
   

در حوزه تاکسی های اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم بخشی از کار با مجموعه وزرات 
صنعت،معدن، تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی که پروانه فعالیت شرکت ها را صادر 
می کنند و بخشی هم به واسطه انجام کار حمل ونقل بر عهده شهرداری هاست.قیمت گذاری 
تاکسی های اینترنتی براساس شاخص هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، 
میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا دارد و در فرمول گذاری به صورت 
هوشمند محاسبه می شود و این قیمت گذاری مانند تاکسی ها و آژانس ها 
در مرجعی مصوب نمی شود. تاکسی های اینترنتی پدیده های نوظهور 

در دنیا هستند که چالش هایی را در کشورهای مختلف ایجاد کردند

 نوســازی ناوگان هوایی عراق در مقابل اقدامات بی حاصل ایران در تامین ناوگان 

ضوابط تشکیل شرکت های تعاونی حمل و نقل خود راننده 

رکوردشکنی ۱۸ ماهه پروازهای عبوری از آسمان ایران   تامین یک هزار دستگاه لوکوموتیو در مدت ۳ سال 

 معضل مدیریت دوگانه تاکسی های اینترنتی در کشور 

سرپرست نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل در وین اعالم کرد، در گزارش جدید فصلی آژانس در مورد اجرای برجام اعالم شده است 
آژانس به فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی خود درخصوص تعهدات مرتبط ایران ادامه داده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا غائبی در ادامه افزود: همچنین در این گزارش به مالقات مدیرکل با معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان انرژی اتمی در ۱۲ سپتامبر سال جاری و بیانیه مشترک پس از این مالقات و همکاری ایران با آژانس برای انجام برخی سرویس های فنی 
در مکانهای مورد توافق اشاره شده و یک مورد اختالف نظر در مورد یک مکان به دلیل آنکه ایران اعالم کرده در حال انجام تحقیقات قضایی و 
امنیتی در مورد انجام عملیات تروریستی در این مکان است و تا پیان نیافتن این روند دسترسی آژانس به این مکان را فراتر از تعهدات حقوقی می 

داند و اینکه ایران از آژانس درخواست کرده تا در انجام این تحقیقات به ایران کمک کند اشاره شده است.

این دیپلمات ایرانی گفت: طبق گزارش آژانس، فعالیت های غنی سازی در نطنز و فردو، از جمله با نصب آبشارها و ماشین های جدید سانتریفیوژ 
و غنی سازی تا ۶۰ درصد و فراتر از ۳.۶۷ درصد مقرر در برجام، همچنان با اطالع آژانس  ادامه دارد.

در مهر ماه امسال ۱۵ هزار و ۵۵ فقره پرواز عبوری از آسمان 
ایران ثبت شد که در آمار ماهانه پروازهای عبوری از فروردین 
۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، یک رکورد به شمار می رود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، مجموع پروازهای عبوری 
از آسمان ایران در ۷ ماهه سال جاری ۸۰ هزار و ۹۹۴ سورتی 
پرواز است؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل )۷ ماهه 
۱۳۹۹( مجموع پروازهای عبوری ۵۲ هزار و ۱۱۹ سورتی 
بوده است که افزایش ۶۴.۳ درصدی را نشان می دهد.

»سید میعاد صالحی« در جلسه کارگروه توسعه حمل 
و نقل ریلی افزود: ۱۵۰ دستگاه از این لوکوموتیوها از 
تولیدکنندگان داخلی و ۸۵۰ دستگاه به صورت واردات از 
طریق بخش غیر دولتی یا رأسا با استفاده از منابع داخلی  
یا منابع بودجه عمومی تامین خواهد شد.   در این جلسه، 
»محسن صالحی نیا« رییس هیات عامل ایدرو با بیان 
اینکه تامین منابع مالی اولویت مهم برنامه توسعه لکوموتیو 
است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به سهم ۳۰ درصدی 
حمل بار و ۲۰ درصدی جابجایی مسافر باید چگونگی 

مرتضی ضامنی-مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور عباس قربانعلی  بیک-کارشناس حمل و نقلمحمدرضا نجفی منش - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اصل این خبر صحت دارد و در حال حاضر امکان صادرات خودروهای ایرانی به سوریه 
وجود ندارد اما پس از انتشار این خبر تفسیری شکل گرفت که به دور از واقعیت است.

اگر واردات خودروهای ایرانی به سوریه ممنوع شده نه به دلیل مشکالت فنی یا تیره شدن روابط 
که به دلیل مسائل اقتصادی است که در حال حاضر دولت سوریه با آنها 
رو به رو است. با توجه محدودیت های ارزی، دولت دمشق محدودیت هایی 
را بر سر واردات برخی کاالها به این کشور وضع کرده که خودرو نیز 
بخشی از آن است. در این رابطه نیز بحث کشورها مطرح نیست و در کنار 
ایران واردات خودرو از بسیاری از دیگر کشورها نیز متوقف شده است.

ضوابط تشکیل شرکت های تعاونی حمل و نقل خود راننده چیست؟ برای پاسخ به این 
پرسش می توان به صورتجلسه شماره ۹۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مراجعه کرد.

به گزارش تین نیوز، در این جلسه که در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۶۸ در دفتر وزیر راه 
و ترابری  و رئیس شورای هماهنگی ترابری وقت برگزار گردید، ضوابط تشکیل شرکت 
های حمل و نقل خود راننده تصویب شد.بر اساس این مصوبه ضوابط تشکیل شرکت 

های تعاونی حمل و نقل خود راننده به شرح زیر است:۱-شرایط اعضا عبارت است از:
الف- عضو می بایست مالکیت حداقل سه دانگ از وسیله نقلیه را دارا باشد.

 پنج ماه از افزایش غیر قانونی نرخ بلیت هواپیما از سوی ایرالین ها می گذرد و وزیر راه 
و شهرسازی و مسئوالن سابق سازمان هواپیمایی نتوانستند این نرخ را کاهش دهند 
و هشدارها و جلسات متعدد آن ها با ایرالین ها برای  کاهش قیمت بی نتیجه ماند و 

شرکت های هواپیمایی همچنان در این ایام هر طور که خواستند عمل کردند.
از ابتدای روی کار آمدن رستم قاسمی و گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس به 
عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در روزهای نخست شهریور ماه، این انتظار 

می رفت که سر و سامانی به این اوضاع داده شود.

وزارت نفت  موظف شد؛ سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار ریال 
را به سهمیه ماهانه خودروها در آذر ماه ۱۴۰۰ صرفًا برای یک بار اضافه کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، به منظور جبران 
هزینه وارده به دارندگان کارت سوخت بنزین در دوره عدم دسترسی به بنزین سهمیه ای 
به دلیل بروز اشکال در سامانه هوشمند سوخت، هیئت وزیران، وزارت نفت را موظف 
کرد از طریق شرکت تابعه ذی ربط، سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار 
ریال را به سهمیه ماهانه خودروها در آذر ماه ۱۴۰۰ صرفًا برای یک بار اضافه کند.

ز اجرای  مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ا
ه خبر  ذر ما بتدای آ ز ا ده ای ا یی در سفرهای جا نا پروتکل های جدید کرو
هد شد. می خوا لزا ن ا فرا کسن برای همه مسا ئه کارت وا ا ر د و گفت: ا ا د

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس جدیدترین مصوبه ابالغ  شده از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا از ابتدای آذر ماه پروتکل های جدید و سختگیرانه ای 
ز جمله سفرهای برون شهری به اجرا در خواهد آمد. در حوزه های مختلف ا

شماره هفتصد و هفتاد و ششم- نسخه آزمایشی -26 آبان ماه ۱۴۰۰

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

واکنش ایران به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی 
سهمیه جبرانی بنزین اعالم شد 

 اعالم نرخ های جدید بلیت هواپیما از ٢٩ آبان 

 اجرای ممنوعیت سفرهای برون شهری از ابتدای آذر ماه 

یک کارشناس حمل و نقل هوایی از اقدام بی و سر و صدای شرکت هواپیمایی عراقی در نوسازی ناوگان خود خبر داد. 

 روش تکنیکی »پنچ چرا«؛ نقشه راه برای ساماندهی سریع تر راه آهن ماجرای ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به سوریه چیست؟ 

راه روشن است

هفته ان هم

در گفتگویی که اخیرا با یکی از همکاران پرتالش و با سابقه در حمل و نقل ریلی داشتیم در 
زمینه دانش برخی همکاران در تعمیرات نیز دیدگاه ها و نظرات ۲ طرف بیان شد و در ادامه 
از یک عارضه دردناک و مزمن ۲ دهه پیش مثالی را عرض کردم که به دلیل اهمیت باال در 
شناخت نقشه راه برای ساماندهی سریع تر راه آهن و ... در اینجا به آن 
می پردازم.آغاز بیماری با درد گردن بود که به تدریج تشدید شد و خواب 
و آرامش را هم از خانواده گرفت، پس از مراجعه به پزشک و شرح بیماری 
و گرفتن عکس رادیولوژی از گردن اعالم شد که بیماری آرتروز گردن 
است و ارائه نسخه برای درمان بیماری آغاز شد که متاسفانه نتیجه 

هفته انهم
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