
 پیشرفت 95 درصدی ترمینال سالم 

 راننده تاکسی اینترنتی متجاوز اعترافات خود را انکار کرد 

به زودی شرکت قطار های حومه ای تاسیس می شود  کاهش زمان ترخیص خودرو و موتورسیکلت توقیفی 

 سوخت گران، راه حل کاهش تصادفات است؟ حمایت مجلس از رویه ضد فساد وزیر راه و شهرسازی رشد 20 درصدی تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین 

به گزارش تین نیوز، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در ادامه افزود: هزار و 400 تاکسی برای 800 مسافر در فرودگاه وجود دارد و 
ما درصدد کاهش تاکسی های اسنپ و تپسی هستیم.

آدم نژاد گفت: قیمت تاکسی در خرداد ماه افزایش پیدا کرد اما یکی از موضوعاتی که به دنبال آن هستیم مجهزکردن تاکسی های فرودگاه امام 
به تاکسی متر است. یکسان بودن قیمت ها فارغ از مسافت به هیچ عنوان منطقی نیست.

وی با اشاره به پروژه افتتاح ترمینال سالم عنوان کرد: امیدواریم ترمینال سالم در آبان ماه افتتاح شود، چراکه حتی یک ساعت نیز در افتتاح این 
پروژه توقف نیفتاده است. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با بیان این که برنامه ریزی فنی پروژه فرودگاه سالم به خوبی پیش 

می رود اظهار داشت: خرید تجهیزات ترمینال سالم از ارز آزاد استفاده کردیم.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، معاون مسافری راه آهن 
در این باره گفت: بیشتر کارهای مربوط به شرکت 
قطارهای حومه ای در حوزه معاونت مسافری و اداره کل 
برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری انجام خواهد 
شد که با تصویب اساس نامه شرکت قطارهای حومه ای 
در هیات وزیران، این شرکت رسما زیرمجموعه شرکت 

راه آهن ایران قرار خواهد گرفت. 

اولین نشست خبری سخنگوی ناجا با موضوع اعالم 
برنامه های هفته نیروی انتظامی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز؛ سردار احمد نوریان با 
محکوم کردن حمله تروریستی اهواز گفت: نظم و 
امنیت کارویژه تالش پلیس در جامعه است و در نبود 

آن پیشرفت و تعالی در کشور نخواهیم داشت.

امیر امینی، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه وشهرسازی عزت اهلل یوسفیان مال، عضو ستاد مبارزه با فساد اقتصادی  ارسالن شکری ،مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی
وزارت راه و شهرسازی در اصرار خود به پایبندی به قانون و همچنین اعالم 
جعلی بودن مدارک برخی از روسای پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور، منافع شخصی ندارد و هدف از پرده برداری از برخی از 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. به رغم آنکه برخی از 
این مسئوالن سابق و کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان که عضو 

مجلس نیز بوده و هستند

اگر تابع کاهش سوانح و ایمن سازی جاده ها باشد، قطعا یکی از ایکس ها 
)متغیرها( توجه به حمل ونقل عمومی و پررنگ کردن حمل ونقل عمومی در 
جابه جایی کل مسافر است. همه می دانند که حمل ونقل عمومی ایمن ترین 
سیستم حمل ونقلی در همه جهان است. حاال اگر حمل ونقل عمومی نتواند با 
حمل ونقل شخصی رقابت کند طبیعتا مردم و کاربران راه به سمت حمل ونقل 

شخصی می روند و از حمل ونقل عمومی استفاده نمی کنند. 

بیست و سوم شهریورماه سال گذشته یکی از رانندگان اسنپ به نام »محمد«، زن 
جوان ۲۷ ساله ای را سوار ماشینش کرد تا او را به فرودگاه برساند که این راننده ۲۱ 
ساله او را به یکی از تپه های اطراف تهران برد و به این زن جوان و بیمار تجاوز کرد.

خبرآنالین نوشته بود راننده اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده  بود، 
در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن، از روز گذشته )هفتم مهرماه( در اعتراض به 
عملی نشدن پرداخت مطالبات معوقه، دور جدید اجتماعات خود را آغاز کردند.

به گفته این کارگران، از صبح دیروز )شنبه/ هفتم مهر ماه( کارگران خطوط ریلی 
شاهرود و چند خط ریلی دیگر با برپایی یک تجمع صنفی در محل کار خود، انتقاد 
خود را نسبت به عملکرد مدیریت شرکت های پیمانکاری در پرداخت مطالبات 

مزدی شان اعالم کردند.

معاون وزیر خارجه آمریکا در آسیای مرکزی از صادرات ایران به افغانستان از طریق 
بندر چابهار ابراز نگرانی کرد و خبر از تالش آمریکا برای تحریم این بندر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، آلیس ولز معاون وزیر در یک نشست رسانه ای 
گفت: آمریکا درصدد تحریم کامل بندر چابهار است. آمریکا برای تحریم چابهار 
با مخالفت شدید دولت های هند و افغانستان مواجه شده است و تاکنون در روند 

متقاعد کردن کشور هند برای تحریم بندر چابهار موفق نبوده است.

»در سه ماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دالر ارز برای مونتاژ 
خودروهای چینی از کشور خارج شده است.« این خالصه نتیجه ای است که به تازگی 
مرکز پژوهش های مجلس از یک گزارش کارشناسی درباره سهم خودروهای چینی از 
بازار ایران ارائه کرده است. بر اساس بررسی هایی که بازوی پژوهشی مجلس انجام 
داده حضور چینی ها در دو بخش تولید و بازار خودرو ایران، اثرات منفی زیادی داشته 

است. یکی از مهم ترین اثرات آن، تقدیم ۱۷ درصد بازار خودرو به چینی هاست.
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 دور جدید اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور 

 اسنپ و تپسی نباید به فرودگاه امام خمینی بیایند
به دنبال تحریم کامل بندر چابهار هستیم 

فرصت انتشار 1300 میلیارد اوراق مشارکت مترو از دست رفت 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

در شش ماهه اول سال جاری حدود 355 هزار نفر از پایانه مرزی تمرچین تردد داشته اند که 
نشان از رشد ۲۰ درصدی تردد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. در شش ماهه اول 
سال جاری تعداد ۲6۴۱ دستگاه اتوبوس با میانگین یازده دستگاه از مرز تمرچین 
تردد کرده اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 3۱ درصد رشد را نشان 
می دهد.با اتمام پروژه های تکمیلی پایانه مرزی تمرچین و فراهم شدن شرایط 
ایده آل تر شاهد رشد و تردد بیش تر و بهتر مسافران و وسایل نقلیه از آن باشیم.

برنامه ریزی دقیقی برای جابه جایی مسافران از درون ترمینال سالم انجام گرفته است تا شاهد ترافیک جلوی درب ترمینال نباشیم.
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