
   

اثر لغو پروازهای ماهان به آلمان در آینده پروازهای اروپایی 

حریم راه ها نیاز به صیانت دارد 

ضرب العجل 5روزه به 12 هزار راننده اسنپ برای دریافت معاینه فنی  تاکسی های اینترنتی باید به صورت تاکسی زرد فعالیت کنند 

من دغدغه 50 سال دیگر را دارم 

با حضور رییس مجلس شورای اسالمی عملیات اجرایی راه آهن بستان آباد-سراب آغاز شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی راه آهن بستان آباد-سراب با حضور رییس مجلس خبر داد و گفت: 
صبح امروز عملیات اجرایی قطعه یک این پروژه به طول 15 کیلومتر و به ارزش 45 میلیارد تومان با حضور دکتر الریجانی آغاز شد.

خیراله خادمی در جمع خبرنگاران افزود: طرح راه آهن بستان آباد-سراب-اردبیل به طول 182 کیلومتر با هدف اتصال ریلی استان های اردبیل و 
آذربایجان شرقی در دستور کار قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: این طرح از ایستگاه بستان آباد آغاز شده  و پس از عبور از  شهر  سراب و حوالی شهرهای  کردکندی، نیر و سرعین به راه آهن در حال 
احداث میانه - اردبیل متصل می شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه درباره اهمیت این خط ریلی اظهار داشت: احداث راه آهن بستان آباد-سراب با توجه به عبور از شهر سراب به عنوان 
قطب کشاورزی منطقه و سرعین که یکی از مراکز مهم گردشگری استان محسوب می شود، حایز اهمیت است.

یک راننده تاکسی سواری کرایه با انتقاد از رویکرد مسئوالن 
نسبت به استارتاپ های حمل ونقلی، گفت: بهتر است 
مسئوالن، فعالیت استارتاپ های حمل ونقلی و این نوع 
کسب وکارها را فقط در صورت استفاده از تاکسی زرد، 

مجاز اعالم کنند.
به گزارش تین نیوز، وی در شبکه های اجتماعی با بیان 
این مطلب افزود: استارتا پ های حمل ونقلی در واقع همان 
خودروهای مسافربر شخصی هستند که تحت عنوان من 

درآوردی تاکسی اینترنتی فعالیت می کنند.

مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از وجود 
12 هزار خودروی فعال در شرکت حمل ونقل هوشمند اسنپ 
و الزام این تعداد خودرو به اخذ برگه معاینه فنی، خبر داد.

علی پیرحسین لو با اشاره به همکاری خوب مسئوالن اسنپ 
در فراخوان خودروهای فاقد معاینه فنی خود، تصریح کرد: 
ارسال پیامک به اسنپی های فاقد معاینه فنی از سوی 

این شرکت هوشمند حمل ونقلی صورت پذیرفته است.

محمدرضا رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلسعلی اصغر مونسان،رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری غالمرضا کریم آقایی،مدیرکل فرودگاه  رشت
با حمایت هایی که رئیس جمهور داشتند، موضوع افزایش بلیط هواپیما را متوقف کردیم .قرار بود 

قیمت بلیت هواپیما بیش از این افزایش یابد، اما جلوی این کار با دستور رئیس جمهو
ری گرفته شد.سفر های ارزان مؤلفه هایی دارد که یکی بلیط است و دیگری 
اقامت؛ که در حوزه اقامت هتل ها تنها بخشی هستند که افزایش قیمت 
نداشته اند، ضمن این که موضوعات دیگری را نیز برای ارزان سازی سفر 
مانند ایجاد اقامتگاه های بوم گردی دنبال می کنیم. برای ارزان سازی 

سفر باید از مولفه های ارزان قیمت استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از بررسی چند طرح تحقیق و تفحص با حضور وزیر 
راه و شهرسازی در هفته آینده در کمیسیون متبوع خود خبر داد.هنوز اطالعات جعبه 
سیاه هواپیمای بوئینگ ۷۰۷ ارتش در اختیار کمیسیون متبوعش 

قرار نگرفته است. مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح در این 
باره مکاتبه کرده است و همچنین دیشب وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح قول داده تا این اطالعات را در اختیار کمیسیون 

عمران قرار دهد. 4 تحقیق و تفحص در دستور کار هفته آینده این 
کمیسیون قرار دارد.

یک کارشناس حمل ونقل تاکید کرد: حریم راه ها بستری برای توسعه و افزایش ایمنی 
راه هاست و باید از آن صیانت شود.به گزارش تین نیوز، رضا مرادی  گفت: امروزه 

گسترش شهرنشینی و دسترسی زندگی های شهری به خدمات وابسته به آن باعث شده 
تا حریم راه ها به عنوان سهل الوصول ترین روش جهت دستیابی به آن انتخاب گردد.

وی بیان کرد: از این رو به دلیل هزینه های تملک اراضی در توسعه پروژه های زیربنایی 
از جمله تاسیسات گاز، آب، برق، تلفن و... دستگاه های متولی مربوطه، بهترین گزینه 

کاهش هزینه های اجرایی را عبور تاسیسات مذکور از حرایم راه ها انتخاب می کنند.

یک کارشناس مطالعات منطقه ای معتقد است شرق ایران از چنان تمرکز سرمایه و 
مبادالت بازرگانی برخوردار نیست که شبکه های موجود پاسخگوی آن نباشند.

 بهرام امیراحمدیان این مطلب را در شبکه های اجتماعی در پاسخ به دیدگاهی بیان 
کرد که بر ساخت راه آهن چابهارـ  سرخس، تاکید دارد.این استاد دانشگاه ادامه داد: راه 
برای تسهیل حمل ونقل کاال و مسافر طراحی و اجرا می شود. اقتصاد کشورهای آسیای 

مرکزی در سه محور شرقی ، شمالی و شمال غربی )با روسیه( و غربی )با ترکیه و 
اتحادیه اروپا( شکل گرفته است و بازارهای آنها هم در همین مناطق قرار دارد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹8 مجلس با بیان اینکه هنوز درباره نرخ بنزین 
تصمیمی گرفته نشده است، گفت: مجلس و دولت هنوز به یک مدل اجماعی برای تغییر 
نرخ بنزین نرسیدند.غالمرضا تاجگردون با اشاره به اینکه بودجه شامل دو بخش شرکت ها 
و موسسات و بودجه عمومی دولت است، افزود: ،بودجه عمومی دولت در سناریوی نخست 
با فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 54 دالر و درآمد 4۰۷ و 
سناریوی دوم با فرض فروش نفت به قیمت باالتر و درآمد 44۷ هزار میلیارد تومان است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: خط مسافری دریایی به عراق افزایش پیدا می کند.
 نوراله اسعدی در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین همایش آموزشی هسته های گزینش 
تابعه وزارت راه و شهرسازی از افزایش خط مسافری به کشور عراق خبر داد و افزود: در 
حال حاضر خط مسافری خرمشهر کویت فعال است و درصدد افزایش خطوط مسافری 
به کشور عراق هستیم.وی تصریح کرد: یکی از مزیت های بندر خرمشهر همجواری با 

کشور عراق است، بندر ابوفلوس که قبل از بندر بصره قرار دارد ...
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 عملیات اجرایی راه آهن بستان آباد-سراب آغاز شد 
تاجگردون: معافیت مالیاتی حقوق سال آینده افزایش می یابد 

ساخت راه آهن چابهارـ  سرخس چقدر اولویت دارد؟ 

گسترش خط مسافری دریایی به عراق 

هفتهانهم
راهروشناست

من دغدغه 5۰ سال دیگر را دارم. ممکن است در سال های آینده مدیرانی که به 
این فرودگاه می آیند، اعالم کنند که این فرودگاه باید دو باند داشته باشد. پس 

مدیران قبلی کاری در این رابطه نکرده اند.
بحث طرح توسعه فرودگاه رشت بیش از 2۰ سال است که انجام  
شده و در کمیسیون شهرداری نیز تصویب شده، اما بحث تملک 
به بحث منابع مالی گره خورده است. این در حالی است که شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران صرفًا مسئولیت توسعه و نگهداری 
در اراضی تملکی را دارد و وظیفه شرکت فرودگاه ها خرید زمین نیست

یک کارشناس صنعت هوایی، اقدام کشور آلمان مبنی بر لغو پروازهای هواپیمایی ماهان به این کشور را اقدامی سیاسی دانست. 

دستور روحانی برای ثابت ماندن قیمت بلیط هواپیما 

هفتهانهم

قول وزیر دفاع برای تحویل اطالعات جعبه سیاه بوئینگ ۷0۷ 
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