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تایر ایرانی، قربانی رانت ارزی 

در برخی از مسیرها برای نوروز 98 پرواز جدید برقرار کرده ایم  راه اندازی نخستین قطار مسافری رشت - مشهد 

کلید خوردن ۲ پروژه خط آهن شمال به جنوب در آینده نزدیک 

راهبر معاونت عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مطرح کرد: سعی می کنیم که آمادگی همکارانمان در ایام نوروز 98 در 
بخش های مختلف به نحوی باشد که هیچ گونه وقفه ای عملیاتی و خدمت رسانی در فرودگاه ها اتفاق نیفتد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، حسین اسفندیاری در جمع خبرنگاران به تشکیل ستاد نوروزی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از حدود سه 
هفته گذشته اشاره کرد و گفت: همان طور که مستحضر هستید ما در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در حال آماده سازی برای ایام نوروز 
هستیم؛ ما در این ایام با پیک سفر مواجه خواهیم بود اگر چه ما در فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همواره و به صورت دائمی آماده هستیم و موضوعی 

به نام تعطیلی نداریم.

وی در ادامه اضافه کرد: همه کارها در حمل ونقل هوایی بر اساس دستورالعمل ها و ضوابطی که عمدتًا همه آن ها بین المللی است صورت می گیرد از 
همین رو آمادگی همیشگی ما در تمام ایام ضروری است.

نخستین قطار مسافری رشت - مشهد روز پنجشنبه 
شانزدهم اسفندماه سال جاری وارد ایستگاه راه آهن 
مشهد خواهد شد. مدیرکل راه آهن خراسان گفت: با 

توجه به افتتاح و بهره برداری از راه آهن قزوین - رشت 
با حضور ریاست جمهور و پیوستن رشت به شبکه ریلی 
در روز جاری و همچنین در آستانه نوروز و در راستای 
تسهیل جابه جایی مسافران و زائران مشهد  نخستین 

قطار مسافری رشت - مشهد وارد ایستگاه راه آهن مشهد 
خواهد شد.

 مدیرعامل ایران ایر از اضافه کردن پرواز در برخی از 
مسیرهای هوایی در ایام نوروز خبر داد.

فرزانه شرفبافی در خصوص وضعیت پروازهای نوروزی 
98 عنوان کرد: برنامه ریزی پروازی تعطیالت نوروز 
در حال انجام است.وی در ادامه در پاسخ به سؤالی 

مبنی بر این که آیا پروازهای اروپایی خود را در این ایام 
افزایش داده اید، بیان کرد: ما مطابق معمول پروازهای 
اروپایی خود را داریم اما در پروازهای ادهاک در برخی از 

مسیرهای خاص پرواز گذاشته ایم.

مهدی جمالی نژاد، رییس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشورمحمد علی حسن زاده ، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی
در حوزه ساخت شناور کشور از ظرفیت های خوبی برخوردار است هرچند هنوز سهم قابل 
توجهی از ساخت شناور در سطح دنیا نداریم اما امیدوار هستیم که با توجه به سیاست ها 
و برنامه های تدوین شده بتوانیم نقش دریا را در اقتصاد ایران 

پررنگ تر کنیم.
در دنیا دسترسی به بندر یک نعمت و موهبت است، چرا که وجود 
دریا فرصت های شغلی و مزیت های کالنی در بخش های مختلف 
از جمله کشتی سازی، بندرداری، خدمات ترانزیتی، خدمات آموزشی، 

ساخت تجهیزات بندری و... ایجاد می کند.

بر اساس آمارها تعداد تلفات ناشی از تصادفات درون شهری در 9ماهه اول امسال 3257 
نفر بوده که نسبت به 9ماهه اول سال قبل که 3290 نفر بوده، کاهش یافته ولی تعداد 

تلفات ناشی از تصادفات برون شهری در 9 ماه اول امسال 8685 
نفر بوده که نسبت به 9 ماهه اول سال 96 که 8546 نفر بوده از 

رشد 1.6 درصدی برخوردار است.تعداد تلفات ناشی از تصادفات 
جاده های روستایی در 9ماهه اول سال جاری 908 نفر بوده که 
نسبت به مدت مشابه در سال 96 که 837 نفر بوده از رشد 8.5 

درصدی برخوردار است 

افزایش قیمت انواع تایر خودرو به ویژه سایزهای کامیونی و اتوبوسی تحت تأثیر 
نوسانات ارزی و هم چنین عدم توزیع مناسب از سوی فعاالن این حوزه تبعات زیادی را 
در پی داشته است به طوری که زمینه اعتراض رانندگان خودروهای حمل ونقل عمومی 

و بار را نیز فراهم کرده است. موضوعی که به گفته رئیس انجمن صنعت تایر ایران 
دلیل اصلی آن را باید در احتکار و عدم نظارت دولت بر کاالهای وارداتی جستجو کرد.
به اعتقاد این فعال صنعت تایر کارخانه های داخلی توان تولید و پشتیبانی از نیاز کشور 

را دارند و تنها در برخی از تایرها نیاز به واردات احساس می شود. 

مدیرعامل راه آهن جمهوری آذربایجان از افزایش ارتباطات اقتصادی دو کشور جمهوری 
اسالمی ایران و آذربایجان خبر داد.

به گزارش تین نیوز و به نقل از ایسنا، جاوید قربان اف که جهت شرکت در مراسم افتتاح 
خط آهن قزوین-رشت از مرز زمینی آستارا وارد کشور شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 

امیدوارم که این خط ریلی برای هر دو کشور سرشار از خیر و برکت باشد.وی با بیان اینکه هر 
دو کشور برای توسعه کریدور شمال-جنوب تالش کردند، ادامه داد: هیچ کسی باور نداشت 
که ظرف یکسال از بارانداز ریلی آستارا 270 هزار تن کاال به اقصی نقاط جهان جابجا شود.

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح مصوبات بودجه ای روز 
گذشته شورای شهر، گفت: اعتبارات همان اعتبارات دوبار منظور شده است و تغییر آن ها در 
بودجه عمومی در بودجه شرکتی نیز منعکس خواهد شد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، مجید 

فراهانی با اشاره به برگزاری جلسات شورا، در دو نوبت صبح و عصر، اظهار کرد: با توجه 
به مصوبات شورا در جریان بررسی بودجه عمومی شهرداری تهران در روز گذشته؛ تمامی 
اعتبارات مصوب در بخش هزینه ای کمک شهرداری و تملک دارائی سرمایه ای یا وجوه 

اداره شده .

 سال های مدیدی است که موضوع ساماندهی خودروهای دوگانه سوز و مشکالت ناشی از 
تولید، تبدیل و سوختگیری آن ها به دغدغه ای برای بخش های مختلف در حوزه خودرو بدل 

شده است. اقدام دولت در ساماندهی و تامین ایمنی تردد خودروهای دوگانه سوز اگرچه 
دیرهنگام اما، قابل تامل است. دولت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای 
دوگانه سوز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار از قبیل انفجار مخازن این خودروها به دلیل 

غیرکارخانه ای بودن آن ها و منقضی شدن کارکردشان، تصمیماتی را اتخاذ کرد.
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تالش می کنیم هیچ وقفه ای در عملیات پروازهای نوروزی نیفتد 

تشریح مصوبات بودجه ای شورای شهر 

افزایش ارتباطات اقتصادی و ریلی ایران و آذربایجان 

 ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانه سوز 

هفتهانهم
راهروشناست

پروژه قزوین - رشت و رشت آستارا جز حلقه های مفقوده کریدور شمال به جنوب 
بوده که با همت دست اندرکاران مربوطه طی سالهای اخیر ، امروز به ثمر نشسته 
و آماده افتتاح آن هستیم. پروژه های خط آهن رشت - آستارا و 

دیگری رشت بندر کاسپین و بندرانزلی دو پروژه ای هستند که پس 
از افتتاح خط آهن رشت - قزوین کلید خواهند خورد.

طبق زمان بندی های انجام شده ، پروژه رشت - بندر کاسپین در 
سال آینده به بهره برداری می رسد پروژه انزلی هم حدود دو سال 

به طول می انجامد.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از بسته شدن ۴۶ سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما از ابتدای اردیبهشت ماه تا اواسط اسفند جاری خبر داد. 

 ضرورت پررنگ تر شدن نقش دریا در اقتصاد ایران 

هفتهانهم

 افزایش تلفات ناشی از تصادفات برون شهری و روستایی یک زنگ خطر است 
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