
   

نحوه حضور دولت در بخش حمل ونقل باید تغییر کند 

گالیه شورا از عدم تحقق بودجه حمل ونقل 

 تخلف ایران ایر در برگزاری کالس های مهمانداری در مشهد  آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از 16 بهمن 

ساخت 191 هزار و 279 کیلومتر از انواع راه ها 

وزیر کشاورزی در پی اختالل در فعالیت صیادان ایرانی دریای عمان به دلیل قرارداد با کشتی های چینی از طرف نمایندگان مردم در خانه ملت کارت 
زرد گرفت.

به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز )یکشنبه 14 بهمن( مجلس شورای اسالمی در جریان سوال سیده فاطمه 
ذوالقدر و 39 نفر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت ایجاد اختالل در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی در آب های دریای عمان به 
واسطه قرارداد رسمی بلندمدت سازمان شیالت با کشتی های چینی برای صید در عمق 5200 متری دریای عمان با 43 رأی موافق، 149 رأی مخالف 

و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه توضیحات وزیر را قانع کننده ندانستند.

در اجرای ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، سوال فوق در جلسه رسمی روز سه شنبه مورخ 17 آبان سال 97 کمیسیون با حضور اکثریت 
نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده سوال کنندگان و وزیر مربوطه مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کنندگان 
از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، گزارش 

سوال جهت اعالم وصول در اولین جلسه علنی ارسال می گردد.

پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی از 16 بهمن ماه آغاز 
خواهد شد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، معاون مسافری 
راه آهن با بیان مطلب فوق ادامه داد: برای نوروز امسال 

افزایش قیمتی در نرخ های بلیت اعالم نشده است.

میرحسن موسوی افزود: قیمت بلیت قطارها بر اساس 4 
یا 6 تخته بودن کوپه قطار و همچنین تعداد ستاره قطارها 

تعیین شده است.

 یک منبع آگاه از تخلف در برگزاری کالس های آموزشی 
مهمانداری در مشهد خبر داد.

به گزارش تین نیوز، او در این رابطه به خبرنگار این شبکه 
خبری عنوان کرد: شرکت هواپیمایی ایران ایر از مهرماه 
سال جاری اقدام به جذب 30 نفر برای برگزاری کالس های 
آموزشی مهمانداری در مشهد کرد اما با گذشت حدود 5 
ماه هنوز کالس های آموزشی این شرکت هواپیمایی به 

صورت درست و مستمر برگزار نشده است.

عباس آخوندی،وزیر سابق راه و شهرسازیمحمد راستاد،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خیراله خادمی ، معاون وزیر راه و شهرسازی
در مرحله اول از این تفاهم نامه 4 شناور شامل دو شناور جستجو و نجات دریایی و دو شناور انتقال افسران کنترل 
ایمنی کشتی ها ساخته می شود. ارزش کل این تفاهم نامه 9.5 میلیون یورو بوده و سازمان صنایع دریایی این 4 
فروند شناور را در 15 ماه خواهد ساخت.در آینده نزدیک دو فروند شناور امداد و نجات به 
طول 19.3 متر، عرض 5 متر و آبخور 1.5 متر با سرعت 40 نات )گره دریایی( با اعتبار 
5.1 میلیون یورو و همچنین دو فروند شناور انتقال افسران کنترل ایمنی کشتی ها به 
طول 1۸.2 متر، عرض 4.6 متر، آبخور 1.1 متر و با سرعت 25 گره دریایی به ارزش 4.4 

میلیون یورو در مدت 15 ماه ساخته خواهد شد.

راستاد با بیان اینکه سازمان بنادر تاکنون ساخت 109 فروند شناور ساخته شده و 35 فروند شناور در حال ساخت را 
به ارزش 256 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار کرده است، گفت:سازمان بنادر ساالنه برای تعمیر اساسی 

50 فروند شناور اختصاصی 150 میلیارد تومان هزینه می کند.

در حال حاضر انتقادهای زیادی به عملکرد آقای روحانی مطرح است. چه بسا بخش 
زیادی از این انتقادها از سوی اصالح طلبانی مطرح می شود که در انتخابات حامی 
آقای روحانی بوده اند. شما به صفت اصالح طلب بودن در دولت 

شناخته می شدید. بعضی از وزرا نیز بودند که وقتی از دولت خارج 
شدند، صریح تر نقدهایشان را به جریان دولت مطرح می کنند. 

سؤالم این است که ماجرای انتقاد از آقای روحانی به تیپ 
شخصیتی ایشان برمی گردد که نقدها را برنمی تابد و کار به جایی 

می رسد که کسی مثل شما مجبور به استعفا می شود؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران، از عدم تحقق بخش 
مهمی از ظرفیت های بودجه ای در حوزه حمل ونقل در سال 97 گالیه کرد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد علیخانی با تاکید بر اینکه متاسفانه بخشی از بودجه 
سال جاری به واسطه عدم پیگیری و اجرای شدن مصوبات شورا و الزاماتی که شورا 

مصوب کرده بود تحقق پیدا نکرد، اظهار کرد: این امر عالوه بر آن که مدیریت شهری 
را در تحقق برنامه ها با مشکل مواجه ساخته بلکه در پیش بینی بودجه سال9۸ نیز قطعًا 

اشکاالتی را به همراه خواهد داشت.

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه ای به دبیر 
سازمان نظام مهندسی ساختمان )شورای مرکزی( خواستار دریافت پیشنهادات این 

سازمان در زمینه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان شد. در متن این 
نامه که در کانال تلگرامی مهندسین راه و ساختمان منتشر شده، از دبیر سازمان نظام 

مهندسی ساختمان خواسته شده، پیشنهادات مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی 
در هر استان ارایه شود تا پس از بررسی و تایید در »شورای بررسی و تایید مبانی 

قیمت گذاری خدمات مهندسی« و مقام عالی وزارت، تا پایان سال جاری ابالغ شود.

رئیس مرکز آمار از تائید نهایی قانون جدید آمار در کمیسیون تخصصی آمار خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در کمیسیون تخصصی آمار به تایید نهایی رسیده است 
و برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد.او گفت: در سال 5۸، 5 هزار 
و ۸10 کیلومتر راه آهن داشتیم که این عدد در سال 95 به 10 هزار و 475 کیلومتر رسید.
مدیرکل روابط عمومی مرکز آمار ایران افزود: همچنین در سال 5۸، 63 هزار کیلومتر 

جاده داشتیم که این عدد در سال 95 به 215 هزار و 560 کیلومتر رسید.

معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از تحویل شناورهای تمام ایرانی تا سه 
سال آینده خبر داد.

 امیر رستگاری در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت 4 فروند شناور عملیاتی سازمان 
بنادر و دریانوردی گفت: شناورهای ساخت سازمان صنایع دریایی تا 70 درصد از محل 
قطعات داخلی است و در 3 سال آینده شناورهای تقریبا تمام ایرانی را به سازمان بنادر 

تحویل خواهیم داد.
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 نمایندگان از علل حضور کشتی های چینی در آب های عمان قانع نشدند 
 در 40 سال گذشته خطوط ریلی دو برابر شده است 

 احتمال ابالغ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان تا پایان سال 

شناورهای تمام ایرانی تا سه سال دیگر 

هفتهانهم
راهروشناست

ساخت 9 هزار و 225 کیلومتر راه آهن، دو هزار و 54 کیلومتر آزادراه، 16 هزار و ۸20 کیلومتر 
بزرگراه و 101 هزار و 263 کیلومتر راه روستایی آسفالته پس از انقالب اسالمی نشان 
عزم جدی برای ساخت راه ها به عنوان زیربنای اصلی توسعه دارد.

چهل سالگی انقالب اسالمی فرصت مناسبی برای بررسی عملکردها 
در هر حوزه است تا با شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ریزی 

درستی درباره آینده داشته باشیم.
ساخت راه های روستایی، توجه به توسعه راه های مناطق محروم، 

تکمیل کریدورهای ترانزیتی و بین المللی، توسعه راه آهن و.....

در کشور ما نگرشی به اشتباه در مدیران حمل و نقل درون شهری و برون شهری ایجاد شده که فکر می کنیم چون معروف شده که حمل ونقل معموال زیان ده است، بنابراین باید در همه جا هزینه های آن را دولت بپردازد. 

 تجهیز ناوگان عملیاتی سازمان بنادر با 9.۵ میلیون یورو 

هفتهانهم

الزامی ندارد دولت دو دوره ای باشد 
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