
قیمت های غیر متعارف برج ها بادکنکی است
مسدود شدن مسیر آزادراه قم - تهران

بازگشایی کامل پل کریم خان تا عید فطر

تاثیرتعطیالت زمساتی بر رونق شهرهای جنوب

نمایشگاه ملی صنایع دستی شهریور برگزار می شود

طرح توسعه شرقی خط 2 متروی تهران در دستور کار است افزایش قیمت خودروهای وارداتی حباب است

روش های کاهش هزینه   در حمل ریلی کاالاتصال ریلی منطقه آزاد اروند به شلمچهدالالن عامل افزایش قیمت بلیت

وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم نوشت: ما ایرانیان از ایران زیاد می گوییم ولی کمتر شده که ایران را به مثابه یک موضوع بر روی میز بررسی 
قرار دهیم و ببینیم وقتی از ایران سخن می گوییم چه چیزی را مراد می کنیم. به گمان من این کار مقدم بر هرچیزی در هر نوع سیاست گذاری 

ملی است.

علی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه، از تالش جهت انتخاب شرکت مشاور ذی صالح 
جهت بررسی طرح توسعه شرقی خط 2 مترو تهران 
خبر داد. او بیان کرد: به وجود زیرساخت های مناسب، 
امتداد شرقی خط 2 تا ترمینال جدید شرق با هزینه ای 
معقول و منطقی امکان پذیر است.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
با بیان این که باید بر قیمت گذاری خودروهایی 
که با ارز مبادالتی وارد می شوند نظارت داشت؛  
گفت: افزایش قیمت خودرو های خارجی حباب 
است و در صورت کاهش تعرفه و دریافت ارز 

دولتی قیمت آن واقعی خواهد شد.

مقصود اسعدی سامانی - دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی

عامل اصلی افزایش نامتعارف قیمت بلیت دالالن  هستند. همچنین 
120 سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما شناسایی و فهرست آنها 

در اختیار مقامات قضایی قرار داده  شده است.

عبدالکریم درویش زاده - مدیرکل راه آهن جنوب  

اتصال منطقه آزاد اروند از طریق راه آهن خرمشهر به بندر امام و شادگان مورد 
موافقت نهایی وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن قرار گرفته است.

محمدرضا رضایی - رئیس کمیسیون عمران مجلس 

ضرورت دارد خطوط ریلی در همه نقاط کشور به مراکز تولید و مصرف 
کاال متصل شود تا با ارتقاء بهره وری خطوط، زمینه رشد اقتصادی کشور 

فراهم شود.

مسیر اصلی آزادراه قم تهران در کیلومتر پنج، محل تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب با آزادراه، 
مسدود می شود. بنا بر اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، آزادراه قم تهران از فردا یکشنبه 
بیستم تا بیست و دوم  خرداد هر روز از ساعت 6تا20 مسدود، و ترافیک آن به مسیرهای در نظر گرفته 
شده در نزدیکی همین آزاد راه منتقل می شود. بنا بر اعالم این سازمان، دو مسیر فرعی به طول یک و 
نیم تا دو کیلومتر در طرفین آزادراه قم تهران بدین منظور آماده سازی شده که به وسیله دستگاههای 

سیار پیام رسان و آشکارساز عملیات اجرایی به اطالع رانندگان می رساند.

مهدی پورشاسب، مدیر گروه تعمیر و مرمت پل های شهر تهران بابیان اینکه پل کریم خان 
به صورت موقت ساخته شده بود؛ اما حاال به صورت دائمی از آن استفاده می شود، تصریح کرد: 
این پل 430 متری به عرض 16 متر معضالت و مشکالت اساسی داشت که می توان عدم 
ایمنی کامل پل را یکی از ایرادات اساسی آن نامید. او بیان کرد که شهرداری تهران برنامه ای 
برای اصالح، بهبود و مقاوم سازی این پل تدوین کرد که بخشی از آن تا 18 اردیبهشت به پایان 

رسید و بخش دیگر آن تا عید فطر پایان خواهد یافت.

عبدالحمید خدری،نماینده مردم بوشهر با اشاره به اینکه تعطیالت زمستانی مدارس 
تاثیر بسیاری بر رونق گردشگری شهرهای جنوبی کشور دارد، گفت: با توجه به اینکه 
شهرهای جنوبی در ماه هایی پایانی همچون آذر، دی و بهمن به لحاظ  آب و هوایی در 
شرایط بسیار مساعدی  به سر می برند، تعطیالت زمستانی مدارس می تواند به افزایش 
مسافرت ها به جنوب کشور کمک کند ضمن آنکه به کاهش آالینده های هوای تهران 

نیز کمک خواهد کرد.

پویا محمودیان، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی گفت: برنامه ریزی های الزم برای 
بازدید هیئت های تجاری از اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس از نمایشگاه ملی 
صنایع دستی انجام شده است، همچنین با تورهای گردشگری ارتباط برقرار کرده ایم تا 
این تورها از نمایشگاه ملی صنایع دستی بازدید کنند. او همچنین بیان کرد که  امسال 

نمایشگاه ملی صنایع دستی در شهریورماه برگزار می شود.

فهممان را از ایران یکی کنیم
عباس آخوندی مطرح کرد:
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