
   

تعرفه طرح ترافیک 98 از روز 17 فروردین امسال اعمال شده است 

20 نقطه دنیا که کابوس رانندگان است 

تکمیل طرح های نیمه تمام توسعه فرودگاهی و ناوبری هوایی کشور  چشم انداز 20 ساله سازمان بنادر و دریانوردی، مدیریت سواحل 

500 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران شهرداری تسویه شد 

در دیدار مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران با »الکساندر میشارین« قائم مقام رئیس راه آهن روسیه، راهکارهای تداوم همکاری های دو کشور 
در انجام پروژه های ریلی و تشکیل شرکت مشترک بین دو کشور موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، سعید رسولی در این دیدار اظهار داشت: خوشبختانه در هفتادمین اجالس 
شورای حمل ونقل ریلی کشورهای سی ای اس در هلسینکی در دیدار با »اولک بالزوروف« رئیس راه آهن روسیه مناسبات و همکاری های دو کشور در 

صنعت حمل ونقل ریلی بار دیگر به حسن نیت طرفین تأکید شد.
وی بابیان اینکه در هلسینکی مباحث بسیار خوبی با رئیس راه آهن روسیه مطرح شد، گفت: متعاقب این مذاکرات از سفر هیات روسی به تهران برای 

توسعه مناسبات دو کشور در این بخش بسیار خوشحال هستیم.
مدیرعامل راه آهن تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران برای توسعه زیرساخت های موردنیاز صنعت حمل ونقل ریلی اهمیت زیادی قائل است و این 
موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم اکنون یکی از مهم ترین برنامه های ما در این بخش، افزایش سهم جابه جایی بار و مسافر در خطوط 

ریلی ایران است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری ایران گفت: طرح های نیمه تمام توسعه فرودگاهی 
و ناوبری هوایی کشور به سرعت تکمیل خواهند شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری، رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران که دیروز به 
همراه اعضای هیأت مدیره و معاونین این شرکت از مجموعه 
امکانات موسسه اطالعات و شرکت ایران چاپ بازدید کرد.

سازمان بنادر و دریانوردی بر آن است تا در راستای تسهیل 
تجارت، توسعه ترانزیت، ترانشیپ و گردشگری دریایی با 
استفاده از مزیت های بی بدیل سرزمینی و تکیه بر سرمایه 
سازمانی، حکمرانی خوب را برای ایفای نقشی مؤثر و ماندگار 
در توسعه ملی، منطقه ای و کمک به پویایی اقتصاد جهانی 
مستقر سازد. این سازمان برای ایفای نقشی مطلوب در حاکمیت 
دریایی، خود را متعهد به اجرای استانداردهای بین المللی می داند 
تا حضور کشتی های ایمن را در دریایی امن، تضمین کند

مهدی ابراهیمی، سرپرست معاونت نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی تهرانحسن محتشم ،عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
 قطعا هر گونه افزایش عرضه در بازار مسکن، به متعادل تر شدن قیمت امالک کمک خواهد کرد.

 افزایش قیمت مسکن این روزها معضلی برای بسیاری از مردم شده که توان خرید مسکن مناسب را 
ندارند. عرضه کنندگان مسکن هم اوضاع مساعدی ندارند و از رکود معامالت گالیه دارند.

در خصوص بهای تمام شده ساخت مسکن و میزان تغییرات نسبت به 
سال قبل بیان کرد: بهای تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن )یک 
واحد معمولی در هر نقطه از کشور( در اواخر سال ۹۶ به طور متوسط 

حدود یک میلیون تومان بوده است. افزایش بهای تمام شده ساخت بیش 
از 200 درصد نسبت به اواخر ۹۶ را غیر واقعی می دانم.

برچسب های نرخ کرایه تاکسی سال ۹8 از 10 اردیبهشت ماه میان تاکسیرانان در حال توزیع است و 
تاکسیرانان می بایست در مدت زمان تعیین شده برچسب نرخ کرایه را بر روی خودروی خود نصب 

کنندنرخ جدید کرایه ها بر روی تمام تابلوهای نرخ کرایه تاکسی در ایستگاه های تاکسی سطح شهر 
تهران نصب شده و میزان قیمت مبدأ و مقصد مسافران مشخص شده است.

 بر اساس آیین نامه تاکسیرانی با تاکسیرانانی که بعد از مهلت قانونی 
برچسب نرخ کرایه را بر روی خودروی خود نصب نکنند برخورد قانونی 

خواهد شد و نمره منفی در سوابق رانندگان تاکسی درج خواهد شد.

در سرتاسر دنیا تقاطع ها و بزرگراه هایی وجود دارند که موجب سردرگمی رانندگان و 
عابران پیاده می شوند. اما هیچ دسته بندی مشخصی برای رده بندی »گیج کننده ترین« 

و »پرترددترین« بزرگراه های دنیا وجود ندارد.به گزارش گروه بین الملل تین نیوز، با این 
همه می توان به برخی از این بزرگراه ها و محل های عبور خودرو و عابران پیاده اشاره کرد 
که دارای قوانین راهنمایی و رانندگی سفت و سختی است و در صورت عدم رعایت آنها، 

امکان بروز حوادث ناگوار افزایش پیدا می کند.

هم زمان با روز ملی بهره وری، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران از ابالغ 
شاخص های کلیدی بهره وری در این شرکت خبر داد و گفت : اثربخشی و کارایی دو عامل 

مهم شاخص های ابالغی بهره وری در راه آهن است.
به گزارش تین نیوز سعید رسولی در مراسم »ابالغ شاخص های کلیدی بهره وری در راه آهن«، 

افزود: ارتقا بهره وری به عنوان محورهای اصلی برنامه ریزی و استراتژی راه آهن در دوره 
جدید مدیریت موردتوجه جدی قرارگرفته است.

لیست مراکز آموزش خلبانی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد.
به گزارش تین نیوز، در حالی سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به انتشار لیست مراکز 

دارای اعتبار خلبانی کرده است که نام یکی از مراکز آموزشی یک ایرالین داخلی در لیست، 
نشان از تعلیق آن دارد.

بر اساس این لیست به 31 مرکز آموزشی هواپیمایی وجود دارد که در این میان مرکز 
آموزش هواپیمایی آتا تعلیق شده است.

دفاتر فعال در حوزه تورهای ورودی به کشور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، در نامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به انجمن صنفی دفاتر 

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران آمده است؛ موضوع معافیت دفاتر فعال در تورهای 
ورودی یکی از دغدغه فعاالن حوزه گردشگری بوده است در همین چارچوب سازمان متبوع در 

جهت حمایت از دفاتر فعال اقدام به پیگیری این موضوع کرد.

شماره دویست و سی ام- نسخه آزمایشی -اول خرداد  ماه 1398
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 راهکارهای توسعه همکاری های ریلی بین ایران و روسیه بررسی شد 

مرکز آموزش خلبانی آتا، تعلیق شد 

ابالغ  شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری شرکت راه آهن 

دفاتر فعال در حوزه تورهای ورودی از مالیات معاف شدند 

هفتهانهم
راهروشناست

با توجه به این که در حال حاضر تعداد قابل توجهی خودرو در شهرداری تهران مشغول به کار هستند 
و برخی از خودروها در روز تنها یک یا دو بار در سطح شهر تردد می کنند به همین دلیل برنامه ای 

برای راه اندازی تاکسی اینترنتی یا اسنپ در شهرداری پیش بینی شده است تا با استفاده از این سیستم 
کارمندان شهرداری در سطح جابه جا شوند و با این کار از میزان بار مالی 

شهرداری در بخش کاسته شود. فراهم کردن منابع مالی پایدار یکی دیگر از 
سیاست های شهرداری تهران محسوب می شود عالوه بر آن موضوع کاهش 

هزینه ها یا بهینه هزینه کردن درآمدها یکی دیگر از سیاست های معاونت 
مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران محسوب می شود.

مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح  های ترافیک شهرداری تهران از اجرای طرح زوج و فرد از ابتدای تیرماه سال جاری با عنوان طرح »رینگ دوم ترافیک« یا کاهش آلودگی هوا خبر داد. 

برخورد با تاکسیران های فاقد برچسب خبری از احداث مسکن ارزان در برنامه وزارت راه نیست 

هفتهانهم
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