
   

 نوسانات نرخ ارز بدون سیاست حمایتی، ترن ست ها را از حرکت می اندازد 

 دلیل طوالنی شدن توقف هواپیمای نروژی در فرودگاه شیراز چیست؟ 

 قیمت بلیت قطار بر اساس رتبه آن مشخص می شود  پاسخ آخوندی به ادعای مالکیت ۱۳۰ شرکت 

سومین تجمع مالباختگان مسکن هواپیمایی شیدههجوم تهرانی ها به شهرک های اقماری پس از افزایش قیمت اجاره مسکن 

متأسفانه بین میزان کامیونی که وجود دارد و بار رابطه برابری وجود ندارد. در برخی استان ها این تناسب وجود ندارد و بار کمتر از تعداد کامیون 
هست و در برخی استان ها برعکس است. ما به دنبال متناسب سازی میزان بار و ناوگان هستیم که راه حل این است که ناوگان ما تحت کنترل 
شرکت های قدرتمندی باشد که این شرکت ها وضعیت بازار را مانیتور کنند. پیشرفت در عرصه حمل ونقل در هیچ کشوری به صورت فردی  
نبوده است. اآلن متوسط پیمایش کامیون های ما ۶۰ هزار کیلومتر در سال است درصورتی که در جهان و حتی کشورهای همسایه این رقم به 
۱۳۰ هزار کیلومتر می رسد.ما می توانیم از ناوگان خود بیشتر استفاده کنیم. دلیل این اندازه از تفاوت این است که راننده خسته است و نمی تواند 
مسیرهای طوالنی را برود و به همین دلیل پیمایش کاهش می یابد. اما وقتی این امر تحت نظر شرکت قرار بگیرد رانندگان در ساعت های 
مجاز بار را جابه جا می کنند و راننده دیگری کامیون را تحویل می گیرد و این موجب می شود راندمان ناوگان افزایش یاید. بر این اساس معتقد 
هستیم باید این سیستم ساختاری را ساماندهی کنیم. توافق شده است در جلساتی که با کمیته مشترک خواهیم داشت برای ساماندهی 
نظام حمل ونقل جاده ای با تشریک مساعی و با هماهنگی تصمیم گیری کنیم تا این ساختارسازی ها اتفاق افتد و ظرفیت حمل ونقل جاده ای 
با رایزنی ای که برای توسعه حمل ونقل و ترانزیت داریم افزایش یابد تا قدرت جابه جایی بار را از جغرافیای خود خارج کنیم تا معیشت برای 

رانندگان بهتر شد. شخصًا از زحمات همه تشکر می کنم و قدردان زحمات رانندگان حمل ونقل جاده ای نیز هستم.

نقوی حسینی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادعایی اعالم 
کرد که آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی ۱۳۰ شرکت دارد که بسیاری از آنها 
با حضور در وزارتخانه رسمًا در پروژه های راه و شهرسازی فعالیت می کنند.
پس از منتشر شدن این ادعا آخوندی در نامه ای رسمی از رئیس مجلس 
خواست تا مقدمات الزم برای بررسی صحت یا کذب بودن این ادعا را در 
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان  مجلس شورای اسالمی فراهم کند و پس 
از آن نیز این مقام سابق دولت دوازدهم در شکایتی رسمی به قوه قضاییه 

خواستار پیگیری این مساله شد.

معاون مسافری راه آهن درباره رتبه بندی قطارهای مسافری 
گفت: تصویب رتبه بندی قطارهای مسافری منجر خواهد شد 

تا قیمت بلیت نیز براساس رتبه آن مشخص شود.
میرحسن موسوی افزود: ضمن اینکه با اجرای این طرح، شفافیت 

و رقابت بیشتر بین شرکت های ریلی نیز ایجاد خواهد شد.
در ماه های گذشته مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات 
مسافری راه آهن نیز در گفت وگو با خبرنگار ما از آغاز رتبه بندی 

قطارهای مسافری از اواخر امسال خبر داده بود.

مدیرعامل سازمان حامیت مرصف کنندگان و تولید کنندگان امروز از اعالم 

سیاست های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری 

و سایر خودروها در روز پنجشنبه خرب داده و گفته است: متامی سیاست های 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودروهای مشمول 

قیمت گذاری و سایر خودروها سیزدهم دی ماه اعالم خواهد شد، اما به 

این موضوع اشاره نکرده که سیاست خودرو ایرانی از سوی تولیدکنندگان 

و در برخی مواقع از سوی حاشیه سازان است که تعیین می شود و وزارت 

صمت نیز تا به امروز ناگزیر از تبعیت از آن شده است.

مالباختگان پروژه های مسکن هواپیمایی شیده در سال جاری با تجمع مقابل سازمان 
هواپیمایی و کشوری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای سومین بار مقابل قوه 
قضاییه اقدام به تجمع کردند.تجمع کنندگان با به دست داشتن پالکاردهایی مبنی بر 
اینکه باید مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام شود خواهان این بودند اموال 
مدیران این تعاونی مسکن شناسایی شود و در راستای آن اقدام به مرتفع شدن مشالت 
مالباختگان این پروژه شود. از سال 82  تفاهم نامه ای میان وزارت راه و شهرسازی و تعاونی 
مسکن شیده در راستای خانه دار کردن تعدادی از کارکنان صنعت هوایی امضا شد که 

آن ها بتوانند آپارتمان هایی را در شهر جدید پرند دریافت کنند.

 حدود 2۰ روز پیش، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس وابسته به ایرالین نروژ، که از دوبی عازم اوسلو 
بود، در نیمه راه دچار نقص فنی شد و در فرودگاه شیراز به زمین نشست؛ اما حال با گذشت حدود سه هفته از این 
ماجرا این هواپیمای نروژی همچنان در فرودگاه شیراز زمین گیر است همین موضوع باعث شده برخی از رسانه 
های خارجی عنوان کنند که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، تعمیر آن با مشکالتی مواجه شده است.
پیما به یک  وب سایت سیمپل فالیینگ در این باره گفته است؛ در حال حاضر، این هوا
موتور جدید نیاز دارد. اما به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین فرا رسیدن 
هد بود. پیمای شرکت نروژی زمان بر خوا ری حل مشکل هوا دا یند ا تعطیالت، فرآ

اجرای تن-کیلومتر در استان اصفهان آغاز شد.  طی ابالغیه رسمی کانون انجمن های صنفی شرکت های 
حمل ونقلی استان، قرار است از فردا نیز استان اصفهان به سایر استان های هدف برای اجرای این طرح بپیوندد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز محاسبه شاخص های اولیه تن کیلومتر بر اساس عوامل هزینه ای قیمت تمام شده و نرخ 
تن کیلومتر با در نظر گرفتن تأثیر تک تک هزینه ها در واحد تن کیلومتر و تجمیع آن ها صورت گرفته است. این نرخ 
بدون احتساب هزینه های سربار مانند کمیسیون، بیمه مسئولیت مدنی، تخلیه  و بارگیری محاسبه شد و برای دستیابی 
به آن بیش از ۳۰ جلسه اصلی و فرعی، ۱۰۶۰ نفر - ساعت زمان کار کارشناسی با حضور مسئوالن و کارشناسان 
سازمان، نمایندگان کامیون داران و رانندگان، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و شرکت های مشاور تشکیل شده است.

منتقدان پروژۀ راه ابریشم جدید، آنچه بر سر بندر هامبانتوتای سریالنکا آمده را به عنوان مثالی 
کامل از خطراتی که کشور های در حال توسعه با استقراض از چین متحمل می شوند، ذکر می کنند.  
بر اساس گزارش سی ان ان، کنیا جدیدترین کشوری است که چین مجبور شده در آن در ارتباط 
با ابرپروژۀ جادۀ ابریشم جدید پاسخگوی افکار عمومی باشد.وزارت خارجۀ چین، در بیانیه ای، 
گزارش های متعددی در این رابطه که یک بندر کلیدی در مومباسا به علت بدهی های پرداخت 

نشدۀ کنیا، در خطر ضبط شدن از سوی پکن قرار دارد، را غیرواقعی خواند.

یک راننده خودمالک و فعال حمل ونقلی با انتقاد از ناهماهنگی ها در بخش تعیین کرایه حمل بار گفت: باوجود 
مشکالت متعدد در بخش حمل ونقل پایانه بندرعباس، وقتی برای برخی از مسیرها و با توجه به نوع بار، کرایه 
مشخصی که تعیین شده، اجرایی نمی شود، نارضایتی رانندگان را در پی دارد.وی توضیح  داد: با وجود اینکه 
هزینه ها واستهالک کامیون در مسافت طولی تعریف شده است و قابل محاسبه است چرا باید نرخ کرایه یک 
مسیر از مبدأ بندرعباس متفاوت باشد؟خداداد بکرانی در توضیح این شرایط گفت: مثاًل نرخ کرایه بندرعباس به 
رشت، نوع بار کانتینر 2۰فوت با وزن ۱۵الی22 تن؛ مبلغ ۳28۰هزارتومان و نرخ کرایه بندرعباس به رشت نوع 

بار شمش آهن از فوالد هرمزگان با وزن بار ۱۵الی 22 تن مبلغ 2۹8۵ هزارتومان اعالم بار می شود. 
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جدیدترین برنامه های وزیر برای حل مشکل کامیونداران 
جادۀ ابریشم چین به بن بست می رسد؟ 

آغاز اجرای تن کیلومتر در استان اصفهان از فردا 

 مقاومت شرکت های حمل ونقلی در مقابل پرداخت کرایه توافقی 

نماینده تهران در شورای عالی استان ها از تسریع در روند ساخت پروژه های 
مسکن مهر پردیس با تغییر در مدیریت وزارت راه و شهرسازی خبر داد.محمد 
قانبیلی با اشاره به مطلب فوق، اظهار کرد: فعالیت پروژه های مسکن مهر 
شهرستان پردیس روند مثبت و قابل قبولی را طی می کند. این امر نشان از 
اهتمام برای تکمیل و ادامه ساخت مسکن مهر در دوره جدید مدیریت وزارت 
راه دارد.وی در ادامه سخنان خود درخصوص پیشرفت ساخت مسکن مهر 
شهرستان پردیس نیز تصریح کرد: خوشبختانه از زمان آغاز به کار  وزیر راه 
وشهرسازی سرعت خوبی به منظور ساخت در شهرک پردیس شاهد هستیم. 
این موضوع می تواند در کاهش حجم جمعیت در کالن شهرها اثرگذار باشد.

 رجا تالش کرد تا جایی که امکان دارد تامین برخی از قطعات ترن ست ها را از طریق خرید از خارج انجام دهد اما حتی اگر این ترن ست ها در حال حاضر هم نخوابند، عمال با قیمت های فعلی، بهره برداری از آنها فقط شاید نهایتا تا یکی دو ماه آینده قابل انجام باشد

قیمت جدید خودرو، پس فردا اعالم می شود 


