
 

 تخفیف مستقیم ایرالین ها در بهای بلیت، غیرقانونی است 

 نوسانات  ارزی منجر به حمل  بارهای  ریل پسند به  وسیله جاده  می شود 

شهرداری مسئول تمام اتوبوس های تهران نیست   تحریم ها راه حل های جدید پیش پای صنعت هوایی خواهد گذاشت 

 کاش وزیر جدید هم این را بخواند... پرداخت »دستی« عوارض خروج از کشور متوقف شد 

وزارت خــــزانه داری آمــــریکا، چهاردهم آبان ماه، بزرگ ترین و مهم ترین ایرالین ایران را به لیست تحریم های خود بازگرداند. اگرچه این خبر 
جدیدی برای صنعت هوانوردی ایران نبوده و نیست؛ اما در دور تازه تحریم ها، آمریکایی ها به طور دقیق، ۶۷ هواپیمای حامل پرچم ایران را که متعلق 
به ایران ایر است، تحریم کرده است. هدف دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا از این اقدام، اختالل در حمل ونقل بین المللی ایران 
عنوان شده است. موضوعی که باید دید با توجه به ترکیب هواپیماهای تحریم شده تا چه حد به ایران ایر از یکسو و حمل ونقل بین المللی مسافران از 

سوی دیگر آسیب می زند.

در میان ۶۷ هواپیمای متعلق به ایران ایر که با تحریم وزارت خزانه داری آمریکا مواجه شده است، طیفی از هواپیماهای کوتاه برد تا هواپیماهای پیشرفته 
وجود دارند. ضمن اینکه وزارت خزانه داری آمریکا، سه هواپیمای تازه تحویل گرفته شده از ایرباس را به همراه تمام هواپیماهای ای.تی.آر مورد 
تحریم قرار داده است. دفتر مطالعات و بررسی های کنگره آمریکا در گزارشی که بر تحریم های تازه آمریکا علیه ایران تهیه کرده، در بخش تحریم های 
هوانوردی به تاریخچه این »هواپیماهای نو« اشاره  کرده است. ایرباس اعالم کرده است که هیچ هواپیمای دیگری را به ایران تحویل نخواهد داد، 

زیرا مجوز وزارت خزانه داری ایاالت متحده لغو شده است.«

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با تاکید 
بر مشارکت شهروندان در هرچه بهتر شدن زیست پذیری 
این کالن شهر، گفت: هر اتوبوسی که در شهر تردد می کند 
متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی نیست.به گزارش خبرنگار 
تین نیوز، پیمان سنندجی با تاکید بر این نکته که حق مردم 
است که در هوای پاک تنفس کنند، اظهار کرد: شهروندان 
عزیز توجه داشته باشند شهرداری در تالش است تا از 

میزان آالیندگی در تهران بکاهد

بسیاری از  کشورها مسیر هوایی پروازی خود را به روی 
ایران بسته اند. در حال حاضر ترکیه به دلیل این که اغلب 
شرکت های سوخت رسان با شرکت های آمریکایی در 
ارتباط هستند به هیچ کدام از ایرالین های ایرانی سوخت 
نمی دهد و حتی ممکن است در آینده نزدیک کشورهای 
آسیای شرقی و جنوب شرقی مانند چین، مالزی، تایلند 
و... اقدام به همین کار کنند. یکی از راهکارها که اجرای 

آن  هم جرات می خواهد

فروغ فاریابی، رئیس اداره ایمنی و ترافیک؛اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربیمسعود ذهبیون،مدیر مسئول  هفته نامه حمل ونقل  سرهنگ مجید صمدی، رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا 
مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه وزیر جدید راه وشهرسازی اول هفته پیش 
برگزار شد. گزارش کار طوالنی عباس آخوندی، سخنان معاون اول در بیان 
مطالبات بخش خصوصی و به ویژه رانندگان و نیز توقعات دولت از وزیر جدید 
و سالم و علیک و صحبت مختصر اسالمی و موکول کردن صحبت به 
فرصت دیگر چکیده این برنامه بود؛ به عبارتی جهانگیری و اسالمی درواقع 
فقط مراسم را به جا آوردند. البته آقای آخوندی گزارش مبسوطی از عملکرد 
۶۲ماهه اش تقدیم آقای اسالمی کرده و هم زمان آن را منتشر کرد که در 

مجالی دیگر به آن می پردازیم.

دنیای ریاضیات دنیای صلح و روشنی است. همه چیز با منطق خاصی سر جای 
خودش قرار می گیرد و قواعد آنچنان شفاف و قاطع  و  محکم اند که چاره ای 
جز پیروی و رعایت برای آدمی نمی گذارند. جایی هم که تعارضی پیش بیاید 
به سرعت توافقی جهانی بر سر آن  شکل می گیرد و کار تمام می شود! گویی 
ریاضیات قسم خورده است که هیچ نزاعی بر سر هیچ امر مبهمی شکل نگیرد 
و در همان آغاز ظهور، کارش برای همیشه یکسره گردد! مثال عملیات ساده 

جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و توان و ریشه را در نظر بگیرید.

پیش بینی کلی این است که در ماه های آتی با نوسانات بیشتر بازار ارز و نابرابری قیمت ها 
و تعرفه های حمل بین حمل ونقل ریلی و جاده ای، حمل بارهای ریل پسند بیشتر از طریق 
جاده صورت گیرد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، مدیرعامل شرکت البرزنیرو با اعالم این 
خبر گفت: سیاست های کالنی مثل عدم واقعی سازی نرخ سوخت یا طرح تن-کیلومتر که 
به عوارض جاده ای تخصیص یافته و می تواند بازار حمل ونقل ریلی در مسافت های باالی 
300 کیلومتر را تهدید کند، همچنین تخصیص ارز نیما به این صنعت به جای ارز دولتی 

که منجربه افزایش تصاعدی قیمت ها شده، از جمله مواردی هستند

در حالی که رئیس پلیس راه گلستان دالیل تصادف خودروی رئیس و معاون 
سازمان تامین اجتماعی را »عدم رعایت حق تقدم راننده سواری، عدم توجه کافی 
به جلو راننده تریلی و ناایمن بودن دوربرگردان محل وقوع حادثه« اعالم کرده، 
رانندگان بخش حمل کاالی جاده ای معتقدند تصاویر منتشر شده از صحنه تصادف 

نشان می دهد مقصر راننده سواری بوده و تقصیری متوجه راننده تریلی نیست. 
به اعتقاد رانندگان، تصاویر این حادثه نشان می دهد راننده خودروی سواری حق 

تقدم را رعایت نکرده

تنها به فاصله چند روز پس از انتخاب »پیروز حناچی« به عنوان شهردار تهران، 
برخی طیف های سیاسی با استفاد از توان رسانه ای خود در شبکه های اجتماعی 
به آن چه به زعم آنان»افشاگری« بوده و برخی کاربران از آن به عنوان »تخریب 
حناچی« شهردار جدید تهران یاد می کنند،  اقدام کرده اند. به گزارش تین نیوز، پس 
از انتشار خبرهایی در شبکه های اجتماعی که سابقه سیاسی برخی افراد خانواده  
شهردار جدید تهران را زیر سوال برده بود، ویدئویی نیز از اظهارات »حناچی« در 

شبکه های اجتماعی منتشر شد

در همایش یک روزه معاونان توسعه مدیریت و منابع بنادر کشور که به میزبانی 
بندر شهید رجایی برگزار شد، فعال نگه داشتن بنادر کوچک در شرایط فعلی 
اقتصادی کشور و کاهش هزینه های جاری مورد تأکید معاون برنامه ریزی سازمان 
بنادرودریانوردی قرار گرفت. عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
سازمان بنادرودریانوردی در این همایش اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی 
کشور که به دنبال اعمال تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه آمریکا علیه کشور 

جمهوری اسالمی ایجادشده، 
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مشخصات 67 هواپیمایی که تحریم شدند + جدول 
 تخریب شهردار منتخب تهران در فضای مجازی 

سرنخ های تازه از دلیل تصادف خودروی معاون وزیر کار 

تاکید بر فعال نگه داشتن بنادر کوچک و کاهش هزینه های جاری 

هفتهانهم
راهروشناست

پرداخت عوارض به صورت دستی متوقف شده است. سرهنگ مجید 
صمدی رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا با اعالم خبر فوق اظهار 
داشت: با تالش های مستمر پلیس مهاجرت و گذرنامه و همکاری 
بانک ملی و سایر سازمان های دخیل در امور مالی، پرداخت عوارض 
خروج مسافرتی به صورت الکترونیکی کلید خورد. در راستای تسهیل 
در ترددهای مرزی، جلوگیری از هرگونه آسیب و تخلف احتمالی، جعل 
فیش های کاغذی و تزاحم بین مردم و پلیس و ...، بسترهای پرداخت 
الکترونیکی عوارض خروج از کشور فراهم شده است. پرداخت عوارض 

خروج مسافری به صورت دستی )کاغذی( متوقف شده است.

اخیرا انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ایران در نامه ای به سازمان هواپیمایی کشوری خواستار جلوگیری ایرالین ها به سایت های فروش و تخفیف مستقیم به مسافر شده است. 

وزیر جدید و چالش ضد رسانه 

هفتهانهم
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