 
۸۵ میلیون دالر و در قالب قرارداد BOT بوده که پس از اتمام مدت 

قرارداد مالکیت تجهیزات به ایران منتقل خواهد شد. 

هفته انهم
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