
   

 پاسخگوی زیان تعویق الکترونیکی شدن عوارض آزادراه ها چه کسی است؟ 

 تجربه یک شهروند از کالهبرداری تحت نام سازمان راهداری 

ظرفیت انتقال بار از شبکه ریلی ۲۰ میلیون تن افزایش می یابد  اجرای قانون مدیریت بحران کشور به فرودگاه ها ابالغ شد 

کاهش دخالت های دولت نجات بخش بازار مسکن است 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نه راه آهن، نه حمل و نقل جاده ای و نه هواپیما حق افزایش قیمت را ندارند، گفت: اگر کسی سودجویی کند و افزایش 
قیمت دهد حتما با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از رسانه ها، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی امروز)چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره افزایش قیمت 
عوارض بزرگراه ها، گفت: نرخ آزاد راه ها طبق قانون، همه ساله براساس قراردادهایی که با سرمایه گذار وجود دارد توسط وزارت راه تعیین می شود.

وی ادامه داد: سرمایه گذارها وظایفی برعهده دارند و باید جاده ها را با بهترین کیفیت نگهداری کنند، در چند سال گذشته مقداری کم کاری رخ داده 
بود که ما از آنها خواستیم تکالیفشان را بهتر انجام دهند. امید داریم نرخی که به تازگی تصویب شد، با رعایت متن قرارداد و حقوق مردم در نظر گرفته 

شده و به ارتقاء کیفیت و امنیت جاده ها بیانجامد.

 سیاوش امیرمکری در ابالغ این قانون برای اجرا به فرودگاه های 
کشور، همکاری شایسته با ارکان موضوع قانون مذکور 
به منظور تهیه پیوست ها، اسناد و برنامه های ملی و استانی 
مراحل مختلف چرخه مدیریت بحران و نیز توجه ویژه به 
فصل سوم قانون فوق الذکر با عنوان »وظایف دستگاه های 
دولتی، غیردولتی، تعاونی ها و مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی« و همچنین تأکید بر اصل پیشگیری، کاهش خطر 
و افزایش آمادگی در برابر بحران بر اساس نگرش علمی و 
استفاده حداکثری از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری 
در دسترس را از مدیران فرودگاهی و ستادی خواسته است.

 

 مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: یکی از اصلی ترین 
مأموریت های جمهوری اسالمی ایران موضوع جابه جایی 
بار است و در سیاست های کلی برنامه ششم نیز تأکید 
ویژه ای بر اتصال جذب عمده بار به شبکه ریلی شده است.
سعید رسولی در حاشیه بازدید از مسیر راه آهن مالیر به 
کرمانشاه ابراز کرد: مدیران راه آهن مأموریت دارند مراکز 
جذب بار را شناسایی کنند که تحقق این کار در سال ۱۳۹۸ 
هدفگذاری شده و موظف هستیم حدود ۷۰ کیلومتر اتصال 
مراکز عمده بار را داشته باشیم و با اجرای این خط فرعی، 
ظرفیت انتقال ۲۰ میلیون تن بار بیشتر از قبل به وجود می آید.

حسین امیری خامکانی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمیحمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان
موضوع افزایش قیمت بنزین تحت هر عنوان منتفی است و  افزایش نرخ کارمزد جایگاه داران مجوزی، 
برای باال بردن قیمت سوخت نیست.در حال حاضر بابت سوخت، یارانه پرداخت می شود، به همین 
دلیل دولت به دنبال سهمیه بندی است و بر اساس تبصره ۱4 قانون بودجه ۹۸ درصدی از ارزش 
ریالی فرآورده را می توان از مصرف کننده دریافت کرد.مجلس تاکید دارد 
نباید قیمت بنزین و فرآورده باال برود اما در تبصره ۱4 قانون بودجه سال ۹۸ 
عنوان شده حق الزحمه و یا حق العمل جایگاه داران از مشتری دریافت شود. 
اکنون بحث این است که دولت متقاعد می شود که این قانون اجرا 
شود یا خیر. تکلیف قانونی است که جایگاه دارحق الزحمه را از مردم 
بگیرد، جایگاه داران لیتری ۲۰۰ تومان حق الزحمه را پیشنهاد کرده بودند

با توجه به ضعف زیرساخت های تولید سوخت کم سولفور در ایران و جهان اجرای قانون 
۲۰۲۰ می تواند مشکالتی را برای کشور ایجاد کند.علی رغم تالش های صورت گرفته از سوی 
ایران که با حمایت کشور هایی مانند روسیه، برزیل و عربستان همراه بود، این سازمان مهلت 

اجرای قانون را تمدید نکرد و به آن اصرار ورزید.می بایست از چهار 
سال قبل که زمزمه های اجرای قانون سوخت کم سولفور جدی تر 

شد به دنبال ایجاد بستر الزم برای تولید آن در داخل می شدیم.
این امر و اجرا نشدن طرح های توسعه در دیگر پاالیشگاه ها و 
.. دست به  گرفتار شدن آن ها در گیرودار بحث سهام عدالت و.
دست هم داد تا تولید سوخت کم سولفور در داخل در اولویت نباشد.

در حالی  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای چندین بار نسبت به تماس تلفنی با مالکان 
خودرو برای صدور کارت هوشمند و اشتراک امداد خودروها هشدار داده و اعالم کرده است 
مردم مراقب کالهبرداران باشند که به نظر می رسد این نوع کالهبرداری همچنان ادامه دارد.

به گزارش تین نیوز،به نظر می رسد استمرار تماس ها تحت عنوان جعلی سازمان راهداری و 
همچنین ادعای واهی تماس گیرندگان به اجبار دریافت کارت هوشمند یا اشتراک امداد خودرو 
برای مالکان خودروها، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را بر آن داشته است برای چندمین 
بار در خصوص تماس های تلفنی با مالکان خودرو در مورد صدور کارت هوشمند و ... ، هشدار دهد.

رگاه خاتم خط آهن رشت- ینکه قرا یندگان استان گیالن با بیان ا رئیس مجمع نما
آستارا را می سازد، گفت: جمهوری آذربایجان برای  ترمینال خط آستارا -آستارا 6۲ 
میلیون دالر در نظر گرفت که ۲۰ میلیون دالر یعنی معادل یک سوم آن آمده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، ولی داداشی درباره راه آهن آستارا ایران - آستارا 
آذربایجان  و پیگیری های انجام شده در این باره  اظهار داشت: قرارداد این پروژه ریلی در 
زمان آقای واعظی که رئیس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان بود، به امضا رسیده است.

در این گزارش نگاهی خواهیم انداخت به ایرالین هایی در انتظار تحویل بیشترین تعداد 
هواپیما هستند.به گزارش تین نیوز، شرکت هواپیمایی اندونزیایی Lion AIR که 
یک شرکت هواپیمایی ارزان قیمت شناخته می شود در انتظار تحویل 44۰ فروند هواپیما 
است که از این تعداد 6 فروند هواپیمای پهن پیکر و 4۱5 فروند بدنه باریک است.

دومین شرکت هواپیمایی در این لیست ایرالین lndi GO، یک شرکت هواپیمایی 
پیما است. نتظار تحویل ۳6۷ فروند هوا متعلق به هند است. این ایرالین در ا

جمعی از فعاالن دریانوردی و دانشجویان این رشته با ارسال نامه ای با اظهار نگرانی 
از  وضعیت آینده شغلی خود به برخی از مشکالت تحصیل در این رشته و ارتقای 
شغلی و درجه بندی مشاغل مرتبط با آن پرداخته اند. به گزارش خبرنگار تین نیوز، در 
نامه اعتراضی دریانوردان آمده است؛ آیا بازی کردن با آینده شغلی دریانوردان آسان 
است؟ روی صحبتمان با شرکت های دریایی است.  سازمان بنادر و دریانوردی از 
دریانورد امتحان کتبی و شفاهی می گیرد و دریانورد قبول می شود اما این پایان کار 
نیست و دریانورد با سدی به نام کمیسیون در داخل شرکت های دریایی مواجه می شود.
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 دالیلی که تولید داخل سوخت کم سولفور تا سال ۱۴۰۱ را غیرممکن می کند 

کدام ایرالین در انتظار تحویل بیشترین تعداد هواپیما ست؟ 

خط آهن ر شت-آستارا به قرارگاه خاتم االنبیاء رسید 

 انتقاد فعاالن دریایی از عملکرد شرکت های دریایی 

هفتهانهم
راهروشناست

کاهش دخالت های دولت در حوزه مسکن نجات بخش و درمان کننده وضعیت کنونی بازار مسکن 
است.هرجا که دولت در حوزه اجرای مسکن ورود کرده و مداخله داشته است، نتیجه خوبی نداشته 
بنابر این دولت باید حمایت از بخش خصوصی را در اولویت و برنامه های خود قرار دهد.انبوه سازان 
بخش خصوصی برای تولید مسکن به ویژه طرح اقدام ملی بسیار مشتاق 
هستند اما قراردادهای مشارکت در این طرح به گونه ای طراحی شده که 
با قراردادهای مشارکتی بخش خصوصی تفاوت های بسیار زیادی دارد.

 در حوزه اجرا بخش خصوصی باید سیاست های کلی را در تمامی 
چارچوب ها و قواعد کنترل کند و تنها راه حل درمان بهبود وضعیت بازار 
مسکن در چنین شرایطی، تولید مسکن از طریق بخش خصوصی است.

مسئوالنی که تصمیم به الکترونیکی کردن عوارض گرفتند، بخش خصوصی و منافعش را ندیدند؟ 

دولت در خصوص سوخت کم سولفور به کمک ناوگان ملی بیاید  افزایش نرخ سوخت تحت هر عنوان منتفی است 

هفتهانهم
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