
 شرکت قطارهای حومه ای به زودی تاسیس خواهد شد 

 3 فرودگاه ترکیه، میزبان بیشترین گردشگر اروپایی  

جزییات اجرای طرح »پلیس دوچرخه سوار«   افتتاح 21 مجتمع خدماتی- رفاهی در 9 استان در هفته دولت 

 راه اندازی مجدد قطار اصفهان - زاهدان فردا؛ پاسخگوی تماس تلفنی شهروندان 4 راهکار برای افزایش کارامدی متروی تهران 

با پایان یافتن صحبت های رئیس جمهور و پاسخ به سواالت مطرح شده، نمایندگان مجلس با قانع نشدن از چهار پاسخ رئیس جمهور به 
سؤاالتشان، گزارش سؤال ها و پاسخ ها و قانع نشدن مجلس را به قوه قضائیه ارسال کردند.

به گزارش تین نیوز، سؤال اول نمایندگان در خصوص علت ضعف عملکرد دولت در کنترل پدیده قاچاق و واردات بی رویه بود نمایندگان با 123 
رای موافق ، 138 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 271 نماینده حاضر پاسخ های رئیس جمهور در حوزه کنترل قاچاق و ارز قانع کننده ندانستند.

سؤال دوم در خصوص علت استمرار تحریم های بانکی با وجود گذشت بیش از دوسال از آغاز اجرای برجام بود که نمایندگان با 137 رأی موافق، 
13۰ رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر در صحن پاسخ های حسن روحانی را قانع کننده تشخیص دادند.

سؤال سوم نمایندگان مردم در مجلس در خصوص علت افزایش بیکاری بود که در این بخش نیز نمایندگان با 7۴ رأی موافق، 1۹۰ رأی مخالف 
و 8 رأی ممتنع از مجموع 272 نماینده حاضر در صحن پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده ندانستند.

سردار محمدرضا مهماندار در حاشیه مراسم افتتاح 
طرح پلیس دوچرخه سوار گفت: پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ با هدف ارتقای فرهنگ عبور 
و مرور و روانسازی ترافیک ایجاد انضباط ترافیکی 
به ویژه در معابر پرترافیک اقدام به راه اندازی پلیس 
دوچرخه سوار کرد و مرحله اول اجرای این طرح، در 
مناطق 6 و 12 با همکاری معاونت حمل و نقل و 

ترافیک شهرداری تهران اجرا می شود.

 

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای  گفت:در هر 122 کیلومتر یک 
مجتمع خدمات رفاهی در حال بهره برداری داریم.

محمدرضا شهرکی ثانوی در گفت وگو با خبرنگار 
تین نیوز خبر داد که در هفته دولت 21 مجتمع 

خدمات رفاهی افتتاح می شود.

مجید ارجونی ،   مدیرکل راه آهن جنوب شرقامیر امینی  ،معاون  برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی  فراز شیخ حسنی، کارشناس حمل ونقل

 مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت راه وشهرسازی با اشاره به 
شعار امسال هفته دولت با مضمون شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی 
اعالم کرد: امیر امینی معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و 
شهرسازی ساعت 1۰ تا 12 روز چهارشنبه هفتم شهریورماه 1۳۹۷، 

با شماره تلفن ۸۸6۴6۰۷۰-۰21 پاسخ خواهد داد.

در این نظرسنجی بیش ترین میزان رضایت مربوط به موضوعات عملکرد 
و رفتار ماموران ایستگاه و امکانات موجود در نمازخانه یا مسجد بوده و 
موارد سهولت دسترسی به ایستگاه و فضای انتظار داخل سالن به عنوان 

موضوعاتی که نیاز به بهبود دارند شناخته شده است.

 بر اساس آخرین آمار منتشر شده از مقاصد توریستی مسافران اروپایی، سه فرودگاه 
بدروم، آنتالیا و داالمان ترکیه در میان چهار مقصد، دارای بیش ترین رشد سفر 

گردشگران قاره سبز قرار دارند.
به گزارش تین نیوز، بر اساس این آمار فرودگاه ازمیر نیز به عنوان چهارمین فرودگاه 

ترکیه با هفت درصد رشد در رتبه پانزدهم بیش ترین رشد قرار گرفته.

 اگرچه معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور گفته »افزایش قیمت ناگهانی قیر تا 2 برابر قیمت سال گذشته، 
تحویل قیر را با چالش مواجه ساخته است« اما برخی فعاالن بخش حمل ونقل 
جاده ای این پرسش را مطرح کرده اند که چرا در کشور ما همچون کشورهای دیگر 

از بتن در ساخت مسیرهای جاده ای استفاده نمی شود.

مخاطرات انسانی و زیست محیطی و همچنین آمار باالی قاچاق کاال به دلیل انعطاف 
مسیر در حمل ونقل جاده ای منجر شده تا مسئوالن کشور به سمت توسعه سریع تر 
حمل ونقل ریلی سوق یابند. تسریعی که وضع دوباره تحریم های اقتصادی علیه 
ایران نیز مزید بر آن شده و دستیابی به هدف حمل ریلی ۸2میلیون تن کاال )در 

مبادی داخلی و بین المللی( را با گمانه زنی های زیادی روبه رو کرده است.

بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه امسال نسبت 
به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1۳۹6 معادل 11.۵ درصد شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از بانک مرکزی، عدد شاخص تورم در مناطق شهری 
ایران در مردادماه 1۳۹۷ به 1۳۳.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۵ درصد افزایش 

یافته است.
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چرا در ساخت جاده ها به جای قیر از بتن استفاده نمی شود؟ 

4 سوال از روحانی به قوه قضائیه رفت؛ پایان رفاقت مجلس و دولت؟ 
 مزیت رقابتی حمل ونقل ریلی در جلوگیری از قاچاق مرزی 

نرخ تورم ساالنه 24.2 درصد رشد کرد

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

در دهه ۷۰ میالدی، دولت وقت تصمیم به اجرای خطوط زیرزمینی مترو 
با توجه به میزان عرضه و تقاضای همان زمان گرفت. در آن زمان، شرکت 
مشاور معروف سوفرتو، کار مطالعه و طراحی خطوط مترو تهران را عهده 
دار شد و در این طرح، ۹ خط درون شهری برای تهران پیش بینی شد.
کار ساخت مترو به دلیل همزمانی با جنگ ایران و عراق به تاخیر افتاد

در قانون برنامه ششم توسعه بر تاسیس شرکت قطارهای حومه ای توسط شرکت راه آهن تاکید شده است.
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