
   

 موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش وام ساخت مسکن 

 لزوم ورود ایران به پروژه اتصال دریای خزر به دریای سیاه 

صدور بیش از 20 هزار مجوز پرواز نوروزی  تجاری سازی رجا با انجام تغییرات ساختاری 

بیش ترین و کم ترین قیمت بلیت هواپیما در نوروز 

مرکز پژوهش های مجلس در راستای ساماندهی برنامه های حمل ونقل و تقویت توان تخصصی و بهره مندی از ظرفیت کارشناسان و متخصصان این 
حوزه اقدام به ایجاد شورای تخصصی حمل ونقل کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، این مرکز در راستای ساماندهی و یکپارچگی برنامه های حمل ونقل کشور و 
تقویت توان تخصصی و بهره مندی از ظرفیت کارشناسان و متخصصان در حوزه حمل ونقل به منظور ارائه مشاوره به مجلس شورای اسالمی، اقدام به 

ایجاد »شورای تخصصی حمل ونقل« کرد.

در بررسی موضوع حمل ونقل از یک طرف حمل ونقل درون شهری در کشور بر عهده شهرداری ها بوده و سازمان ستادی این روند، وزارت کشور و 
سازمان شهرداری ها است و از طرف دیگر حمل ونقل برون شهری بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های تابعه آن است. بر این 
اساس و در حالی که می توان اشتراک موضوعی بین حمل ونقل برون شهری و درون شهری وجود داشته باشد، متولی خاصی برای این امر وجود ندارد، 

در نتیجه این موضوع بالتکلیف می ماند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور 
20 هزار و 959 مجوز پرواز برنامه ای و فوق العاده برای 

نوروز سال 98 تاکنون خبر داد.
رضا جعفرزاده با بیان این که ایام پیک پرواز نوروزی 

امسال از 25 اسفندماه 97 آغاز و تا 17 فروردین 98 ادامه 
دارد افزود: برای انجام سفرهای هوایی در نوروز امسال 
سازمان هواپیمایی کشوری مجوز 20 هزار و 959 پرواز 

فوق العاده برنامه ای برای مسیرهای داخلی و خارجی 
صادر کرده است.

در راستای کسب آمادگی و هماهنگی های بیش تر برای 
سفرهای نوروزی، جلسه توجیهی رؤسای قطارهای 

رجا برگزار شد. به گزارش تین نیوز، مدیر عامل شرکت 
حمل و نقل ریلی رجا در این مراسم با طرح موضوع 

تجاری سازی رجا گفت: در بحث تجاری سازی ما فقط 
مسافر جابه جا نمی کنیم بلکه بسته سفر ارائه می دهیم 
و به همین منظور باید نگاه مان را عوض کرده و با تالش 

بیش تر به هدف خوب و عالی برسیم.محمد رجبی رجا 
اضافه کرد: با بسترهایی که ایجاد کرده ایم ...

هادی حق شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور عبداهلل خانعلی، رییس هیات مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران مقصود اسعدی سامانی  ،  دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی
ریشه اصلی مشکالت حمل ونقل ایران، رانندگان و ناوگان حمل کاالی جاده ای سراسر 
کشور در کجاست؟آیا ضعف در تدوین قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های اجرایی 
است یا ضعف در عملکرد مدیران باال دستی و مسوالن دستگاه های 

اجرایی کشور است؟ یا رابطه ها؟
تبین و تعیین جایگاه تشکالت کارگری رانندگان حمل کاالی 

جاده ای وظیفه کدام ارگان ، سازمان دولتی یا خصوصی است؟
رانندگان ناوگان جاده ای حمل کاالی سراسر کشور با توجه به 

مشکالت فرهنگ تک رَوی که به نظرم خاص ایرانیان است

اگر این جمله را بپذیریم که موتور توسعه ی هر کشوری بخش حمل و نقل است و یا به 
عبارت دیگر اگر حمل و نقل توسعه یافته شود نه در یک وجه بلکه همه ی وجوه آن و 
منظور هم این است که زیر ساخت حمل و نقل ریلی ،جاده ای و 

هوایی تکمیل شود می توان گفت که ابزار توسعه فراهم می شود .
 آنچه که گیالن کم داشت از بین وجوه مختلف حمل و نقل بخش 
ریلی بود گرچه بخش ریلی برای همه ی استانهای کشور از منظر 

بار توجیه داشته باشد در استان گیالن هم در بار و هم مسافر 
خواهد داشت.

 اولین نماینده ایران در سازمان بین المللی دریانوردی  در مورد پروژه اتصال دریای 
خزر به دریای سیاه که توسط کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و رومانی 

مطرح و دنبال می شود، گفت: ایران باید در این موضوع ورود کرده و طرح را رصد و 
بررسی کند.

به گزارش تین نیوز، حسینعلی قلی زاده افزود: یکی از دالیل اهمیت این موضوع و 
ضرورت بررسی این طرح توسط کشور ما، آن است که ایران با ورود به این پروژه 

می تواند ارتباط خود را با کشورهای منطقه بسیار قوی تر کند.

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد؛ افزایش نرخ مازاد بر نرخ اعالم شرکت هواپیمایی 
توسط آژانس های هواپیمایی خالف مقررات است.

به گزارش تین نیوز، اخیراً معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری 
با توجه فرا رسیدن ایام تعطیالت نوروز و سودجویی برخی از دفاتر خدمات مسافرتی در 

بخشنامه ای به رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران اعالم کرده است؛ 
افزایش نرخ مازاد بر نرخ اعالم شرکت هواپیمایی توسط آژانس های هواپیمایی خالف 

مقررات است.

دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته تغییر کرد.
به گزارش تین نیوز، مهرداد تقی زاده به عنوان دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی 

و خدمات وابسته انتخاب شد.تقی زاده  در دولت دوازدهم، به عنوان معاون وزیر راه و 
شهرسازی در امور حمل ونقل و عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری فعالیت می کرد.
پیش از این مجید بابایی دبیر  این انجمن بود. در همین رابطه تقی زاده در شبکه های 

اجتماعی پیامی ارسال و توضیحات داد:چرا دبیری انجمن صنفی ریلی را پذیرفتم؟

سخنگوی کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از، اختصاص شش میلیارد 
تومان برای تجهیز و تقویت خطوط پردازش آرادکوه، خبر داد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، 

آرش حسینی میالنی با اشاره به این نکته که، انتظار شورا حرکت سازمان مدیریت پسماند و 
مناطق به سمت خودگردانی است، اظهار کرد: در پنجاه و دومین جلسه کمیته محیط زیست و 

خدمات شهری شورای اسالمی شهر تهران، بررسی گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند 
و معاونت های خدمات شهری در رابطه با طرح تجمیع خدمات پسماند اختصاص داشت.
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 تشکیل شورای حمل ونقل توسط مرکز پژوهش های مجلس 

مهرداد تقی زاده دبیر انجمن ریلی شد 

 افزایش نرخ مازاد بر نرخ ایرالین ها خالف مقررات است 

 انتظار خودگردانی از سازمان مدیریت پسماند 

هفتهانهم
راهروشناست

به دلیل افزایش قیمتی که امسال در همه کاال ها در سطح کشور رخ داد، 
شرکت های هواپیمایی هم از این موضوع نه تنها مستثنا نبودند، بلکه به دلیل دو 

شوک بزرگ تحریم و افزایش نرخ ارز، هزینه های جاری آن ها از 
دیگر شرکت ها فراتر بود.سال گذشته سهم ارز در قیمت تمام شده 

هزینه های شرکت های هواپیمایی، ۳5 درصد بود، اما امسال در 
پی افزایش قیمت دالر حتی با احتساب دالر 10 هزار تومانی، این 

سهم به 70 تا 72 درصد افزایش یافت.بنابراین اگر شرکت های 
هواپیمایی بخواهند در بازار بمانند، ناچار هستند 

کمبود مسکن در کشور یکی از دالیل افزایش غیرمنطقی قیمت ها در این بخش است و دولت در تالش است تا با حمایت از بخش عرضه به خصوص واحدهای کم متراژ در بازار مسکن تعادل ایجاد کند. 

ریشه اصلی مشکالت حمل ونقل بار ایران 

هفتهانهم

بندر انزلی ظرفیت تبدیل به یک بندر بار کانتینری را دارد 
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