
لحاظ پیوستگی و تاثیرات متقابل شهر و بندر در طرح های جامع و تسریع فعالیت های بندری 
فراتر از حدود اولیه تعریف شده در حوزه زیرساخت دو گام مورد نظر برای تعامل شهر و بندر 
است.با توجه به مسئولیت های اجتماعی بنادر که در دستور کار سازمان قرار دارد،اولین گام 
اینکه در طرح های جامع، پیوستگی و تاثیرات متقابل شهر و بندر 
دیده شده است تا به لحاظ طرح شهرسازی و به ویژه مقوله حمل ونقل، 
زمانی که بار به بندر وارد یا از آن خارج می شود برای شهر بار ترافیکی 
تحمیلی ایجاد نشود.گام بعدی این است که بندر با سرعت بخشیدن 
به فعالیت ها، فراتر از حدود اولیه خود برای زیرساخت ها هزینه کند

   

تهران به احترام حاج قاسم به پا خاست/ خروش برای بدرقه سردار سلیمانی 

 رویای راننده کامیون ها برای تردد از جاده شهربابک- هرات 

آمادگی  فرودگاه ها برای پروازهای فوق العاده ویژه عزاداران  قطار فوق العاده زاهدان به کرمان راه اندازی شد 

دو گام مشخص برای تعامل شهر و بندر 

درحالی که یک دفتر حقوقی در خارج از کشور در وبسایت خود، از شکایت خانواده های ملوانان کشتی سانچی از شرکت ملی نفتکش ایران، خبرداده 
است، کارشناسان بی طرف داخلی معتقدند: برخی به خصوص خارج نشینان در حال سواستفاده از عدم اشراف خانوده های کارکنان کشتی سانچی به 

موضوعات حقوقی این حادثه، هستند.
به گزارش تین نیوز، این کارشناسان تاکید می کنند حادثه سانچی ابهاماتی برای بازماندگان کارکنانش دارد که اگر به درستی مدیریت نشود، به بحران 

سیاسی منجر می شود.
دفتر حقوقی هریسچی و همکاران و همچنین علی هریسچی وکیل پرونده خانواده ملوانان مفقود شده سانچی، 19 آذر ماه امسال در مطلبی در وبسایت 
خود از شکایت خانواده های ملوانان مفقود شده کشتی سانچی از شرکت ملی نفتکش ایران و 2 مقام مسئول ایرانی خبر داده است. دفتر حقوقی هریسچی 
اعالم کرده به نمایندگی از خانواده های ده تن از خدمه این کشتی با طرح شکایتی در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن در ایاالت متحده آمریکا علیه شرکت 
ملی نفتکش ایران، علی ربیعی وزیر سابق کار و رئیس کمیته رسیدگی به سانحه سانچی و سخنگوی فعلی دولت ایران، عالالدین بروجردی رئیس 
سابق کمیسون امنیت ملی و روابط خارجی، رئیس اتاق دوستی ایران و چین و نماینده رسیدگی به سانحه سانچی از سوی مجلس، نسبت به استیفای 

حقوق این افراد اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از آمادگی این شرکت برای اتخاذ تدابیر ویژه بابت 
پذیرش پروازهای فوق العاده ویژه عزاداران در مراسم 
تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

سیاوش امیرمکری ضمن تسلیت شهادت شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی از آمادگی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
برای جابه جایی به موقع عزاداران از فرودگاه های مختلف به 
تهران برای حضور در مراسم تشییع این شهید بزرگوار خبر داد.

با توجه به مراسم خاکسپاری سردار شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی عالوه بر ۳ رام قطار فوق العاده از تهران و یزد یک رام 
قطار دیگر نیز از زاهدان به کرمان در روز دوشنبه اضافه شد.

 
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه 
آهن کرمان مجید ارجونی گفت:یک رام قطار از زاهدان به 
کرمان با ظرفیت بیش از 2۴۰ نفر در روز دوشنبه 1۶ دی 
ماه ساعت 22 از زاهدان به سمت کرمان حرکت می کند 
و در ساعت ۶ بامداد سه شنبه 1۷ دی وارد کرمان می شود.

حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران پیروز حناچی، شهردار تهران  محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
سردار سلیمانی برای مردم پدری کرد و در عراق هم تمام مردم اعم از شیعه، سنی، مسیحی 
و مسلمان نتیجه کار او را دیدند.عملکرد سردار سلیمانی به شکلی بود که تمام اعضای 
کشور را یک خانواده می دید و مصداق عملکرد او آیه »اشدا علی الکفار و روحماء بینهم« بود.
منش سردارسلیمانی و قاطعیت او را در صحبت با پترائوس یکی از 
فرماندهان آمریکایی دیدیم که به او اعالم کرد طرف صحبت تو من هستم.

حضور خیل عظیم مردم در مراسم تشییع سردار سلیمانی نتیجه نیت خالصانه 
است و وظیفه ما این است که هر کس او را دوست دارد راهش را ادامه دهد.

رانندگان و کامیونداران با انتقاد از ادامه ممنوعیت تردد کامیون ها از جاده شهربابک- هرات، 
تردد از این مسیر را رویایی دانسته اند که به این زودی امیدی به واقعی شدن آن نیست.
به گزارش تین نیوز، این جاده که با هدف بهسازی برای تردد کامیون ها ممنوع 
شد،اکنون و پنج سال پس از این اقدام، هنوز تکمیل نشده و این پرسش را در ذهن 
رانندگان ایجاد کرده که چه چیزی باعث به تاخیر افتادن تکمیل این پروژه شده است؟

این در حالی است که به گفته رانندگان، تکمیل این جاده و رفع ممنوعیت تردد کامیون ها 
از آن، موجب کاهش مصرف سوخت ناوگان حمل بار به میزان قابل توجهی خواهد شد.

روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد که با پیشنهاد 
معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن کشور، نام ایستگاه راه آهن کرمان به 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی تغییر یافت.به گزارش تین نیوز، با این پیشنهاد، ایستگاه راه 
آهن کرمان به نام شهید سپهبدسلیمانی مزین شد.سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده 
شهید سپاه قدس و ابومهدی المهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به همراه 
۸  نفر دیگر بامداد روز جمعه در مسیر فرودگاه بغداد به دستور »دونالد ترامپ« رییس 
جمهوری آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور )پنتاگون( ترور و به شهادت رسیدند.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران -پردیس گفت: بر اساس تصمیم هیات مدیره و با صدور 
مصوبه ای، آزاد راه تهران -پردیس به نام سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی نام گذاری شد. 

سعید غفوری شامگاه یکشنبه  اظهار داشت: به زودی تابلوهای مزین به نام و تصاویر سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر آزاد راه نصب خواهد شد.وی گفت: عصر امروز طی 
نشستی با اعضای هیات مدیره شرکت آزادراه تهران-پردیس این طرح پیشنهاد و به تصویب 
رسید. شمار در راه امنیت ایران اسالمی صرف کرد و در این راه با افتخار به شهادت رسید.

پیامدهای شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، نگرانی ها در مورد کشتیرانی در منطقه خلیج فارس را افزایش داده است.

ر قاسم سلیمانی،  ز فایننشال تایمز، شهادت سردا به گزارش تین نیوز به نقل ا
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نگرانی های امنیتی در 
مورد کشتیرانی در منطقه خلیج فارس را افزایش داده و کشورهای واقع در این 
منطقه با نگرانی در انتظار نحوه واکنش ایران به ترور این سردار پرآوازه هستند.

شماره سیصد و  هشتاد و یکم- نسخه آزمایشی -۱۶ دی ماه ۱۳۹۸
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سالگرد »سانچی«؛ آیا این حادثه به بحران سیاسی تبدیل می شود؟ 
آزاد راه تهران- پردیس به سردار سلیمانی تغییر نام یافت 

ایستگاه راه آهن کرمان به نام شهید سپهبدسلیمانی تغییر یافت 

نگرانی شرکت های کشتیرانی از پیامدهای شهادت سردار سلیمانی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای نماز را بر پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همرزمان شهیدشان اقامه کردند.     

اصالح ساختار در شهرداری تا پایان سال اجرایی می شود راه سردار سلیمانی ادامه دارد 

راه روشن است

هفته انهم

ریم. ر تا پایان سال اجرایی می شود و تعدیل نیرو به آن معنا ندا اصالح ساختا
هرچند جزئیات اصالح ساختار به صورت دقیق توسط شهرداری اعالم نشده ولی روز گذشته 
یک فوریت طرح اصالح ساختار شهرداری تهران آغاز شد و این طرح با 1۵ رأی موافق توسط 
اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.معتقدم در شرایط 
کنونی که حداکثر همگرایی میان شورای شهر و شهرداری تهران 
وجود دارد باید این کار مهم را برای شهروندان انجام می دادیم زیرا 
ممکن است در شورای بعدی چنین انسجام و همگرایی وجود نداشته 
باشد.اصالح ساختار شهرداری تهران بحث بسیار پرمناقشه است اما 
بناست حداکثر همکاری بین شورا و شهرداری صورت گرفت

هفته انهم
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