
 ادعای یک شاهد عینی از توقف بارگیری در برخی استان ها 

 آغاز  پیش فروش   محصوالت  ایران  خودرو  با  شرایط خاص  از  سه شنبه 

جهش 4میلیاردی هزینه خرید واگن  شرکت هلندی KLM به پروازهای خود در ایران پایان داد 

 سه فرودگاه در آستانه پیوستن به رنکینگ جهانی  ساخت ۷۰ شناور خدماتی برای سازمان بنادر در طول سه سال  شهرسازی ریل پایه؛ پایان  حکمرانی اتومبیل سواری 

در حالی که رئیس جمهور صبح امروز برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده، یک عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس، از شایعه استعفای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی روحانی خبر داده است.

به گزارش تین نیوز، الیاس حضرتی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت که »این شایعه در حال پخش شدن است که وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم کرده است.«

این در حالی است که پیش از این »خانه ملت«، وب سایت رسمی مجلس، بدون هیچ توضیحی به نقل از حضرتی خبر داده بود که وزیر صنعت، 
استعفا داده است.

در روزهای گذشته، تحرکاتی در پارلمان برای استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شده بود و حاال به نظر می رسد 
شایعه استعفای شریعتمداری نوعی پیش دستی برای اقدام مجلس بوده است.

افزایش هزینه های ارزی منجربه باال رفتن هزینه 
تعمیرونگهداری واگن های فرسوده نیز شده است 
که هزینه تعمیر و یا خرید اقالمی هم چون سیستم 
ترمز، سیستم چرخ و باتری های خشک که وارداتی 

هستند،  بسیار افزایش یافته است.
محمد رجبی اضافه کرد: سهم ارزبری هزینه تعمیر 
واگن های فرسوده که به دستور راه آهن هر دوهفته 

یکبار انجام می شود

امروز )یکم مهرماه( آخرین پرواز KLM به تهران انجام 
شد که بر این اساس، فردا این شرکت هواپیمایی با 
انجام پرواز تهران-آمستردام به حضور در ایران پایان 

می دهد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، اواسط تیرماه سال جاری 
بود که شرکت هواپیمایی KLM با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که قصد دارد از 23 سپتامبر پروازهای خود 

را به ایران قطع کند.

بهمن باقری، مدیر پروژه نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهیهادی حق شناس،  معاون امور دریایی سازمان بنادرودریانوردی  سهراب مشهودی، کارشناس ارشد شهرسازی

مجموعا 3۰ میلیون تن ظرفیت در بنادر شمالی کشور ایجادشده است که 
کم تر از یک پنجم آن مورد استفاده قرار می گیرد و بیش ۵۰ درصد بار ما در 

دریای خزر توسط ناوگان ملی با پرچم ایران حمل می شود.

جابه جایی بار در دریای خزر در طول سالیان گذشته افزایش قابل توجه ای 
داشته است و در سال ۱3۹۰، ۱2 میلیون تن جابه جایی کاال در این منطقه 

صورت گرفته است.

تا پایان سال جاری مقدمات الزم برای انجام پیش ارزیابی دو فرودگاه شیراز 
و تبریز را فراهم می کنیم تا این فرودگاه ها نیز در فصل های دوم یا سوم سال 

2۰۱۹ وارد رنکینگ جهانی شوند. 
برنامه ریزی برای پیوستن این سه فرودگاه قطب گردشگری به رنکینگ 
جهانی پیرو تاکید وزیر راه و شهرسازی و نیز مدیرعامل شرکت فردگاه ها 

ناوبری هوایی ایران انجام شده است.

پیش فروش محصوالت ایران خودرو از روز سه شنبه، سوم مهرماه به صورت اینترنتی 
طی 6 روز انجام خواهد شد.

 در این مرحله ۵3 هزار دستگاه خودرو به مشتریان ارائه خواهد شد.مصطفی 
خان کرمی، معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: خودروهای 
پژو 2۰6 تیپ 2 و 2۰6 تیپ ۵، پژو ۴۰۵جی ال ایکس، سمند ال ایکس، سورن ای 

ال ایکس، رانا، دنا و وانت آریسان در این پیش فروش قابل عرضه است.

یک منبع آگاه در بخش مسافری در خصوص وضعیت ایمنی ناوگان مسافری 
توضیحاتی را ارائه داد. وی در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز، گفت: اتوبوس هایی 
که در ناوگان  اتوبوس رانی سرویس می دهند اسکانیا، ولو و بنز هستند اما غالب 
اتوبوس های موجود در بخش مسافری اسکانیا هستند که در کالس های مختلف 

موجود است.

 مسافران اپ های تاکسی از نحوه خدمات دهی رانندگان گله مندند. به گزارش 
تین نیوز، عدم اتمام سفر به مقاصدی که در محدوده طرح ترافیک هستند، باعث 
افزایش تنش بین مسافران و رانندگان تاکسی های اینترنتی شده است. در همین 
باره، یکی از شهروندان طی تماس تلفنی با تین نیوز، گفت:  تا کنون برای مسافرت 
به دو محدوده در طرح ترافیک از اپ های تاکسی استفاده کرده ام اما هر دو بار، 
رانندگان من را در ابتدای محدود طرح ترافیک پیاده کردند و به مقصد نرسانده اند.

طراح طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی از تقدیم این طرح به هیأت رئیسه 
مجلس خبر داد.

شهرسازی با حدود ۵۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است، گفت: این طرح 
استیضاح دارای 32 بند و محور بوده و تمام مشکالت و مطالبات را در بر می گیرد.
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 44603789-021

 اتوبوس های »اسکانیا« چقدر ایمن هستند؟ 

شایعه استعفای شریعتمداری؛ دولت آماده تفکیک وزارتخانه می شود؟ 
این اپ شما را به مقصد نمی رساند 

استیضاح آخوندی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

برخی قانون بلدیه ۱2۹6 را آغاز شهرسازی معاصر می دانند. برخی، طرح جامع همدان 
کارل فریش را و بعضی قانون معابر ۱3۱2 را تاریخ شروع شهرسازی معاصر 
محسوب می کنند، ولی عماًل طرح های تهیه شده در اواسط دهه ۴۰ به خصوص 
طرح جامع تهران مهر خود را بر شهرها و شهرهای معاصر ایران کوبیده اند. 
در نتیجه در ظرف ۱۰ روز، وزیر مسکن آقای نهاوندی، شهردار تهران، معاون 

سازمان برنامه در شورای عالی، شریفی دبیر کل شواری عالی برکنار شدند.

در پایانه باربری اکبرآباد نیز کامیون ها یکی در میان بارگیری انجام می دهند اعتراض آن ها بر عدم اصالحات در بخش کرایه حمل بار است و بر این اساس تصمیم دارند مجدداً در اعتصاب شرکت کنند. 
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