
 الریجانی قولی برای ادامه کار شهردار فعلی تهران نداده است 

 بنزین بعد از اربعین، دونرخی می شود؟ 

 حذف گیت خروج گذرنامه از فرودگاه امام  کارنامه جابه جایی ریلی مسافر در نیمه اول امسال 

700میلیارد بودجه مترو در بانک شهر مانده است  راه آهن شلمچه-بصره، »اولویتی« که در »اولویت« نیست 

ساعاتی پس از پذیرش استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی به عنوان سرپرست این وزراتخانه منصوب شد و حاال 
رئیس جمهور وی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی به مجلس معرفی کرده است.

عباس آخوندی که سه بار مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفته و در هر سه مورد رای اعتماد مجدد گرفته بود؛ روز گذشته، با انتشار نامه 
استعفای خود که خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود، عنوان کرد که »روز آخر کاری خود را می گذراند.« 

امروز و در جریان جلسه علنی مجلس، یک عضو هیات رئیسه مجلس نامه رئیس جمهور در خصوص معرفی وزرای پیشنهادی ۴ وزارتخانه دولت 
را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که بر اساس آن، فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری )وزیر 
سابق صنعت، معدن و تجارت( به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی، محمد اسالمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و 

شهرسازی و رضا رحمانی به عنوان گزینه تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده اند.

از ابتدای امسال 13 میلیون ۸۰۰ هزار نفر-مسافر 
به وسیله قطارهای مسافری از استان های مختلف 
کشور جابه جا شده اند.ب ه گزارش خبرنگار تین نیوز، 
میرحسن موسوی با اعالم این خبر گفت: این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1۰ درصد رشد 
را نشان می دهد. موسوی اضافه کرد: در قطارهای 
بین شهری 11 درصد و در قطارهای حومه ای ۷ درصد 

رشد داشته ایم.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی 
امام از حذف گیت خروج گذرنامه از فرودگاه امام خبر داد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، شهرام آدم نژاد در جمع 
خبرنگاران از حذف گیت خروج گذرنامه خبر داد و گفت: 
آموزش های همه افرادی که قرار است در ترمینال 
سالم مشغول به کار شوند را آغاز کردیم.وی در ادامه 
در خصوص ترمینال سالم، توضیح داد: تمام تالش 

خود را برای کردن ترمینال سالم خواهیم کرد ...

مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهرانمرتضی ضامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور محمد حسین رضائیان ، کارشناس حمل ونقل ریلی 
مسئولیت نوسازی تاکسی های فرسوده با اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
است؛ شخص وزیر کشور در پی راه اندازی مجدد طرح نوسازی تاکسی های 
فرسوده است و معاونت های مختلف این وزاتخانه نیز مکلف به دنبال کردن 
این مهم هستند که عدم همراهی ایران خودرو با این طرح موجب شده 
است تا نوسازی در سکوت باقی باشد. نوسازی طرح تاکسی های فرسوده 
به علت این که موفق ترین طرح در دولت یازدهم و دوازدهم بوده است از 

اهمیت ویژه ای برای راه اندازی آن از سوی دولت وجود دارد ...

۷۰۰ میلیاردتومان مبلغ فروش اوراق مشارکت خط ۷ مترو دریکی از بانک های 
خصوصی متعلق به کالن شهرها مانده و هنوز دراختیار شهرداری قرارنگرفته 
است. چهار هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه خطوط ریلی در 
بودجه سال ۹۶ کشور پیش بینی شد که دو هزارمیلیارد متعلق به خط هفت و 
دو هزارمیلیارد تومان متعلق به خط شش بود.درحال حاضر ۷۰۰ میلیاردتومان 
خط هفت دریکی از بانک های خصوصی متعلق به کالن شهرها وجود دارد 

اما هنوز برای خط هفت وصول نشده است.

باال گرفتن قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه و قیمت پایین سوخت 
در ایران که ارزش قاچاق را افزایش داده و سودآور کرده موجب شده تا اخبار و 
شایعات زیادی درباره سهمیه بندی یا دونرخی شدن فرآورده های نفتی شنیده شود.

به گزارش تین نیوز، جالل میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به 
خبرگزاری تسنیم گفته که »احتمااًل پس از اربعین حسینی؛ یعنی  2 هفته آینده 

شاهد اعمال 2 نرخی شدن، نرخ بنزین باشیم.«

معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام از آغاز پروازهای اربعین از اول آبان ماه 
خبر داد و گفت: قرار است هفت شرکت هواپیمایی از فرودگاه امام پروازهای اربعین 
را انجام دهند. به گزارش خبرنگار تین نیوز، علی رستمی روز گذشته )2۹مهرماه( 
در حاشیه بازدید اهالی رسانه از ترمینال سالم در جمع خبرنگاران در خصوص 
آخرین وضعیت پروازهای اربعین توضیح داد: تعدادی مسافرانی که قرار است در 

ایام اربعین از فرودگاه امام تردد  کنند حدود 5۰ هزار نفر است.

برگزیدگان »جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت « در موضوع »هوشمند سازی 
بنادر« مورد حمایت سازمان بنادر و دریانوردی قرار می گیرند.

 سینا محقق؛ دبیر اجرایی بخش »ایده پردازی با محوریت هوشمندسازی بنادر« 
چهارمین جشنواره ملی »دریا مسیر پیشرفت« گفت: امروزه ایده پردازی و نوآوری، 
انقالبی بزرگ در حوزه های فناوری و ظهور کسب وکارهای نوپا در جهان به وجود 

آورده است.

در جلسه امروز کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، محسن پورسیدآقایی، 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به بازدید اخیر تیم مشترک 
پلیس و معاینه فنی از کارخانه های سایپا و ایران خودرو اظهارکرد: زمانی که پلیس 
برای بازرسی سرویس های این کارخانه ها مراجعه کرد متأسفانه همکاری نکردند 
و از ورود ما ممانعت کردند. تیم مشترک پلیس و مرکز معاینه فنی در ترمینال ها 

و محل دپوی اتوبوس ها حاضر می شوند .....
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»اسالمی« به عنوان وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی به مجلس معرفی شد 
 برگزاری رویداد »ایده پردازی با محوریت هوشمند سازی بنادر« 

آغاز پروازهای اربعین فرودگاه امام از ابتدای آبان

عدم همکاری سایپا و ایران خودرو با تیم مشترک پلیس و معاینه فنی  

هفتهانهم
راهروشناست

چند روز دیگر اربعین ۹۷ نیز فرا می رسد و کلنگ آغاز پروژه کوچک احداث راه 
آهن شلمچه-بصره کماکان بر زمین نخورده است. پروژه ای که به معنی 
اتصال شبکه ریلی ایران به کشور همسایه یعنی عراق است. عراق از 
بزرگترین شرکای تجاری ایران با حدود ۶ میلیارد دالر صادرات غیر 
نفتی است اما نبوِد زیرساخت ریلی موجب شده کشورهایی مانند ترکیه 
و چین، در رقابت با ایران کم کم گوی سبقت را بربایند و بلکه فاصله 

خود را با ما به لحاظ تجاری در این کشور زیاد کنند.

با توجه به بررسی های به عمل آمده تعداد 1۴ استاندار، 11 معاون استاندار، 5 فرماندار، 12 نفر از مدیران ستاد وزارت کشور، 12 نفر از ستاد 31 استانداری کشور و 15 شهردار بازنشسته هستند که باید صندلی های محل خدمت خود را ترک کنند. 

جای خالی تاکسی در طرح پیش فروش ایران خودرو 

هفتهانهم
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