
   

صف 8 کیلومتری مسافران جزیزه قشم 

 چالش های پیش روی حمل ونقل جاده ای کاال 

نحوه تعیین نرخ کرایه تاکسی در سال 98  کاهش ظرفیت حمل ونقل هوایی در نوروز 98 

اتاق های بازرگانی، اتاق فکر اقتصاد ایران 

یک راننده خود مالک از کاهش بارهای داخلی هم زمان با اجرای طرح تن کیلومتر خبرداد.

کاظم نیمه فروش راننده خود مالک و فعال حمل ونقل نقلی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز از ناکافی بودن تعداد بارهای داخلی گالیه کرد.

او گفت: وضعیت بار داخلی ناامیدکننده است و به صورت کلی مشابه شرایط کلی اقتصادی حال حاضر کشور است و بر همین اساس صنف حمل ونقل 
جاده ای در شرایط بسیار سختی به سر می برد.

وی با توضیح این که تعداد کامیون در کشور اکنون بیش از نیاز است، تصریح کرد: این وضعیت در کاهش کرایه حمل و تعداد سرویس رانندگان برای 
جابه جایی بار اثر منفی دارد.

نیمه فروش بابیان این که توقع این بود با اجرای طرح تن کیلومتر قیمت حمل واقعی شود؛ گفت: بااین حال هم زمانی اجرای این قانون با آغاز تحریم ها 
و خالی شدن بنادر از بارهای وارداتی نهایتًا روی قیمت حمل تأثیر گذاشته است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از کاهش تعداد صندلی 
پرواز در ایام نوروز 98 به دلیل از رده خارج شدن تعدادی از 
هواپیماها و غیرعملیاتی شدن برخی هواپیماها خبر داده است.
به گزارش تین نیوز، مقصود اسعدی سامانی در خصوص 
آخرین وضعیت آماده سازی ناوگان هوایی بر ایام نوروز 98 
به فارس گفته است: شرکت های هواپیمایی در حال حاضر 
در حال بسیج کردن همه امکانات خود برای ارائه خدمات به 
مسافران هوایی نوروز هستند، البته این امکانات در اندازه 

وسع شرکت های هواپیمایی است.

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
درخصوص آخرین وضعیت تدوین نرخ کرایه های 
تاکسی در سال 98 گفت: این الیحه در سازمان 
تاکسیرانی آماده شده است اما برای ارائه به شورا باید 
یک سیر داخلی در مجموعه شهرداری را طی کند. 

درحال حاضر الیحه پیشنهادی از سمت تاکسیرانی 
به معاونت حمل ونقل ترافیک ارائه شده است.

مسعود پل مه، دبیر انجمن کشتیرانیعلیرضا منظری، معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران

شرکت های هواپیمایی خارجی عالوه بر شرکت های هواپیمایی ایرانی بر مبنای مفاد 
موافقت نامه های دو جانبه خدمات هوایی در مسیرهای منتهی به مقاصد ایران به طور 
متقابل پرواز بین المللی برقرار کرده اند که کارکرد آن ها در اقتصاد 

حمل ونقل هوایی تأثیر به سزایی دارد.
در سال ۱۳9۶ چهل ونه شرکت هواپیمایی خارجی در پروازهای 
بین المللی ۵۳898۲۲ نفر مسافر جابه جا کردند که نسبت به 
۴9۱۱۰8۷ نفر مسافر جابه جا شده در سال ۱۳9۵ رشد حدود 9/۷ 

درصد را نشان می دهد.

»یکی از این نگرانی ها نوع نگاه دستگاه های دولتی به توان بخش خصوصی است. در این 
موضوع شکی وجود ندارد که بخش خصوصی ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته قدرت 

کمتری دارد و نیاز به تقویت آن وجود دارد اما این نگاه دولتی که 
بخش خصوصی برای حضور در برخی بخش ها آماده نیست یا 

درصورت سپردن کار نمی تواند از پس آن بربیاید نگاه درستی نیست، 
زیرا در طوالنی مدت همچنان امکان افزایش توان این بخش را از 

بین خواهد برد و به تصدی گری دولت دامن می زند.«»عامل دوم به 
چگونگی بهره گیری دولت از تشکل ها بازمی گردد. 

داود فهندژسعدی، مدیر اجرایی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات و 
شرکت های حمل ونقل داخلی کاالی کشور از دغدغه های حمل ونقل جاده ای کاال 
صحبت کرد و عنوان کرد که حمل ونقل کاال با چالش های زیادی ازجمله سرمایه و 

مدیریت بر سرمایه روبه روست.به گزارش تین نیوز، او با اشاره به سختی کار شاغالن و 
رانندگان حمل ونقل کاالیی عنوان کرد که هنوز خدمات و استانداردهای شغلی در این 

حرفه و شغل فراهم نیست. او همچنین عنوان کرد....

عضو تیم طراحی بویینگ، پروسه خرید هواپیما توسط ایرالنی های مسافربری را 
دارای مراحلی دانست که در زمان برجام  این مراحل انجام نشد.

به گزارش تین نیوز، شهروز جهان بین در گروه تلگرامی کاپیتان اشتوداخ گفت: 
توافقنامه های شرکت های هواپیمایی جمهوری اسالمی در زمان برجام هیچ شباهتی 

به مدل های خرید متداول سایر ایرالن های مسافربری دنیا نداشته و شاید برای همین 
هم هیچ وقت عملی نشدند.

معاون فنی و زیر بنائی راه آهن ساخت خطوط اصلی در شبکه ریلی را از جمله دستاوردهای 
چهل ساله انقالب اسالمی در این اداره عنوان کرد.

به گزارش  تین نیوز و به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، مازیار 
یزدانی با اشاره به اینکه از ابتدای انقالب اسالمی تا کنون ۶ هزار و ۴9۶ کیلومتر خط 
اصلی در شبکه ریلی احداث شده است، گفت: این خطوط شامل خطوط جدید، خطوط دوم 

و سوم، خطوط حومه ای و خطوط برقی هستند.

یک کارشناس صنعت خودرو کشور در تشریح وضعیت خودروسازان در اثرپذیری 
خودروسازان داخلی در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به »برگزیت« موسوم 
است؛ گفت: یکی از صنایعی که برگزیت و پیامدهایش آن را به طور مستقیم درگیر خود 

می کند، صنعت خودرو است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، مهدی قربانی با اشاره به اینکه این صنعت حدود یک هشتم 

از مجموع صادرات انگلیس را به خود اختصاص می دهد...
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 وضعیت بار داخلی ناامیدکننده است 
 توسعه فراگیر خطوط اصلی ریلی در چهل سال انقالب 

 خرید هواپیماهای برجامی: هوشمندانه یا ناشیانه؟ 

»برگزیت« چگونه بر خودروسازی ایران تاثیر می گذارد؟ 

هفتهانهم
راهروشناست

پیروزی انقالب اسالمی، دستاوردهای مهمی برای کشور داشته که از جمله مهم ترین 
آن، استقالل است.مطابق با آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، 
اگرچه نارضایتی از اقتصاد ایران وجود دارد و بسیاری از مردم نسبت 
به مشکالت اقتصادی کشور، ناامید هستند، اما از فعالیت های اتاق 

بازرگانی تهران رضایت وجود دارد.
در بحث حمایت از تشکل ها تالش شد تا به جای توزیع پول، کمک 
های هدفمند صورت گیرد؛ به نحوی که بسیاری از تشکل ها اکنون 

صاحب ساختمان شده و شرایط مناسب تری دارند. 

عضو هیات مدیره سازمان بنادر و دریانودری از به وجود آمدن صف 8 کیلومتری مسافران جزیزه قشم خبر داد.

 سهم شرکت های هواپیمایی خارجی در بازار حمل ونقل هوایی بین المللی ایران 

هفتهانهم

توان تشکل ها، واقعیت فراموش شده اقتصاد دریایی 
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