
   

 آیا بخش خصوصی به بنادر کوچک روی خوش نشان می دهد؟ 

 انتقاد شدید محیط زیست به درخواست حذف فیلتر دوده 

افزایش پروازهای مسیر تهران -بوشهر   درخواست وزیر کار از معاون اول برای حذف امتیاز واردات ریل از اوراسیا 

نادیده گرفته شدن نظرات بخش خصوصی در تصمیمات دولت 

 تفاهم نامه مشترک جمهوری اسالمی ایران و ترکیه در راستای افزایش همکارهای حمل ونقلی امضا شد.
به گزارش تین نیوز، شهرام آدم نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته در صفحه مجازی خود از امضای تفاهمنامه مشترک جمهوری اسالمی 

ایران و ترکیه در راستای افزایش همکارهای حمل ونقلی بین ایران و آنکارا خبر داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات بیشتری در خصوص نوع همکاری ها را اعالم نکرده است.در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری هشتمین اجالس 
کمیسیون مشترک حمل ونقل جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه  بعد از هشت سال مجدد با حضور وزیر حمل و نقل ترکیه در تهران آغاز به 

کار کرد.

در هشتمین اجالس کمیسیون مشترک حمل و نقل ایران و ترکیه تفاهماتی در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل جاده ای، رفع توقف ها، شبانه 
روزی کردن مرزهای دو کشور در بازرگان و گوربالغ و ایجاد قابلیت برای شکستن صف کامیون های حمل بار صورت گرفت.

ز جدید در مسیر تهران- بوشهر  چهار سورتی پروا
فزوده شد. ه بوشهر ا زهای هفتگی فرودگا به پروا

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه 
های استان بوشهر، این پروازها روزهای دوشنبه و جمعه هر 
هفته با هواپیمای MD با ظرفیت 170 مسافر انجام می شود.
با اضافه شدن این پروازها، تعداد پروازهای هفتگی 
فزایش یافت. مسیر تهران- بوشهر به 64 سورتی ا

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به معاون 
اول با اشاره به اینکه ایران به جمع 17 کشور تولید 
کننده انواع ریل راه آهن پیوسته است، خواستار حذف 
وراسیا شد. ز کشورهای ا ردات ریل« ا متیاز وا »ا

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس، 
جزئیات الیحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین 
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا )اوراسیا نام 
قاره وسیعی است که از ترکیب دو قاره اروپا و آسیا پدید آمده است

محمد الهوتی ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران محمد ارفع ، سردبیر ریل نیوز سعید اکبری ، عضو هیات مدیره و راهبر عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
غییر ساعت رسمی کشور خللی در ساعات پروازی ندارد و به طور اتوماتیک تغییرات 
ساعت محلی در بلیت هواپیماها درج شده و مسافران پروازهای داخلی و خارجی می توانند 
با اطمینان خاطر از 31 شهریور بر اساس ساعت درج شده در بلیت وارد فرودگاه شوند.

ما دارای اختالف ساعت با مبنای بین المللی هستیم و از 22 سپتامبر 
تا 21 مارس سه ساعت و نیم با ساعت بین المللی اختالف داریم و 
تابستان نیز اختالف ما با مبنای بین المللی چهار ساعت و نیم است.

این اختالف ساعت در AIP ایران درج شده و کشورهای همسایه و تمام 
شرکت های هواپیمایی و آژانس های هواپیمایی از آن آگاهی دارند.

امروزه حمل و نقل ریلی نقش بسیار زیادی در جابه جایی بار و مسافر دارد به صورتی که 
در بسیاری از کشورها، ریل نه تنها برای جایه جایی بلکه مسیر آن یک جنبه توریستی و 
گردشگری یافته و از آن به عنوان یک فرصت برای توسعه بخش گردشگری استفاده می 

شود.پیشینه احداث و بهره برداری موفق اولین راه آهن در ایران به 
سال 1۸4۸ میالدی از رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی بازمی شود. 

این مسیر که بعدها دیگر مورد استفاده قرار نگرفت و بازنشسته 
شد اولین میراث ما در این خصوص محسوب می شود با این حال 

بیش تر مردم کشور اولین ریل گذاری موفق و ملموس را مسیر 
تهران به شاعبدالعظیم حسنی )شهرری( می دانند

 ایران خودرو دیزل خواهان تعلیق قانون نصب فیلتر دوده بر روی خودروها شد.
ز دولت خواسته  یران خودرو دیزل  طی نامه ای رسمًا ا به گزارش تین نیوز ا
. ا لغو کند ه ر د و ن به نصب فیلترهای جذب د ا ز وسا ر م خود ا لز ا ا نون ر قا
ز معاون اول رئیس  در تصویر نامه این شرکت که توقف نصب فیلتر دوده را ا
نگیری معاون اول رئیس جمهور  جمهور درخواست کرده است،  اسحاق جها
ین درخواست اعالم کرده است. ا با ا مه نظر مساعد خود ر نتهای نا نیز در ا

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها پیشنهاد داد نرخ شناور عوارض برای عبور 
از برخی آزادراه ها در نظر گرفته شود.

به گزارش تین نیوز، خدایار خاشع به خبرنگار این شبکه خبری گفت: یکی از راه های کنترل 
سطح سرویس و مدیریت ترافیک در آزادراه های دنیا به خصوص آزادراه هایی با ترافیک 

جهتی، شناور کردن نرخ عوارض عبور است.وی افزود: در بسیاری از کشورها برای آزادراه ها 
به خصوص آزادراه های داخل شهرها، کنارگذر شهرها و آزادراه هایی که ترافیک زیاد دارند 

نرخ  عوارض عبور را در طول روز و یا ایام کاری و تعطیلی هفته متغیر می کنند.

کمبود ناوگان ایرانی باعث شده تا ون های ترک، مسئولیت انتقال مسافران ایرانی به وان 
را تقبل کنند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی در واکنش به 

خبر استقرار »ون«های تشریفاتی ترکیه در مرز رازی و انتقال مسافران به شهر »وان«، آن را 
در قالب پروتکل میان دو کشور دانست.ارسالن شکری در گفت وگو با تین نیوز، ضمن بیان 

این مطلب که تالش می شود حمل و نقل ایران بر همتایان خود برتری داشته باشد، گفت: 
براساس قوانین بین المللی در زمان کمبود وسایل نقیله در کشور مبدا، مسافران مستقر در 

مرزها توسط ناوگان حمل و نقل کشور مقصد جابه جا می شوند.

مدیرکل راه آهن جنوب گفت:  راه آهن جمهوری اسالمی آمادگی کامل برای جابه جایی 
زائران اربعین از اقصی نقاط کشور را دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن جنوب،  عبدالکریم درویش زاده  افزود: 
به منظور پیشگیری از وقوع ازدحام و بسته شدن جاده ها ،به مدت 20 روز و به صورت 24 ساعته 
و رایگان اقدام به جا به جایی زائران از خرمشهر به شلمچه و بالعکس خواهیم کرد. درویش زاده 
تصریح کرد: قطاری که در مسیر خرمشهر به شلمچه و بالعکس به کارگیری می شود، متناسب 
با نیاز هر نیم ساعت یک بار بین خرمشهر و شلمچه تردد کرده و زائران عزیز را جابه جا می کند.
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 اطالع رسانی آدم نژاد از نتیجه جلسه حمل ونقلی ایران و ترکیه 

 مرز رازی در ُقرق ون های ترک 

 درخواست اجرای تجربه جهانی »شناورسازی عوارض آزادراه ها« 

جابه جایی رایگان زائران اربعین از خرمشهر به شلمچه با قطار 

هفتهانهم
راهروشناست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از نادیده گرفتن 
نظرات بخش خصوصی در تصمیمات دولت گفت: بخش خصوصی عقیده دارد که الیحه 

تجارت، مشکالت تجارت را افزایش خواهد داد.متاسفانه حضور فعاالن اقتصادی در جلسات 
تصمیم گیری ها، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و شنیدن نظرات آنها 

چندان برای دولتمردان حائز اهمیت نیست. موافقان الیحه تجارت 
مرتبط آن را یکی از باالترین و مترقی ترین قوانین کشور می دانند 
و مخالفان نیز در مقابل، آن را بدترین قانونی می دانند که تاکنون 

تصویب شده است؛ 

سازمان بنادر و دریانوردی اخیرا اعالم کرد است که برای توسعه بنادر کوچک 48 بندر به بخش خصوصی واگذار می شود. 

تعطیالت نوروز فرصتی برای رونق گردشگری ریلی درج ساعت محلی در بلیت هواپیماها 

هفتهانهم
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