
 تحوالت بازار ملک در نیمه نخست سال و »تب« باالی رشد قیمت مسکن 

 روند ناقص خصوصی سازی در بخش ریلی 

مترو در روزهای تعطیلی میزبان مسافران دوچرخه سوار است   تقدیر رئیس پلیس راهور از 35 راننده اتوبوسرانی و حمل ونقل عمومی 

 ثبت رکورد جدید »تن کیلومتر مرزی« در راه آهن لرستان  رانندگان پیش قراوالن فرهنگ سازی رفتار ترافیکی در سطح شهر هستند 

مراسم امضای تفاهم نامه میان وزارت اموزش و پرورش و معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز؛ محسن پورسیدآقایی با برشمردن مزایای اسفاده ار دوچرخه گفت: استفاده از دوچرخه، سالمت را به فرزندان ما 

هدیه می کند.
معاون حمل ونقل شهردار تهران تاکید کرد: شیب خیابان ها و کوچه های تهران نباید مانع استفاده از این باشد که از دوچرخه استفاده شود. 
کالن شهر تهران به دلیل کثرت سفرهای روزانه نیازمند بهره گرفتن از یک مد حمل ونقلی سبک و پاک است که دور چرخه بهترین گزینه به این 

منظور به شمار می آید.

پورسیدآقایی به لزوم کاستن از سفرهای خودروئی اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال های اخیر شهر برای استفاده از خودرو تجهیز شده که 
رهاورد آن تنها افزایش ترافیک و آلودگی بوده است. در تالش هستیم تا دوچرخه سواری را بین مردم نهادینه کنیم و امضای تفاهم نامه امروز 

نیز در ادامه این سیاست است.

 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه گفت: برای نخستین بار در 
کشور، طرح ترکیبی مترو و دوچرخه از صبح روز جمعه 
21 شهریورماه 97 باهدف جابه جایی دوچرخه سواران با 
مترو به نقاط مختلف شهر، از ایستگاه متروی شهرری 
به اجرا درآمد و با استقبال خوبی از سوی شهروندان 

روبه رو شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در همایش رانندگان 
قانونمند که صبح امروز برگزار شد، گفت: یکی از 
عناصر موثر در   شهر تهران که در حوزه ترافیک 
و ابعاد آن می تواند موثر باشد، رانندگان حمل ونقل 
عمومی هستند که با حضورشان می توانند مایه 

آرامش خاطر و راحتی باشند.

رحمت رحمت نژاد، مدیرکل راه آهن لرستانسید میثم الجوردی، کارشناس حمل و نقل ریلی علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
طرح اتصال راه آهن خرمشهر به شلمچه )به طول 17 کیلومتر( در سال 90 
به بهره برداری رسید و ادامه آن تا شهر بصره به طول 32 کیلومتر در خاک 

عراق باقی مانده است. 

در حال حاضر، خط ریلی از بصره تا کربال فعال است، به  نحوی  که در اربعین 
سال 95 و 96 زائران ایرانی خود را با قطار به مرز شلمچه رساندن و پس از 
پیمودن این مسیر 32 کیلومتری تا راه  آهن بصره با اتوبوس، مجددا با قطار 

عراقی به سمت کربال راهی شدند.

راه آهن لرستان توانست در این روز، شش میلیون و 506 هزار تن کیلومتر 
بار ناخالص مرزی حمل کند. در شش ماه ابتدایی اول سال 96میزان خالص 
حمل بار در این اداره کل 351میلیون و 202هزار و 655تن کیلومتر بوده 
که این میزان در شش ماه اول امسال به 395میلیون و ۴۸5هزار و 161تن 

کیلومتر افزایش یافته است.
 میزان حمل ناخالص بار طی این مدت به 6۸6 میلیون و 737هزار و 629تن 

کیلومتر رسیده است.

انجمن صنفی ریلی، گزارشی تحت عنوان »روند خصوصی سازی در حمل ونقل 
ریلی« را منتشر کرد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، دبیر انجمن ریلی درباره ضرورت 
نگارش این گزارش گفت: توضیح دالیل نگارش این گزارش طوالنی است؛ چراکه 
با درج مواد )30( و )12۸( در قانون برنامه  سوم توسعه ، به وزارت راه وترابری وقت 
اجازه داده شد که با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی بخشی از فعالیت های 
مربوط به حمل ونقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان 
حمل ونقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند.

در چند روز گذشته خبرهای متعددی در مورد احتمال سهمیه بندی سوخت و 2 
نرخی و یا حتی سه نرخی شدن آن شنیده شده است.

به گزارش تین نیوز، در این زمینه چند روز پیش )15 مهر( »حسین امیری خامکانی« 
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از احتمال سهمیه بندی سوخت خبر داد و 
گفت: وزارت نفت و دولت در حال بررسی موضوع سهمیه بندی سوخت هستند و 

نمی توان قطعی گفت که سهمیه بندی انجام می شود یا خیر.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: بنادر کشور به حدی 
پیشرفت کرده است که می تواند در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی موافق 
عمل کند. رامین  نورقلی پور درباره وضعیت بنادر کشور به جهت جذب سرمایه گذار 
افزود: برای آنکه بتوان سرمایه گذاران را دعوت به سرمایه گذاری کرد، بایستی 
شرایط حضور آن ها به جهت تامین زیرساخت ها فراهم باشد، در غیر این صورت 

سرمایه گذار رغبتی برای حضور ندارد. 

 این روزها روش های مختلفی برای کنترل و کاهش مصرف بنزین در ایران 
ارائه می شود که بخش اعظم آن به نحوی فشار به اقشار مختلف مردم است. 
سهمیه بندی، گران کردن و ... راهکارهایی هستند که در این روزها زیاد از دهان 
مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شنیده می شود؛ اما هیچ یک از این افراد هیچ 
تالشی در جهت استانداردسازی و کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی که 

بخش اعظم مصرف بنزین مربوط به آن ها است صحبتی نمی کنند.

شماره هشتاد و هفتم - نسخه آزمایشی -18 مهر ماه 1397

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 44603789-021

همکاری شهرداری با آموزش و پرورش برای استفاده دانش آموزان از دوچرخه  
 ریسک سرمایه گذاری در بنادر کشور بسیار کم است 

مشکالت دونرخی شدن سوخت از نظر یک جایگاه دار 

 کاهش مصرف بنزین با فشار بر خودروسازان 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

یکی از موضوعات مهمی که بخشی از نظم و انتظام شهری را می توان به آن مرتبط 
دانست حوزه رانندگی است. متاسفانه در کشور به صورت عینی می بینیم و یا بعضا 
در تصاویر دیده می شود که خودمان به عنوان شهروند آن چنان که باید 
در رعایت این مسائل دقت ویژه ای نداریم، البته می توان برخوردهای 

متفاوتی با این موضوع داشت. 

یکی از این برخوردها، برخوردهای محدود کننده و جریمه است که در 
مورد بعضی حوزه ها و رانندگان بایستی به کار گرفت.

با وجود رکودی شدن دمای معامالت مسکن طی چهار ماه گذشته، نرخ رشد قیمت آپارتمان در ایستگاه پایانی تابستان امسال رکورد جدیدی از خود بر جای گذاشت. 

7 سال انتظار برای ساخت 32 کیلومتر خط آهن تا اتصال ریلی به عراق 
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