
   

 اعالم نرخ پروازهای اربعین در هفته آینده 

تاثیر افزایش نرخ عوارض آزادراهی بر تصادفات جاده ای 

نامه عجیب شرکت های ریلی به راه آهن  قدردانی دولت از دستگاه های مسئول خدمت رسان به حجاج 

تهدیدات علیه کشتی آدریان دریا همچنان وجود دارد 

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.

با پایان یافتن حج تمتع و بازگشت همه زائران خانه 
خدا به کشور هیئت دولت در جلسه امروز چهارشنبه ۲۰ 
شهریورماه از تالش های همه دستگاه های مسئول در 
اعزام و ارائه خدمات به حجاج بیت اهلل الحرام قدردانی شد.

 هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حسن روحانی، 
رئیس جمهوری، از تالش های همه دستگاه های مسئول 
در اعزام و ارائه خدمات به حجاج بیت اهلل الحرام از جمله 
حوزه نمایندگی ولی فقیه، سازمان حج و زیارت، شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما«، فرودگاه ها، 
نیروی انتظامی و کارگزاران حج عربستان قدردانی کرد.

انجمن شرکت های ریلی در نامه ای به مدیرعامل راه 
آهن نسبت به برخی بی توجهی ها در ایستگاه های راه 
آهن که سبب وارد آمدن خسارت به واگن های باری و 
محموله های آن می شود، اعتراض کرد.در نامه ای به 
امضای مهرداد تقی زاده معاون سابق حمل و نقل وزیر 
مستعفی راه و شهرسازی و دبیر فعلی انجمن شرکت های 
ریلی خطاب به سعید رسولی، معاون وزیر راه و مدیرعامل 
شرکت راه آهن، نسبت به بی توجهی شرکت راه آهن و 
مسئوالن ایستگاه ها که سبب وارد آمدن انواع خسارات به 
شرکت های حمل و نقل ریلی می شود، اعتراض شده است.

محمد علیخانی،  رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهرانفریدون احمدی ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی
بعضی از شرکت های خارجی در ایران هنوز فعالیت خودرویی دارند. چینی ها عالقه مند 
هستند که جای خالی اروپایی ها را در بازار ما پر کنند. حضور چینی ها یک فرصت است.
اولویت اصلی کشور حمایت از تولید است. تولید، موتور محرکه اقتصاد ماست. شما از هر 
زاویه ای به اقتصاد ایران نگاه کنید متوجه می شوید که دشمن به هر 
طریقی در حال وارد کردن فشار است. صیانت از تولید و سرمایه مسائل 
اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد. تولید فی النفسه شکل نمی گیرد 
بلکه سرمایه  و فعال اقتصادی باید پا به پای تولید پیش بیاید.

شاید خیلی نتوانیم برنامه های تولید را تغییر دهیم اما می توانیم 
از تولید فعلی صیانت کنیم به همین علت مقام معظم رهبری 

می گویند باید از پرداختن به حواشی دوری کنیم. 

در زمینه نوسازی ناوگان تاکسیرانی دچار مشکل هستیم و این مشکل مربوط به بانکها 
خودروسازهاست.

متاسفانه در نوسازی ناوگان تاکسیرانی دچار مشکل هستیم؛ بانک ها براساس آن چه در مصوبات 
دولت و قوانین پیش بینی شده، نتوانسته اند به تعهداتشان عمل کنند.
بنگاه های اقتصادی به فکر منافع اقتصادی خود هستند نه آلودگی 
هوا، بنابراین دغدغه خودروسازها مشکل ترافیک و آلودگی هوا نیست 
و قائدتا به سمتی می روند که سود بیش تری داشته باشد.اگر خودروسازها 
خودروهای خود را به تاکسیرانی اختصاص دهند، ظاهرا برایشان سودی 
ندارد اما به هر حال مشمل بیش تر مربوط به خودروسازها و بانک هاست.

نرخ جدید عوارض آزادراهی، با پنج ماه تأخیر،  با دستور وزیر را و شهرسازی اعمال شد. 
در نرخ های جدید، به طور میانگین ۲۱ درصد افزایش قیمت اعمال شده که در برخی 
موارد، عوارض آزادراهی را به ارقام نجومی نزدیک کرده است. این ارقام نجومی 
به ویژه برای خودروهای سنگین که در آزادراه های ساخته شده تردد می کنند، بیش تر 
دیده می شود. اما مدیرکل بهره برداری از آزادراه های وزارت راه وشهرسازی می گوید 
که »این افزایش قیمت بر اساس قانون و ضوابط مربوطه بوده« و »هرساله مدل های 
مالی که برای ساخت و استهالک آزادراه ها تعیین می شود، موردبررسی قرار گرفته. 

فرسودگی خط ریل در ایالت بلوچستان پاکستان باعث ایجاد حادثه برای قطار باری ایران و پاکستان شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، رسانههای پاکستانی روز چهارشنبه گزارش دادند: قطار 
باری ایران و پاکستان حامل محموله گوگرد که از شهر مرزی »میرجاوه« ایران،  عازم شهر 
»کویته« مرکز ایالت بلوچستان بود، از ریل خارج و خدمات ریلی میان دو کشور متوقف شد.

در این گزارش آمده است: پنج واگن به دلیل سرعت زیاد قطار باری از ریل خارج شد، این حادثه تلفاتی 
نداشت. عملیات تعمیر خط آهن از سوی شرکت راهآهن پاکستان در محل حادثه آغاز شده است.

۲5 سال از عمر خود  ، عکاس و نویسنده آمریکایی است که بیش از  تروی پایوا
را صرف عکاسی با جلوه های ویژه نورپردازی در شب کرده است. او عالقه زیادی 
رد.   به عکاسی از مکان های فراموش شده و ساکت و حتی وهم آور و ترسناک دا
جایگاه های بنزین ، هتل ها ، پارک های تفریحی ، تاسیسات نظامی و حتی گوشه های ترسناک و 
خلوت شهرها - به عنوان منبع الهام بخش عکس های او بیش از هر چیز دیده می شود.به گزارش 
تین نیوز، تصاویر او در بیش از چند کشور به صورت کتاب مصور، منتشر شده است - از جمله دو 
اثر منتخب برنده جوایز که با عنوان »آمریکای گمشده: عکاسی شبانه از غرب متروکه غرب«. 

ز  قتصادی ناجا در مبادی مجا منیت ا لیت رسمی پلیس ا ر و فعا لی  استقرا در حا
ورود و خروج کاال از چند روز پیش آغاز شده است که برخی فعاالن این حوزه این 
قدام را مغایر با وظایف گارد بنادر تلقی کرده و معتقدند نمایندگان گارد بنادر  ا
وظایف مشخصی دارند که بنادر کشور را از حضور مستقیم پلیس بی نیاز می کنند.
به گزارش تین نیوز، حسین قلی زاده کارشناس این حوزه و از مدیران اسبق بنادر و 
دریانوردی با بیان این که باید منتظر نتایج این اقدام باشیم، تاکید کرد: بیشترین 
قاچاق کاال از جزایر و اسکله های خارج از کنترل سازمان بنادر صورت می گیرد.
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ُمدهای حمل و نقل حق افزایش قیمت را ندارند 

تصاویر خالقانه از یک گورستان متروکه هواپیما در قلب بیابان 

قطار باری ایران و پاکستان دچار حادثه شد 

 یک ابهام در مورد فعالیت پلیس امنیت اقتصادی ناجا در بنادر 

هفتهانهم
راهروشناست

مرجع قضایی در حال رسیدگی به وضعیت کشتی انگلیسی STENA IMPERO توقیف 
شده است.مرجع قضایی در حال رسیدگی به وضعیت کشتی انگلیسی توقیف شده است و هر 
زمان که مرجع قضایی تصمیمی بگیرد اقدامات الزم برای این کشتی صورت می گیرد.هفت 
نفر خدمه که از  اتباع مختلف هندی، روسی و لیتونی که در کشتی 
حضور داشتند به کشورهایشان بازگشتند.در پی درخواست اتحادیه 
دریانوردی هند و مجامع بین المللی از جمله فدراسیون حمل و نقل 
جهانی در خصوص دیدار با خدمه نفتکش انگلیسی توقیف شده در بندر 
 »ITF « عباس، دبیر انجمن صنفی دریانوردان ایران به نمایندگی از
و با حمایت و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و هماهنگی دیگر 
نهادهای نظارتی از جمله مراجع قضایی بازدیدی از شناور انگلیسی کرد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از اعالم نرخ های بلیت پروازهای اربعین در هفته آینده خبر داد و گفت: برخی از شرکت های هواپیمایی توانسته اند بدهی های خود به فرودگاه نجف تقسیط و برخی دیگر نیز در حال مذاکره برای انجام این کار هستند. 

مشکالت نوسازی ناوگان تاکسیرانی متوجه بانک ها و خودروسازهاست ضرورت استفاده از ظرفیت چینی ها در بازار خودرو 
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