
 تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای نیاورد 

 واردات تایرهای سایز بزرگ بایاس)نخی( آزاد شد 

قطار  اتوبوسی با بلیت 30هزار تومانی عازم مشهد شد  اولین کپسول مسافری هایپرلوپ رونمایی شد 

اجرای مرحله دوم طرح کاهش به صورت شبانه روزی از اول آبان  آثار برگزاری انتخابات نظام مهندسی با 500 هزار عضو در کشور 

دیوان بین المللی دادگستری در بررسی دعوای حقوقی ایران و آمریکا ضمن تایید صالحیت دیوان برای این دعوا، آمریکا را ملزم به رفع 
محدودیت های مالی و تجاری ایران کرد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس گزارش سایت سازمان ملل، دیوان دادگستری بین المللی الهه پس از بررسی دفاعیات نمایندگان ایران و آمریکا 
در خصوص شکایت تهران از واشنگتن اعالم کرد که این دادگاه صالحیت رسیدگی به این شکایت را دارد.

 دادگاه الهه در رای خود، آمریکا را ملزم به رفع محدودیت های تعمیرات و گارانتی و بازرسی الزم برای ایمنی هوانوردی کرده است.
این دادگاه در جلسه امروز خود دستور داد که آمریکا تحریم هایی که حمل ونقل هوایی غیر نظامی را برای ایران محدود می کند و همچنین تحریم هایی 

که دسترسی ایران به کاالهای بشردوستانه از جمله محصوالت کشاورزی، دارویی و ... را محدود می کند لغو شوند.

در حالی که شرکت راه آهن، امکان سفر به مشهد 
مقدس با پرداخت 88 هزار و 300 تومان برای کل هزینه 
رفت وبرگشت بلیت قطار به همراه یک شب اقامت 
هتل را فراهم کرده است، اداره کل راه آهن مشهد نیز 
اعالم کرده که از ابتدای مهر ماه روزانه دو رام قطار 
از مشهد به تهران و بالعکس با قیمت 30 هزار تومان 

راه اندازی کرده است.

اولین کپسول مسافری هایپرلوپ متعلق به شرکت 
فن آوری های حمل و نقل هایپرلوپ به طول 32 متر 

و پنج تن وزن در اسپانیا به نمایش گذاشته شد.
ین نمونه ساخته شده پس از نمایش در اسپانیا برای 
مونتاژ به  تولوز فرانسه انتقال داده خواهد شد و پس ازآن 
نیز برای اولین بار در کالیفرنیا که به عنوان هایپرلوپ 

شناخته شده است، استفاده خواهد شد.

محسن پورسیدآقایی،  معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران مالک نخعی، مهندس عمران و راننده خود مالک کامیون مهدی روانشادنیا، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شهر تهران

شرکت ها مهمترین بخش در به وجود آمدن ضعف اقتصادی برای کامیونداران 
هستند. نتیجه توافق کردن بر سر کرایه با صاحب کاال به جای در نظر 
گرفتن هزینه های ثابت و متغیر کامیون و سود منطقی سرمایه گذاری در 

کامیون داری، ورشکستگی صنف شد.
شرکت های حمل ونقل بدون در نظر گرفتن سود یا زیان کامیوندار، بازار 
رقابت کامل ایجاد و در این عرصه هر روز از جیب کامیوندار مناقصه را به 

نفع خود تمام کردند، آنقدر با این روش جیب کامیوندار را زدند

طرح کاهش به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته  از اول آبان ماه در کل 
سطح شهر تهران اجرایی می شود. براین اساس به 780 دوربین جدید کد 
تخلف معاینه فنی داده شده است. دوربین های این سامانه خریداری شده اند 
و تاکنون نصب دوربین های سه سامانه تکمیل شده است. همچنین 120 
دوربین برای تکمیل خروجی محدوده زوج و فرد خریداری شده است که 
این دوربین ها در داخل محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد و همچنین در 

داخل منطقه بازار نصب خواهند شد.

نایب رییس انجمن واردکنندگان تایر با عنوان این که یکی از دالیل افزایش قیمت تایر در بازار 
کاهش عرضه و اتمام دخایر تایرهای وارداتی بوده است از رقع ممنوعیت واردات تایرهای 
 سایز بزرگ کامیونی و اتوبوسی بایاس از وزارت صنعت، معدن در راستای تنظیم بازار خبر داد.

بر اساس مصوبه برای استفاده حداکثری از ظرفیت  های تامین الستیک مورد نیاز 
کشور ممنوعیت واردات تایرهای سایزبزرگ 1224 کامیونی و اتوبوسی  بایاس 

برداشته شده است.

در حالی که شرکت راه آهن، امکان سفر به مشهد مقدس با پرداخت 88 هزار و 
300 تومان برای کل هزینه رفت وبرگشت بلیت قطار به همراه یک شب اقامت 
هتل را فراهم کرده است، اداره کل راه آهن مشهد نیز اعالم کرده که از ابتدای 
مهر ماه روزانه دو رام قطار از مشهد به تهران و بالعکس با قیمت 30 هزار تومان 

راه اندازی کرده است.

نشست فراکسیون مدیریت شهری مجلس با شهردار تهران  در حالی برگزار شد 
که در آن شهردار تهران از اتمام عملیات عمرانی بخش شمالی بزرگراه صیاد 
شیرازی تا 10 روز آینده خبر داده است.به گزارش خبرنگار تین نیوز، این پروژه 
بزرگراه شهید صیاد شیرازی را به بزرگراه ارتش وصل می کند و 1300 متر طول 
دارد و در دو سال اخیر نیز تعطیل بوده اما به گفته شهردار تهران طی فعالیت های 

جدید پیشرفت خوبی داشته است.

وقتی قیمت ها بی ضابطه و بدون دلیل فقط بنا به خواست دالالن هر روز باالتر 
می رود و کسی هم برای توقف این روال اقدام قابل توجهی انجام نمی دهد، نتیجه 
آن چیزی نیست جز ثبت قیمت هایی که به جای تعجب، خنده را عاید مخاطبان 
خود می کند. شاید برای بسیاری از ایرانی هایی که منتظر جشن خداحافظی پراید 
از گردونه تولید خودرویی بودند، قیمت گرفتن 40 میلیون تومانی آن بیشتر از هر 

چیزی به جوک سال یا دروغ سیزده  شبیه بود
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 دادگاه الهه: واشنگتن ملزم به لغو تحریم های هوانوردی ایران است 
 وعده افتتاح شمال بزرگراه صیاد محقق می شود؟ 

قطار اتوبوسی با بلیت 30هزار تومانی عازم مشهد شد 

 نوآوری در بازار کالهبرداری خودرویی 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

مید می رود این انتخابات، اختالف نظرات میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام 
مهندسی را پایان دهد. تعامل بین نهادها و سازمان هایی که در بخش ساختمان 
فعالیت می کنند از جمله وزارت راه، سازمان نظام مهندسی و مراکز صدور پروانه 
که شهرداری ها هستند می تواند آٍٍثار خوبی را در فراِیند ساخت و ساز در کشور 
داشته باشد.همکاری بین بخشی قطعًا می تواند بر بهبود شرایط 

ساخت وساز در کشور کمک مطلوبی بکند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس از رای نیاوردن تفکیک وزارت راه و شهرسازی و قرار داشتن استیضاح سه وزیر در دستور کار مجلس خبر داد. 

 نقش شرکت های حمل ونقل در ورشکستگی کامیونداران 
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