
ردات تایر و الستیک موجب گران تر  رز با نرخ سامانه نیما برای وا آیا اختصاص ا
شدن الستیک خواهد شد؟ به اعتقاد نگارنده نتیجه بر عکس است و فقط موجب 
وانی و حذف واسطه و دالالن این بازار خواهد شد. واقعی شدن نرخ الستیک، فرا

متاسفانه به دلیل نقص قوانین و عدم اجرای صحیح همین قوانین نصف 
و نیمه موجود و بسیاری که کارشناسی شده تر هستند و از گذشته باقی 
مانده است، به واسطه سوء مدیریت برخی و افراد کم  اطالع در سطوح باالی 
مدیریتی، موجبات نارضایتی، اعتراضات و تجمع های صنفی رانندگان ناوگان 
عمومی حمل کاال در خرداد ماه سال 1397 در سراسر کشور فراهم شد.

   

 رانندگان توان مشارکت در نوسازی ناوگان را بدون حمایت دولتی ندارند 

 چهار مرحله اساسی در اجرای تن-کیلومتر دینامیک  

تسویه کامل شرکت آبادان با رانندگان و همکاری به صورت نقدی  آیا تسهیالت حمایتی ریلی به موقع خواهد رسید؟ 

 اثر واقعی شدن نرخ ارز بر قیمت الستیک 

فگفت: اگر فهارس بهای سال 99 اصالح نشود، ممکن است افتتاح تعداد زیادی از آزادراه ها به تعویق بیافتد. این در حالی است که این آزادراه ها 
قرار بوده در پایان سال 99 افتتاح شود.

به گزارش تین نیوز، افزایش هزینه حمل مصالح راه سازی به چالش جدید راه سازان تبدیل شده و پروژه های عمرانی را با رکود مواجه کرده است.

خدایار خاشع دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها در گفتگو با خبرنگار تین نیوز گفت: حدود 600 کیلومتر آزادراه در قالب 5 طرح به 
نام پروژه های جهش تولید نام گذاری شده است،  امیدواریم تا پایان سال 99 به بهره برداری برسد ازجمله پروژه آزادراه اصفهان-شیراز.

وی افزود: این پروژه ها مصالح بسیار زیادی مصرف می کند و پیش نیاز اصلی اجرای راه، حمل مصالح موردنیاز آن است. دو سالی است با افزایش 
قیمت ارز و شکل گرفتن چرخه تورمی بین قیمت ارز و بهای کامیون و لوازم موردنیاز آن هزینه حمل مصالح به بیش از سه برابر افزایش یافته و 

تعادیل اعالم شده فقط سهم کمی از این افزایش هزینه ها را جبران می کرد.

شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان مطالبات 
ا به طور کامل پرداخت کرد. نندگان کامیون ر ا ر

به گزارش تین نیوز، در پیامی که از سوی  مدیرعامل این 
شرکت منتشر شده، آمده است: اینک که به لطف و مدد الهی 
و به برکت ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پر خیر و برکت قدر 
توفیق یافتیم بدهی به رانندگان خدوم و زحمتکش سراسر 
کشور را به طور کامل تسویه و پرداخت نماییم بر خود الزم 
می دانم از همکاری تک تک عزیزاِن زحمتکش که با درک 
عمیق خود از شرایط کشور، صبورانه وضعیت ما را تحمل کرده

اگر به سیاه دیدن همه حوزه های مدیریتِی کشور عادت 
نکرده باشیم و تنها سعی کنیم آگاهی مان را نسبت به 
موضوعات و پدیده ها افزایش دهیم، خواهیم دید که 
صنعت ریلی به زعم مدیران و صاحبان صنایع و همچنین 
کارشناسان و کنشگران این صنعت، در سال گذشته رشد 
خوبی را تجربه کرده است. این رشد طبق آمار رسمی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین حدوِد سال، به 
51 درصد می رسد و این اتفاق قطعا حاصل تعامل مفید 
و مثبِت بخش دولتی و خصوصی و سرمایه گذاران است. 

علیرضا قنادان-مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهرانپروانه سهرابی- مدیر فرودگاه آبادان  عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران
از 6 ماه دوم سال گذشته تمرکز خود را بر تکمیل پروژه احداث ترمینال جدید فرودگاه گذاشتیم. آن 
زمان پروژه 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما اکنون بیش از۸1 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
برنامه ریزی ها بر این است تا در هفته دولت تکمیل و به بهره برداری برسد.قرار بود در خرداد سال 
جاری این پروژه افتتاح شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد، 
با وجود تمام مشکالت ناشی از ویروس کرونا، بهسازی ترمینال قدیم را 
شروع کرده ایم و باید بگویم این ترمینال تغیرات 100 درصدی دارد.به 
دلیل وضعیت سوق الجیشی منطقه و نیز استقبال سرمایه گذاران در 
نظر داریم رودگاه تا فرودگاه آبادان به هاب صادرات منطقه تبدیل شود. 

یعالی هماهنگی  یک فعال حمل و نقل جاده ای اجرای کامل مصوبه 209 شورا
ده ای بر اساس تن -کیلومتر و  بری کشور درخصوص تعیین نرخ حمل جا ترا
نست. م اساسی دا قدا ر ا ا منوط به اجرای چها اجرای تن-کیلومتر دینامیک ر

به گزارش تین نیوز، مالک نخعی گفت: چهار مرحله اساسی در اجرای کامل و صحیح 
مصوبه 209 و مسئله تن کیلومتر دینامیک باید مورد بررسی و کارشناسی فنی قرار گیرد. 
وی این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان کرد و افزود: یکی از این مراحل، تشکیل 
دبیرخانه و تدوین اساسنامه دبیرخانه تن-کیلومتر و سطح مسئولیت و قدرت مداخله است.

یک کاربر شبکه های اجتماعی با ارسال متن آگهی مربوط به »ایستادن در صف تعویض 
پالک« نوشت: ایستادن در نوبت صف تعویض پالک در ارومیه هم به یک شغل تبدیل شد.

ین آگهی آمده است: دیگر نگران اتالف وقت  به گزارش تین نیوز، در متن ا
در صف طویل تعویض پالک نباشید. ماندن شبانه را به ما بسپارید و با خیالی 
آسوده شب را درمنزل خود سپری کنید و صبح با خیالی آسوده نوبت خود را از ما 
تحویل بگیرید. گرفتن نوبت جزو اولین خودروها از ساعت 22 شب با هفت صبح.

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه جزئیات علت به گل نشستن 
کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در تنگه سنگاپور در حال بررسی 
است، گفت: خسارت وارد شده به کشتی و بار توسط بیمه پرداخت می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، جلیل اسالمی درباره آخرین جزئیات بررسی حادثه به 
گل نشستن کشتی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در تنگه سنگاپور، اظهار داشت: در حال 
حاضر بحث اولیه درباره این کشتی، مباحث فنی، موضوع سلویج و نجات کشتی و بار است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از اتخاذ تصمیم نهایی برای 
اجرای طرح ترافیک همزمان با پایان ماه مبارک رمضان در جلسه فردا خبر داد.

غالمحسین محمدی در تشریح برگزاری جشنواره رسانه های شهری ضمن تبریک روز ارتباطات 
و روابط عمومی گفت: شهرداری تهران در ایام شیوع  کرونا نه تنها تعطیل نبوده است بلکه 
جدی تر از ایام معمول فعالیت های خود را پیگیری کرده است. با توجه به وضعیت تهران کاهش 
منابع درآمدی و کاهش کیفیت زندگی باید در شهر تهران ریل گذاری جدیدی انجام می شد

شماره چهارصد و  پنجاه و یکم- نسخه آزمایشی -۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
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تعویق راه اندازی تعدادی از آزادراه های در دست ساخت 

جزئیات خارج سازی بار و کشتی به گل نشسته ایرانی 

شغل جدیدی که با تعویض پالک ایجاد شد 

اتخاذ تصمیم نهایی برای اجرای طرح ترافیک در جلسه فردا 

توان مشارکت در طرح نوسازی ناوگان برای فرسوده سواران، بدون حمایت دولت میسر نیست. 

کاهش ۶۰ درصدی درآمد راننده های تاکسی فرودگاه آبادان، هاب صادرات و واردات منطقه می شود 

راه روشن است

هفته انهم

در تهران ۸0 هزار راننده تاکسی مشغول به فعالیت هستند، این در حالی است که شهرداری 
درنظر دارد پس از شب های قدر مجددا طرح ترافیک را از سر بگیرد. در این طرح برای کارمندان 
دولت و پرستاران تسهیالت ویژه ای درنظر گرفته شده است، همچنین رانندگان تاکسی و 
اسنپ نیز می توانند به صورت رایگان در محدوده طرح تردد کنند، اما 
این مساله با توجه به گران بودن نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی و 
آژانس ها حتما منجر به سرازیر شدن بار مسافر به سمت سایر مدهای 
حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی ها خواهد شد، از طرفی اسامی 
تمامی رانندگان برای دریافت کمک های دولتی معرفی شده است، 

هفته انهم
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