
   

 تشریح تخلفات واگذاری »ایران ایرتور« در نامه نماینده مشهد به رئیسی 

کامیون انبار سیار و بدون هزینه برای صاحبان کاال نیست 

تسریع در روند ساخت پروژه بارانداز ریلی آستارا - آستارا  امیرمکری: فرودگاه جدیدی نمی سازیم 

وضعیت جاده های آبادان بهبود می یابد 

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اظهارات سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره معنا نداشتن سقف تعیین شده در ایام پیک سفرها، گفت: 
وی باید حرف خود را پس گرفته و توبه کند.

 به گزارش تین نیوز به نقل از  تسنیم؛ محمد اسالمی با یادآوری این که در بخش مسکن حدود 150 هزار واحد طرح مهر به اتمام رسیده و به مردم 
تحویل شده است، اظهار کرد:  بیش از 90 هزار از این تعداد در ماه های اخیر با تصمیمات اخیر بابت تعیین تکلیف مابه التفاوت قیمت ها و حل انشعابات 

عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد:  از سوی دیگر از سال گذشته تا امروز بیش از 700 کیلومتر بزرگراه در کشور به بهره برداری رسیده است.

وی با یادآوری اتصال سه مرکز استان به شبکه سراسری ریلی طی یکسال اخیر بیان کرد: طی یکسال اخیر همچنین 7 بیمارستان احداث و تحویل 
وزارت بهداشت شده است.

سیاوش امیرمکری در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه 
آیا در حال حاضر فرودگاهی در کشور به شکل درآمد-هزینه ای 
اداره می شود و به نوعی از وضعیت زیان ده بودن خارج شده  است؟ 
توضیح داد: صرفا فرودگاه های پرتقاضا مانند مشهد، حضرت 
امام، مهرآباد، شیراز و چند فرودگاه دیگر در بخش درآمدهای 
»عملیات فرودگاهی« به نوعی پاسخگوی هزینه هایشان هستند 
اما مابقی فرودگاه های کشور در حال حاضر زیان می دهند.
ششم توسعه ساخت فرودگاه جدید ممنوع اعالم شده است

فرماندار آستارا گفت: از عمده مشکالت پروژه بارانداز ریلی 
آستارا - آستارا آماده نبودن زیرساخت های الزم، نبود پلیس 
راه آهن، دستگاه ایکس ری، باسکول، استقرار ادارات گمرکی 
و گذرنامه است که ُتّجار را با مشکالتی مواجه کرده و تجارت 
را نیز کند کرده است.حسن رستم  زاد فرماندار شهرستان 
مرزی بندر آستارا در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران به این 
شهرستان، تسریع در روند اجرای این پروژه را خواستار شد.

سیاوش ارجمندزاده ، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهرانوشیروان محسنی بندپی ،  استاندار تهران مهران کفاش، معاون وزیر راه و شهرسازی
احداث ایستگاه مترو در شهر قیامدشت برای جابه جایی مردم این منطقه را در شورای ترافیک 

استان تهران پیگیری و عملیاتی خواهیم کرد.دولت های بعد از انقالب همواره از پشتوانه 
مردمی برخوردار بوده اند و این به منزله سرمایه بی نظیر برای دولت ها است.هفته دولت 

فرصتی برای تجدید عهد دولتمردان با مردمی است که همواره در 
روزهای سخت پای نظام ایستاده اند. شهدای هفته دولت الگو و 

اسوه برای انجام خدمت بی منت برای کارگزاران محسوب می شوند.
برنامه های ارائه شده از سوی شهرداری قیامدشت بیانگر این است 
که این شهر در مدت زمان اندک در مسیر توسعه قرار گرفته است.

نخستین خط کشتیرانی مداوم ایران با قطر در هفته جاری راه اندازی شده و به صورت مستمر 
قرار است هفته ای یک بار بوشهر را به مقصد دوحه قطر ترک کند. این کشتی می تواند بار و 
مسافر را به صورت هم زمان جابه  جا کند و به دلیل آن که قرار بود در ابتدا برای نخستین سفر 
آن، تنها بار را به قطر بفرستیم ولی تصمیم عوض شد و وقفه ای به 
وجود آمد.مشکالتی برای سوخت این کشتی به وجود آمد و در درجه دوم 
می خواستیم مسافر را هم به صورت هم زمان جابه جا کنیم؛ بنابراین 
هماهنگی های آن انجام شد و قرار بود آژانس های مسافرتی و تورهای 
گردشگری این کار را انجام دهند و نسبت به فروش آن اقدام کنند.

نرخ جدید حق توقف انواع کامیون در حالی با توافق 2 کانون انجمن صنفی کارفرمایان 
موسسات و شرکت های حمل  و نقل داخلی کاالی کشور و کانون انجمن های صنفی رانندگان 
جاده ای ناوگان بار کشور مصوب و اعالم شد که این نرخ انتقاد رانندگان و کامیونداران 
را به دنبال داشت.به گزارش تین نیوز، یکی از فعاالن بخش حمل و نقل جاده ای در این 
زمینه مطلبی خطاب به هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی رانندگان جاده ای ناوگان بار 
کشور که یکی از امضا کنندگان این تفاهم نامه است در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.

آذرماه سال گذشته بود که برای جلوگیری از اوج گیری قیمت بلیت پروازها شرکت های هواپیمایی داخلی 
با موافقت سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به تعیین سقف و کف قیمت بلیت پروازها شد، هرچند که در 
این مدت گاهی شاهد خروج قیمت بلیت هواپیما از دامنه سقف تعیین شده در مسیر پروازهای داخلی بودیم.

به گزارش تین نیوز، اما با گذشت چند ماه شرکت های هواپیمایی مجدد در تیرماه سال جاری اقدام به 
افزایش قیمت دامنه نرخ های )سقف-کف( تعیین شده کردند؛ این افزایش قیمت در سقف قیمت ها از 
200 هزار تومان آغاز و حتی به طور تعجب برانگیزی تا حدود ۸00 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

تصال گمرک به ریل  ز نخست ا ن با هفته دولت، فا ه آهن قم گفت: هم زما مدیرکل را
سراسری راه آهن به طول 2 کیلومتر و با اعتبار 150 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

یی و  سا ن شنا ستا ین ا ر ا ر د ی با ل گذشته چشمه ها و سا ر د : د د و فز د ا عتما محسن ا
ظرفیت های انتقال بار بر روی ریل بررسی و  مقدمات  اتصال راه آهن به گمرگ  انجام شد.
وی اضافه کرد: اتصال گمرک قم به ریل راه آهن از جمله طرح هایی بود که می توانست سودآوری 
اقتصادی باالیی برای استان داشته باشد که بر این اساس اجرای این طرح در دو فاز پیش بینی شد.

به گفته رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در سال 97 
حدود ۳90 هزار نشست و برخاست با جابه جایی ۴7 میلیون نفر در فرودگاه های کشور انجام 
گرفته است که با این آمار،  15 درصد کاهش در نشست و برخاست، 17 درصد کاهش در اعزام و 
پذیرش و 15 درصد بار مسافر کاهش یافته است.به گزارش خبرنگار تین نیوز، سیاوش امیرمکری 
در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در تبریز برگزار شد، افزود:  صنعت هوانوردی در 
دنیا یک صنعت اشتغال زا است که در مواقع بحران از آن به عنوان یک شاهراه یاد می شود.
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وزیر راه: سخنگوی سازمان هواپیمایی باید توبه کند و حرفش را پس بگیرد 

گمرک قم به شبکه سراسری راه آهن متصل شد 

 پرش ۸۰۰ هزارتومانی در سقف نرخ بلیت هواپیما 

 برنامه ریزی برای خرید هواپیمای فالیت چک دوم 

هفتهانهم
راهروشناست

با تامین قیر مورد نیاز، شرایط جاده ها و محورهای شهرستان آبادان برای تردد بهبود پیدا می 
کند.با توجه به بازدیدی که امروز از پروژه های فعال در محورهای مختلف آبادان صورت گرفت، 
خوشبختانه شاهد انجام کار در پروژه ها هستیم.در یک قطعه از محور آبادان - اروندکنار شاهد 
اجرای پروژه دوخطه کردن این محور هستیم و روند اجرای آن نیز به 

خوبی در حال انجام است. قرار است تا یک قطعه 12 کیلومتری دیگر 
در این محور از طرف اروندکنار به سمت آبادان نیز اجرایی و دوخطه 
شود. در این زمینه پروژه در حال طی کردن تشریفات اداری و تعیین 

پیمانکار است و پس از نهایی شدن شاهد اجرای آن خواهیم بود.

نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد در راستای »واگذاری ایران ایرتور« به رئیس قوه قضاییه نامه زده و عنوان کرده است که در واگذاری این شرکت هواپیمایی به بخش خصوصی تخلفات محرزی صورت گرفته است. 

حرکت نخستین کشتی بوشهر-قطر پیگیری احداث ایستگاه مترو در شهر قیامدشت 

هفتهانهم
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