
   

شرکت های خصوصی ریلی بدون حمایت دولت، قادر به ادامه حیات هستند؟ 

چند پرسش یک کامیون دار از هیئت مدیره کانون کامیون داران 

جزئیات بلیت  قطارهای نوروزی رجا  مجلس لوایح کمک کننده به بخش ترانزیت را تصویب کند 

 نقش بازارگاه های الکترونیکی در بهبود کسب وکار کامیون داری 

وزیر راه و شهرسازی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای چهل سال اخیر انقالب اسالمی، پیشرفت های جمهوری اسالمی را در 40 سالگی انقالب 
اسالمی در بخش های حمل ونقل، ساختمان و صنایع مرتبط با آنها تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز،  محمد اسالمی در جمع خبرنگاران گفت: در شرایطی در حال برگزاری جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب قرار داریم 
که مردم با مقاومت خود توطئه های دشمنان را خنثی کرده است و مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی22 بهمن  موجبات یأس و ناامیدی دشمنان را 

بار دیگر فراهم می کنند.

وی در ادامه سخنان خود در این بازدید، افزود: باید دستاوردها را مرور کنیم نه این که مقایسه کنیم که قبل از انقالب چه داشته ایم و االن چه داریم. 
اتفاق مهمی که بعد از پیروزی انقالب شاهد آن بوده ایم باور به توانستن و خوداتکایی است که کشور با حضور غیرتمندانه مردم از اول انقالب تاکنون 

توانسته وابستگی را از بین برده و به تولید داخل تبدیل کند. 

معاون پیشین دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: وقتی کاالیی در گمرک 
یا مرز یا در مسیر بازرسی متوقف می شود، مشمول هزینه 

می شود و این برای کشور خوب نیست.

به گزارش خبرنگار تین نیوز غالمحسین امیری، گفت: وقتی 
کاالیی در گمرک یا مرز یا در مسیر بازرسی متوقف می شود، 

مشمول هزینه می شود و این برای کشور خوب نیست.
 

فروش بلیت قطارهای مسافری رجا برای نوروز 98، 
به صورت اینترنتی، اپلیکیشنی و 1539 از ساعت 
7 صبح روز سه شنبه 16 بهمن ماه 97 آغاز می شود 
و شرکت رجا در این خصوص توصیه هایی برای 

متقاضیان خرید بلیت ها دارد.
 براساس برنامه ریزی انجام شده، در روز سه شنبه 
16 بهمن ماه 97، فروش بلیت قطارهای مسافری 
کلیه محورها به جز مشهد مقدس عرضه خواهد شد.

روزبه افشاری، کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان راهداری محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهرانرضا بدیعی فرد ، مدیرکل فرودگاه های استان فارس
با توجه به تقاضای پرواز در مسیر شیراز - نجف و به منظور ارائه خدمات مناسب به مسافران، 
این پرواز به صورت رفت وبرگشت برنامه ریزی و انجام شد. این پرواز از چهاردهم بهمن ماه 
سال جاری آغاز شد و ازاین پس روزهای یکشنبه هر هفته مسافران را 
در مسیر شیراز-نجف جابه جا خواهد کرد.شرکت هواپیمایی قشم برای 
انجام این پرواز از هواپیمای ایرباس 320  استفاده می کند.هم اکنون 
پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی شیراز توسط 9 شرکت هواپیمایی 
داخلی و خارجی به هفت مقصد خارجی دبی، کویت، شارجه، دوحه، 

استانبول، مسقط و نجف انجام می شود.

اولین موضوعی که امروز موردبررسی قرار گرفت بودجه سال 98 شهرداری بود که توسط 
شهردار تهران ارائه شد و به زودی در یک فرصت یک ماهه در کمیسیون ها موردبررسی قرار 
خواهد گرفت و موضوع بعدی عوارض تردد در محدوده های ممنوعه 
شهر تهران بود که نام آن به الیحه کاهش آلودگی هوا تغییر پیدا 
کرد و جزئیات آن با هماهنگی کمیسیون حمل ونقل، برنامه وبودجه 
و معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران به تصویب رسید. 
این موضوع به اتمام نرسید و تنها یک ماده از 5 ماده آن به تصویب 
رسید و بعدازظهر امروز باقی موارد موردبررسی قرار می گیرد.

یک راننده خود مالک در متنی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد عملکرد هیئت 
مدیره کانون کامیونداران را مورد سوال قرار داد.

به گزارش تین نیوز، سید دالور موسوی با طرح این پرسش که در سراسر کشور چند 
انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران وجود دارد، گفت: چند درصد از کامیونداران در 

این انجمن ها عضو هستند؟
وی خطاب به هیئت مدیره کانون کامیونداران افزود: شما نماینده واقعی چند درصد از 

کامیونداران کشور هستید؟

 معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه 17 بهمن ماه از ساعت 10 الی 
12 از طریق تماس تلفنی به سواالت شهروندان در حوزه کاری خود پاسخ می دهد.
 همزمان با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 

در راستای شفاف سازی و پاسخگویی، معاونت های مختلف وزارت راه و شهرسازی 
پاسخگوی سواالت شهروندان خواهند بود.در این راستا  شهرام آدم نژاد، معاون 

حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در روز چهارشنبه 17 بهمن ماه از ساعت 10 تا  12 
پاسخگوی سواالت شهروندان از طریق شماره تلفن 888646100 خواهد بود.

پروژه های سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی منطقه ویژه اقتصادی بندر 
امیرآباد فردا هم زمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر کلنگ زنی و افتتاح می شود. 
مهندس راستاد مدیرعامل سازمان، آقای حسین زادگان استاندار مازندران و جمعی از 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی فردا، جهت افتتاح و کلنگ زنی پروژه های 
سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی با مجموع سرمایه گذاری بیش از 1300 میلیارد 

ریال در بندر امیرآباد حضور پیدا خواهند کرد.

جدول تغییرات نرخ طرح ترافیک سال آینده به صورت تفکفیک شده ) محل سکونت، 
حضور در ترافیک، نوع معاینه فنی ( از سوی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

تهران اعالم شد.
طرح ترافیک 98 در حالی قرار است از سال آینده توسط شهرداری تهران اجرا شود که بر 
اساس اعالم معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران قرار است نرخ ورود به طرح 

ترافیک بر اساس نرخ تورم و حداکثر 15 درصد افزایش خواهد یافت
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 روایت وزیر راه وشهرسازی از تحوالت پس از انقالب بخش حمل ونقل 
کلنگ زنی و افتتاح پروژه های بزرگ سرمایه گذاری بندر امیرآباد 

پاسخگویی معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی به سوال های شهروندان 

تغییرات طرح ترافیک سال 98 اعالم شد + جدول 

هفتهانهم
راهروشناست

انجمن کامیون داران آمریکا در سال 2015 با تعدادی از بازار گاه های مطرح آن کشور 
تفاهم نامه همکاری امضا کرده تا از صنعت آن ها پشتیبانی کنند و منافع مشترک را دنبال 
کنند. این اقدام نشان می دهد که انجمن کامیون داران آمریکا اواًل 
مستقل از دولت برای صنعت خود برنامه راهبردی دارند و دوم نشان 
می دهد که ایشان پذیرفته اند که پشتیبانی واسطه های الکترونیکی 
یا همان بازار گاه های الکترونیکی از کامیون داران چقدر اهمیت دارد. 
به عنوان مثال در خصوص کرایه حمل جاده ای که سال ها مبنای 

هزینه یابی مشخصی نداشت 

در شرایط فعلی بخش ریلی، ردپای اقتصاد بیمار و فلج دولتی و دست حمایتی آن دیده می شود. 

 برقراری پرواز جدید در مسیر شیراز -نجف 

هفتهانهم

 مجوز 15درصد افزایش قیمت مجوز طرح ترافیک 
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