
   

چند سال دیگر »هایپرلوپ« جایگزین قطار می شود؟ 

 زیان دیدگان عدم به روز رسانی تن-کیلومتر 

سه دلیل کاهش پروازهای فرودگاه اردبیل   ایران برای اردن واگن و خط  آهن می سازد 

روند رو به رشد عضوگیری در انجمن ریلی 

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران، مصوبه مربوط به میزان مجاز ارز همراه رانندگان ترانزیت را ناعادالنه 
توصیف کرد.

به گزارش تین نیوز، عبداهلل خانعلی به این شبکه خبری گفت: در اقدامی که منجر به صدور مصوبه دولتی نیز شده است، رانندگان خطوط بین المللی 
نمی توانند بیش از 2هزار یورو یا دالر،  همراه خود ارز از کشور خارج کنند، در غیر این صورت قاچاق محسوب شده و با رانندگانی که بیش از این مقدار 

ارز خارجی همراه داشته باشند طبق قوانین مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: این مصوبه عادالنه نیست و ارز اختصاص یافته به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه های سفر نبوده و فشارهای روحی و روانی بسیاری را 
به رانندگان ترانزیت وارد و ایشان را بر سر دو راهی انتخاب عدم صداقت در گفتار، اظهار و علیرغم میل باطنی، پنهان کاری و انجام تخلف یا انصراف 

از فعالیت در بخش حمل و نقل بین المللی می کند، چرا که یک راننده، چاره ای جز همراه بردن حداقل مصرفی خود ندارد.

مدیرکل فرودگاه های استان اردبیل از افتتاح ترمینال جدید فرودگاه 
اردبیل در چند هفته آینده با حضور رئیس جمهور خبر داد و سه عامل 
بهسازی باند فرودگاه، مشکل ناوگان هوایی ایرالین ها و ضعف 
اقتصادی منطقه را از دالیل کاهش پروازهای این فرودگاه دانست.

سید فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار تین نیوز به توسعه 
فرودگاه اردبیل اشاره کرد و گفت: توسعه فرودگاه اردبیل 
در آینده اقتصادی استان اردبیل بسیار نقش خواهد داشت.

مدیرعامل راه آهن از تعامل راه آهن های ایران و اردن 
در حوزه خدمات فنی-مهندسی و توسعه زیرساخت ها و 

تولید ناوگان برای اردن خبر داد.
به گزارش تین نیوز سعید رسولی درباره اجالس منطقه 
خاورمیانه اتحادیه راه آهن های جهانی که هفته گذشته 
در عقبه اردن برگزار شد، اظهار داشت: هفته قبل از این 

نشست در اردن، نشست سه جانبه ای میان رؤسای ایران، 
سوریه و عراق در تهران برگزار شد

رضا بخشی زاده ،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مهرداد تقی زاد،دبیر انجمن صنفی شرکت های ریلی
این اقدام در ادامه خصومت ها و دشمنی های انگلستان در برابر ملت ایران قبل و بعد از انقالب است. 
این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.: مجلس شورای اسالمی هفته آینده تصمیمات الزم را در مورد 
مقابله با اقدام انگلستان خواهد گرفت، دولت هم این مسیر را جلو می برد.وزارت امور خارجه باید اقدام 
متقابل در برابر انگلستان طراحی کند. قطعًا این اقدام انگلیس بی پاسخ 
نخواهد ماند و انگلستان هزینه سنگینی بابت این اقدام خود خواهد پرداخت. 
جمهوری اسالمی ایران وارد فضای جدید شده است که دست برتر را در 
منطقه و جهان دارد. تحلیل های دشمنان نشان می دهد که تحریم های 
اقتصادی تبدیل به فرصتی برای اقتدار اقتصادی ملت ایران خواهد شد.

اعالم کمبود لوازم یدکی از سوی شرکت های خودرو ساز سبب گرانی این کاال در بازار می شود 
درحالی که کمبودی در بازار وجود ندارد.

با افزایش نرخ ارز از ۴2۰۰ تومان به بیش از ۱2 هزارتومان قیمت لوازم یدکی نیز در بازار 
افزایش یافته است.قطعه فروشان طبق تعهداتی که نسبت به 

شرکت های خارجی دارند باید قطعات آن ها را وارد کرده و عرضه کنند 
این درحالی است که درسال های ۹۶ و ۹۷ رکود شدیدی در بازار ایجاد 
شد، اما با افزایش نرخ ارز و دپو شدن کاال در گمرکات، کاال های مانده 

در انبار های به بازار عرضه و نیاز مشتری را تامین می کند.

جاده و حمل ونقل جاده ای باید سهم خود را از درآمد حاصله از این بخش از جمله جرایم 
رانندگی و عوارض آزادراهی دریافت کند.

به گزارش تین نیوز، مطلب باال بخشی از یادداشت یک فعال حمل ونقل جاده ای است که 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

علیرضا سمنانی راننده خودمالک در این یادداشت تاکید کرد: اگر سهم درآمد واقعی جاده 
به خودش برگردانده می شد و اگر جاده های کشور به عنوان سرمایه ملی مورد توجه قرار 

می گرفت، امروز شاهد این حجم عظیم از تلفات جانی و مالی نبودیم.

 عضو شــورای اداری استان اردبیل، در بازدید از پایانه مرزی بیله سوار با اعالم این خبر گفت:دوز بالغ 
قرارداد فی ما بین و برگ معافیت کاهش عوارض بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان 

است که هر برگ آن معادل ۱۰۰ دالر است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان 

اردبیــل،علی رحمتی سهمیه سال 2۰۱۸ دوزبالغ این استان را ۱۴ هزار برگ عنوان کرد و افزود: با 
هدف حمایت از توسعه ناوگان صادراتی و کاهش هزینه های حمل و نقل افزایش سهمیه در دستور کار 

قرار گرفت و این مهم با رشد ۴۰ درصدی درسال 2۰۱۹ به ۱۹ هزار برگ افزایش یافت.

تا کنون که ۷ روز از عملیات پروازهای حج گذشته است ۱۰ هزار و ۱۴۶ زائر به عربستان اعزام شده اند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، تا امروز )23 تیرماه( بالغ بر ۴۱ پرواز از فرودگاه های زنجان، یزد، اهواز، 

ساری و مشهد انجام گرفته است.
امروز نیز ۶ پرواز حج از فرودگاه های سازی، مشهد و اهواز انجام خواهد گرفت که در راستای آن هزار 
و 5۰۰ مسافر راهی سفر حج خواهند شد. اعزام تمامی زائران استان زنجان و یزد به عربستان به اتمام 

رسیده است.

شهردار تهران دیروز پس از بازگشت از مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه جمع آوری و هدایت 
آب های سطحی محدوده بزرگراه فتح،  از طرح جمع آوری پل گیشا و برداشتن آخرین شاه تیر  این 

پل بازدید کرد و گفت: بخش سطحی پروژه گیشا تا اول مهر پاکسازی برداشته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، پیروز حناچی با بیان این که بخش زیرسطحی پروژه براساس وعده ای 

که داده شده تا پایان سال آماده بهره برداری می شود، افزود: پروژه بزرگی را امروز در حال اجرا 
داریم که دو محور شریانی بزرگ یعنی جالل آل احمد و چمران را به یکدیگر وصل می کند.
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تصمیم ناعادالنه ای که دامن رانندگان ترانزیت را گرفت 

 آخرین آمار جابه جایی مسافران حج از فرودگاه ها 

 توزیع 4 هزار برگ دوز بالغ در پایانه مرزی بیله سوار 

 پایان عملیات جمع آوری پل گیشا تا آخر سال 

هفتهانهم
راهروشناست

دبیر انجمن ریلی در سلسله متونی در شبکه های اجتماعی از روند رو به رشد عضویت در انجمن ریلی 
نوشت.به گزارش تین نیوز مهرداد تقی زاده در پست اول خود نوشت:»در سال ۹۸ دو اتفاق مهم در 

انجمن افتاده است :۱.  تحرک بسیار خوبی در جهت تمایل شرکت ها در عضویت انجمن صورت 
گرفته و به زودی آمار آن اعالم خواهد شد. بخشی از آن به پیگیری های 
خوب دکتر بابائی درگذشته برمی گردد که ما هم همان مسیر را در جهت 

احقاق حقوق شرکت های عضو دنبال می کنیم و بخشی به تعریف 2۴ 
خدمت برای اعضاء و تالش برای تحقق آن و بخشی نتیجه به ثمر نشستن 

برخی خواسته های صنفی با همکاری خوب همه شما است.

در آینده، شما می توانید درون کپسولی که روی ریل قطار معلق است؛ بنشینید و با سرعتی معادل 960 کیلومتر بر ساعت، تمام یک کشور را طی کنید! این رویا با »هایپرلوپ«، روش حمل ونقلی آینده به حقیقت می پیوندد. تکنولوژی که ایالن ماسک، کارآفرین آمریکایی نخستین بار آن را پی ریزی کرد.

اعالم کمبود لوازم یدکی سبب گرانی خودرو می شود توقیف نفتکش بی پاسخ نمی ماند 

هفتهانهم
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