
 دفاتر خدمات مسافرتی با نرخ سامانه نیما ارز دریافت می کنند 

60  تا 70  هزار معلول در  سال حاصل  سوانح  رانندگی 

دومین محموله بین المللی وارد بندر امیرآباد شد  افزایش 80 تا 140 درصدی قیمت قطعات خودرو با وجود کاهش نرخ ارز 

 پشت صحنه بحران در حمل ونقل ایران  افزایش قیمت بلیت هواپیما پایدار نیست 

شایعه استعفای وزیر راه و شهرسازی یک بار دیگر تکذیب شد.
به گزارش تین نیوز، ساعتی پیش یکی از خبرگزاری های رسمی کشور به نقل از یک نماینده مجلس از استعفای عباس آخوندی خبر داد و اعالم 

کرد که بنا شده آخوندی قبل از برکناری از دولت استعفاء دهد.

این شایعه چندهفته ای است که به صورت غیررسمی طرح می شود و منشأ آن اختالف نظر وزیر راه وشهرسازی و بخشی از بدنه دولت بر سر 
مسائل سازمان نظام مهندسی کشور است.

پس از افشاگری های وزیر راه و شهرسازی در زمینه انجام چند اختالس در بدنه مدیریتی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدرک جعلی سید 
مهدی هاشمی و همچنین تعلیق پروانه رئیس نظام مهندسی به دلیل تخلفات متعدد، شایعه برکناری آخوندی از دولت قوت گرفت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو در خصوص 
بازار خودرو و قطعات آن پس از کاهش نرخ ارز، گفت: 
اتفاقی که می افتد این است که قیمت خودروهای 
خارجی به شدت کاهش پیدا می کند و این خودروها 
بیش از خودروهای داخلی فروش می روند. به گزارش 
خبرنگار تین نیوز، محمدرضا نجفی منش  اظهار کرد: 
دلیل این افزایش نیز ترخیص لوازم یدکی موجود در 

انبار گمرک با نرخ ارز نیمائی است

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد مازندران از 
توافق دوجانبه بین ایران و ترکمنستان برای انتقال  
محموله صادراتی ترکمنستان به هند از طریق بندر 
امیرآباد خبر داد. سیاوش رضوانی گفت: محموله 
صادراتی ترکمنستان شامل 30 هزار تن کود شیمیایی 

از طریق بندر امیرآباد  به هند منتقل می شود.
این محموله از طریق اسکله رو-رو ریلی به مقصد بندر 
شهید رجایی انتقال داده می شود تا به هندوستان برسد.

عبداهلل خانعلی، رئیس انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران عزت اهلل یوسفیان مال ،عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مرتضی دهقان، معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری
در  رابطه با ارزیابی از عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی 
ساختمان گفت: عملکرد آقای وزیر بر مبنای اصل شفافیت و پایبندی همگان 
به قانون بوده است. وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم در اصرار خود 

بر پایبندی به قانون منافع شخصی ندارد.
هدف از پرده برداری از برخی تخلفات روسای پیشین سازمان نظام مهندسی 
ساختمان و تاکید بر پایبندی همگان به قانون رفع فساد سیستمی، اجرای 
مقررات، جلوگیری از امضافروشی و جلوگیری از ورود به محدوده های 

غیرقانونی است.

معموال ریشه هر بحرانی درگذشته آن و نحوه عملکرد مدیران و مرتبطان با 
آن موضوع نهفته است، همان گونه که همگان مستحضرید نتیجه و خروجی 
هر موضوع و مسئله ای صرف نظر از نوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی، ارتباط مستقیم با مدیریت صحیح یا نادرست آن مجموعه دارد، 
قاعدتا مقوله حمل ونقل هم که در بسته اقتصادی تعریف می شود از این 
قاعده مستثنی نیست، با این تفاوت بسیار فاحش که مقوله اقتصاد امرپذیر 

نیست و دستوری و آمرانه جواب نخواهد داد، 

پیرحسین کولیوند، سرپرست سازمان اورژانس کشور با اعالم این خبر افزود: 
متأسفانه 15 تا 20 درصد این تعداد )60 تا 70 هزار نفر( از این افراد برای همیشه 

معلولیت پیدا می کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، کولیوند با اشاره به فعالیت های کمیسیون ایمنی 
راه ها گفت: سازمان اورژانس با همکاری راهداری، وزارت کشور و پلیس راهور 

درحال انجام فعالیت هایی در جهت کاهش تلفات جاده ای است.

 دبیر انجمن صنفی شرکت های ریلی ضمن اعالم این خبر افزود: با شروع برنامه 
ششم توسعه در سال 96 درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر 
و یا معافیت بخش ریلی، بین راه آهن، شرکت های حمل ونقل ریلی و سازمان امور 
مالیاتی همواره اختالف نظر وجود داشت که خوشبختانه با پیگیری مستمر بخش 
ریلی، شرکت راه آهن و انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی از مراجع مختلف 

رای مثبت به نفع بخش ریلی صادر شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: اگر سازمان بنادر و دریانوردی 
از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود می تواند در سیاست گذاری ها کارنامه 

بهتری داشته باشد. 
سیداحسن علوی درباره خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات 
کشوری این سازمان اظهار گفت: یکی از سازمان هایی که فعالیت بسیار خوبی در 

عرصه اقتصادی و بین المللی دارد، سازمان بنادر و دریانوردی است

صدور ویزای زائران اربعین حسینی از امروز آغاز شد.
دبیر ستاد مرکزی اربعین با بیان تمامی دفاتر موقت و دائم از امروز صدور ویزای 
عراق را آغاز کردند گفت: روادید زائرانی که تاکنون نام  نویسی کرده اند 2 ساعته 
صادر می شود. حیدری افزود: نام  نویسی از متقاضیان سفر اربعین حسینی در سامانه 
سماح تا دو روز قبل از اربعین ادامه دارد. وی در ادامه گفت: به هر میزان که قیمت 

ارز کاهش یابد مابه التفاوت به زائران پرداخت می شود. 
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 تحلیل گران می گویند:آخوندی استعفا نمی دهد 
ضرورت پویایی حداکثری سازمان بنادر و دریانوردی 

 اعتبار مالیاتی ارزش افزوده شرکت های ریلی استرداد می شود 

صدور روادید اربعین آغاز شد 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

مطلوب بخش حمل ونقل هوایی این است که نرخ متعادل تری روی نرخ تسعیر ارز وجود 
داشته باشد تا هم برای مصرف کننده هوایی استفاده از این خدمت استفاده صرفه داشته 
باشد و هم سایر حلقه های زنجیره حمل ونقل مانند آژانس های مسافرت هوایی، 
تورگردانان، شرکت های هندلینگ و سایر شرکت های حاضر در این زنجیره 
بتوانند فعالیت خود را به صورت مستمر ادامه دهند. تالش مجموعه بر این است 
که شرکت های هواپیمایی با نرخ متعادل تری بتوانند ارز بخش حمل ونقل را 

دریافت کنند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران خبرداد: از این پس دفاتر خدمات مسافرت هوایی ارز موردنیاز خود را از سامانه نیما دریافت خواهند کرد. 

منافع شخصی عامل سنگ اندازی در برابر شفافیت 
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