
گرانی خودرو ریشه در کاهش سود بانکی دارد 

 آغاز پیش فروش مهرماه بلیت قطار از ۱۳ شهریور ۹۷ 

 شهردار تهران تا اعالم نظر مجلس به کار خود ادامه می دهد  بقای شرکت های مسافری ریلی تهدید شده است 

 الزامات تاب آوری شهری در شهرهای بزرگ  پوشش شبکه موبایل متروی تهران کامل است  برندینگ حلقه مفقوده صنعت هوانوردی ایران 

هفته گذشته بود که درگیری یک راننده با ماموران پلیس راه در یکی از جاده های کشور خبرساز شد. در فیلم منتشر شده راننده خودرو اقدام به 
کتک زدن مامور پلیس می کند. از روز گذشته نیز تصاویری در فضای مجازی دست به دست شد؛ که در آن مامور پلیس راهور اقدام به ضرب و 

شتم راننده یک خودرو 206 می کند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، یک جامعه شناس و روانشناس در چرایی این موضوع، گفت: همواره بهترین راهکارهای روانشناختی از میان نیروهای 

نظامی به جامعه تسری پیدا کرده است و نیروهای پلیس تحت تعلیم دروس روانشناسی در بخش آکادمیک قرار می گیرند.

حسن عماری در توضیح رفتارهایی که اخیرا تصاویری که در فضای مجازی از سوی برخی دوربین به دست ها منتشر شده است، تصریح کرد: 
پرداختن به مسائلی از این دست به لحاظ جامعه شناسی تنها تشویش اذهان عمومی است و ریشه خاصی ندارد. هر انسانی دارای آستانه تحملی  

در هر شغل یا منصبی است که بزرگنمائی آن به طور قطع جایز نیست.

بخش مسافری ریلی با تغییرات نرخ ارز برای بقای 
خود نیازمند حمایت دولت است.

به گزارش تین نیوز، یک عضو کمیته ریلی اتاق 
بازرگانی ایران با بیان این مطلب گفت: بخش 
مسافری با افزایش نرخ ارز برای تامین قطعات مورد 

نیاز ناوگان خود دچار مشکالت جدی شده است.

مرتضی الویری با اشاره به این نکته که، شهردار 
تهران منتخب شورای اسالمی شهر است و باید 
تفسیر قانون منع به کارگیری بازنشستگان از مجلس 
شورای اسالمی دریافت شود، افزود: در این خصوص 
منتظر مجلس شورای اسالمی هستیم. به هر حال 
شهردار، منتخب شورای شهر است و کار خود را ادامه 

می دهد تا زمانی که تعیین تکلیف قانونی شود.

مهدی روانشادنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر  فرنوش نوبخت، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری  داود ربیعی،کارشناس هوانوردی

 در حال حاضر خال آنتن دهی در هیچ کدام از خطوط متروی تهران و 
حومه نداریم.در تمامی ایستگاه های مترو دو اپراتور همراه اول و ایرانسل 

سرویس دهی دارند.
این قعطی ها ممکن است مشکل فنی اپراتورها باشد که معموال 
در اولین فرصت توسط آن ها برطرف می شود: برطرف کردن نقص 

فنی و تعمیر و نگهداری بر عهده خود اپراتورها است.

متاسفانه مشکالت بین بخشی همواره یکی از موضوعاتی بوده که در 
پیش برد کارها چالش برانگیز نشان داده است و مانعی شده تا دستیابی به 

اهداف با کندی روند همراه شود.
به طور قطع تاب آوری از طریق بازسازی شهری و تعمیرات مستمر 
ساختمانی اتفاق می افتد که این روزها به دلیل آپارتمان نشینی، بخش آخر 

چندان شدنی نیست.

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری از آغاز پیش فروش بلیت 
قطارهای مسافری حدفاصل ۰۱/۰۷/۹۷ تا ۳۰/۰۷/۹۷، از ساعت ۱۱ صبح روز 

سه شنبه ۱۳ شهریورماه جاری خبر داد.
 پیش فروش بلیت قطارهای مسافری حدفاصل ۰۱/۰۷/۹۷ لغایت ۳۰/۰۷/۹۷ 

مهرماه از روز سه شنبه ۱۳ شهریورماه ۹۷ آغاز خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، گفت: 
در طول هفته دولت امسال سه هزار و 5۰۰ میلیارد ریال، طرح های مربوط به حوزه 

راهداری در سراسر کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.
این طرح ها در قالب روکش آسفالت جاده ها، افتتاح مجتمع های خدمات رفاهی 
بین راهی، ساختمان های پلیس راه، روشنایی و بهسازی راه ها و پل ها در نقاط 

مختلف کشور اجرا شدند.

استاندار گیالن در دیدار با مدیر بنادر جمهوری آذربایجان، حمل ونقل ترکیبی را 
از اولویت های دولت ایران در حوزه حمل ونقل دانست و آن را مکمل تجارت در 

بخش دریایی ارزیابی کرد.

توسعه حمل ونقل ترکیبی از برنامه های دارای اولویت دولت محسوب می شود و 
توجیه اقتصادی دارد.

 اگرچه به دستور فرمانده راهور تهران، در زمان افزایش حجم ترافیک، استفاده 
از خطوط بی آر تی برای تخلیه حجم ترافیک مجاز اعالم شده است اما برخی 
کارشناسان این راهکار را ضربه به حمل ونقل عمومی و مختل کننده حرکت 
 اتوبوس های بی آرتی و تشویق مردم به استفاده از خودروی شخصی می دانند.

در انگلیس رفتن به مرکز شهر با استفاده از حمل و نقل عمومی کمتر از 2۰ دقیقه 
زمان می برد، اما با شخصی بیش از 2 ساعت.
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اجرای پروژه های ۳500 میلیارد ریالی راهداری  در کشور

 کاهش آستانه کنترل خشم؛ دلیل درگیری های دو سویه پلیس و مردم 
 ارتقای سطح همکاری های دریایی و بندری با کشورهای منطقه 

 استفاده از  BRT برای تخلیه ترافیک؛ ضربه به حمل ونقل عمومی؟

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

ارتقای کیفیت و همچنین مشتری مداری الزم است در شرکت های 
هواپیمایی ایجاد شود و این موضوع بعد از بازگشت مجدد تحریم و 
کاهش مسافران حمل ونقل هوایی بیش از گذشته ضرورت آن احساس 
می شود. در حال حاضر صنعت هوانوردی ایران به مرحله ای ورود کرده 
است که رقابت بین شرکت های هواپیمایی دیگر به دلیل شرایط باز 

اقتصادی نیست بلکه تنها به دلیل فضای ملتهب به وجود آمده است.

علت تاخیر در هجوم سرمایه به بازار خودرو نیز دردسرهای خاص خرید و فروش این کاالی سرمایه ای است. 
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