
   

در پی مصوبه مجلس درباره آزاد سازی واردات خودرو، شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو های 
وارداتی، مونتاژی و داخلی هستیم. قیمت خودروی سمند از ۲۴۵ میلیون به ۲۳۳ میلیون تومان، 
پژو جی ال ایکس از ۲۳۵ میلیون به ۲۲۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۵۵ میلیون به ۲۳۸ 
میلیون و ۲۰۶ تیپ ۵ از ۳۰۰ میلیون به ۲۸۵ میلیون تومان کاهش یافته 
است.قیمت خودرو های مونتازی مانند هایما از ۷۷۰ میلیون تومان به 
۷۳۵ میلیون تومان و خودروی جک از ۷۵۵ میلیون تومان به ۷۲۰ میلیون 
تومان کاهش داشته است.این رکود قبال هم بود، اما اکنون سنگین تر 
شده البته فروشنده زیاد، اما خریدار کم و معامالت در نقطه صفر قرار دارد.

 کاندیداهای احتمالی ریاســت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای+ نام 11 کاندیدا 

مشکالت رانندگان ترانزیت برای عبور از محور گوریس- قاپان 

 فروش ۳۵ هزار بلیت هوایی اربعین  تکذیب اعزام زائران اربعین با هواپیمایی نظامی 

کاهش تا 1۰ درصدی قیمت خودرو در بازار 

برخی شرکت های هواپیمایی به صورت سلیقه ای مصوبات مربوط به مقابله با کرونا را اجرا می کنند؛ در حالی که چندی است محدودیت مسافرگیری 
۶۰ درصدی در پروازها با ادعای کاهش شیوع کرونا رعایت نمی شود، این شرکت ها به بهانه تداوم محدودیت های کرونایی،  پذیرایی از مسافران را 

همچنان تعطیل کرده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، از جمله محدودیت هایی کرونایی که شامل حال شرکت های هواپیمایی در دوران کرونا شد، اجرای مصوبه پرواز 

ایرالین ها با ۶۰ درصد ظرفیت بود.

بدین صورت که ایرالین ها موظف هستند با فروش ۶۰ درصد ظرفیت یک هواپیما از انتقال ویروس کرونا در داخل پروازها جلوگیری کنند؛ چرا که 
احتمال ناقل بودن مسافر و سوار شدن مسافر مبتال به کرونا در پروازها وجود دارد وهر چه تعداد مسافر کمتری داخل هواپیما باشد ایمنی باالتر است.

در مقابل ایرالین ها نیز خدماِت کترینگ و پذیرایی از مسافران را لغو کردند و خواهان ارائه تسهیالت دولت به بهانه کاهش درآمد خود شدند تا 
جایی که دولت با حمایت از شرکت های فعال در صنعت حمل و نقل هوایی، با پرداخت بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیالت ویژه توانست 

مسیر ادامه فعالیت را برای کارکنان و شاغالن این صنعت فراهم کرد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: نیروهای مسلح برای 
نیازهای پشتیبانی خود هواپیماهای متعددی دارند و پروازهای 
پشتیبانی به صورت مستمر برای جابه جایی افراد و بار در قالب 
غیر تجاری کشور و ضرورت های عملیاتی برقرار می کنند.

  با توجه به جابه جایی حجم قابل توجهی بار و نیروی انسانی 
برای ارائه خدمات در مراسم اربعین توسط دستگاه های مرتبط، 
توان پشتیبانی بخش نظامی کشور در خدمت این نیاز قرار داده 
شده و برخی امکانات و نیروهای مورد نیاز برای خدمات رسانی 
به زوار اربعین با مساعدت نیروهای نظامی جابجا می شوند.

شهرام آدم نژاد درباره تشدید نظارت ها بر فروش بلیت 
عراق ویژه ایام اربعین با نرخ مصوب اظهار داشت: با توجه 
به تصمیم کشور عراق و مذاکراتی که انجام شد قرار بر 
این شد که ۶۰ هزار زائر ایرانی فقط از مسیر هوایی در 
همایش بزرگ اربعین حسینی حضور پیدا کنند. وی ادامه 
داد: در ابتدای کار مشکالتی در این زمینه و فروش بلیت 
به عالقه مندان به وجود آمد که با دستور قاطع وزیر راه و 
شهرسازی برای رفع این مشکالت، جلسات متعددی با 
تشکل ها و مجموعه های مختلف برگزار و سازمان هواپیمایی 

محمود محمودزاده-معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازیخسرو سرایی-مدیرکل ترانزیت، لجستیک و موافقت نامه های سازمان بنادر و دریانوردی سعید موتمنی -رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو
هم اکنون در ایران شرکت های خصوصی قدرتمندی وجود دارند که می توانند در کشورهای 
عضو این سازمان که از حمل و نقل دریایی برخوردارند، حضور موثر داشته باشند.سازمان 
همکاری شانگهای راه ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بهره مندی از تجارت آزاد را 
هموار می سازد، که این امر به معنای موتور توسعه بنادر کشور است.
باید با شناخت کامل از ظرفیت های سازمان شانگهای و ظرفیت های 
حمل و نقل دریایی و صنعت بندری ایران به استقبال این الحاق رفت. 
مسلما کشورهای جهان در قالب اتحادیه ها، پیمان های منطقه ای و 
بعضا فرامنطقه ای به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی بین یکدیگر هستند

در حالی که چند روز پیش )۲۵ شهریور(،  ۲ راننده ترانزیت ایرانی که قصد حمل کاال ) 
مواد سوختی( به ارمنستان را داشتند، در کشور آذربایجان دستگیر شدند، رانندگان فعال 
در حوزه ترانزیت کاال از کاهش امنیت ترانزیت به ارمنستان و ادامه فعالیت در این مسیر 

اظهار نگرانی می کنند.
به گزارش تین نیوز، خبرهای منتشر شده در مورد دستگیری این ۲ راننده حکایت از 
آن دارد که این رانندگان توسط نیرو های مرزبانی کشور آذربایجان در بخشی از محور 

»گوریس- قاپان« دستگیر شده اند.

مهرداد جمال ارونقی افزود: در جلسه ای که امروز در دادستانی عمومی و انقالب تهران 
با ریاست آقای پسندیده معاون قضایی دادستان تهران و آقای تورک معاون دادستان 
تهران و همچنین تمامی دستگاه ها و ارگان های مرتبط با واردات این کامیون ها برگزار 

شد تقریبًا تمامی مشکالتی که بر سر واردات این کامیون ها وجود داشت برطرف شد.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا هیچ کدام از این کامیون ها متروکه نشوند و هر 
کدام از آن ها که نیاز به تمدید ثبت سفارش دارند و تاریخ ثبت سفارش شان منقضی 

شده است ظرف سه روز تمدید ثبت سفارش شوند.

ستاد اربعین این وزارتخانه در جلسه ای به ریاست معاون حمل ونقل وزیر راه و 
شهرسازی مصوب کرد: از ۳۰ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در صورت کنسلی بلیت 
زائران باید کل وجه به صورت ۱۰۰ درصد توسط ایرالین یا چارترکننده به مسافر 
بازگردانده شود و سازمان هواپیمایی آن را ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

 از روز شنبه مورخ ۳ مهر، روزانه حداقل ۴۰۰ اتوبوس در مرز مهران برای بازگشت 
زائران آماده و مستقر شود. سازمان هواپیمایی کشوری ظرفیت پاسخگویی سامانه های 

دریافت شکایات را برای پاسخگویی ۲۴ ساعته در طول شبانه روز افزایش دهد.

در چند سال گذشته روند ساخت و تکمیل آزادراه تهران- شمال مناسب بوده به طوری که 
فاز یک و چهار آن افتتاح شده و فاز دوم آن نیز در مجموع روند مناسبی را طی می کند.

به گزارش تین نیوز، اما وضعیت قطعه سوم آزاد راه تهران- شمال چگونه است؟ ساخت 
و تکمیل این مسیر ۴۷ متری نیاز به به سرمایه گذاری عظیمی دارد که شاید در توان 
سرمایه گذاران ایرانی نباشد.در عین حال با توجه به وجود تحریم ها، این که شرکت 

های خارجی برای سرمایه گذاری در این پروژه حضور خواهند یافت نیز مبهم است.
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خبری از فاصله اجتماعی در پروازها نیست 
 کنسلی پروازهای اربعین هزینه ندارد 

 مشکالت واردات کامیون های دپو شده در گمرک حل شد؟ 

 یک پیشنهاد در مورد ساخت فاز سوم آزاد راه تهران- شمال 

بر اساس اطالعاتی به دست آمده از محافل حمل و نقلی، نام چندین فرد با تجربه خدمت در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ریاست این سازمان مطرح است. 

ثبت نام مسکن خبرنگاران هنوز آغاز نشده است  آمادگی بنادر ایران برای مبادالت تجاری منطقه ای و جهانی 

راه روشن است

هفته ان هم

در حال رایزنی با وزارت فرهنگ و ارشاد برای افزایش ظرفیت مسکن خبرنگاران هستیم و زمان 
ثبت نام در سامانه اقدام ملی بعد از نتیجه گیری نهایی اعالم خواهد شد. ما در حال رایزنی 
برای افزایش ظرفیت ساخت مسکن برای خبرنگاران هستیم و هنوز تعداد متقاضیان واجد 
شرایط از طرف وزارت ارشاد به وزارت راه و شهرسازی معرفی نشده است.

با تغییر سیستم مدیریتی، رایزنی های جدید برای افزایش ظرفیت آغاز 
شد و به همین دلیل فعال ثبت نامی برای مسکن خبرنگاران نداریم. مرداد 
ماه امسال پیرو تفاهم نامه ساخت مسکن برای اصحاب هنر و رسانه بین 
وزارتخانه های راه و ارشاد قرار شد به زودی عملیات اجرایی پروژه ها آغاز می شود.

هفته انهم
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