
   

آغاز به کار هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده 

حداکثر قیمت مسکن ملی متری ۳.۵ میلیون تومان 

انتشار  3هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تکمیل ترمینال فرودگاه کیش  فراخوان سرمایه گذاری برای چهار ایستگاه نسل جدید راه آهن 

طرح ترافیک جدید مانع از تشدید آلودگی هوا شد 

وزیر راه و شهرسازی نسبت به پرونده قضایی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و ممنوعیت پرواز آنتونف 140 واکنش نشان داد.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی امروز در جمع خبرنگاران درباره پرونده قضایی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: درباره وقوع 
سوانح هوایی مرجع بین المللی و قانونی برای بررسی علت سانحه سازمان هواپیمایی کشور بوده است و مالک تشخیص عملکرد آن کمیته بررسی 

سوانح است.

وی با اشاره به ممنوعیت پرواز هواپیماهای آنتونف گفت: مرجع صدور پرواز برای هر هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری است. آنتونف 74 در گذشته 
هم پرواز داشته و منع پروازی برای این مدل از هواپیمای این نوع از آنتونف صادر نشده است.

وی افزود: درباره هواپیمای آنتونف 140 هم مالک این هواپیما درخواستی مبنی بر ادامه فعالیت آن نداشته است. افرادی که صالحیت ندارند نباید در 
مورد پرواز سایت های مختلف هواپیما اظهارنظر کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از انتشار اوراق 
صکوک )اوراق مشارکت اسالمی( برای تکمیل ترمینال 
فرودگاه کیش خبر داد.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
صبح امروز درباره موضوع یازدهمین نمایشگاه معرفی 
فرصت های سرمایه  گذاری کشور و ششمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در کیش 
برگزار شد، گفت: شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها 
در وضعیت ویژه ای قرار دادر و همین فشارها موجب شده 
تا فرصت های خوبی برای رشد اقتصاد بوجود بیاید.

ر  ه و شهرسازی گفت: طرح چها ا یر ر ون وز معا
ایستگاه نسل جدید آ ماده شده و به فراخوان گذاشته 
شده است که امیدواریم با استفاده از تجارب سایر 
نیم. ین پروژه ها را به ثمر برسا کشورهای موفق ا

به گزارش تین نیوز ، سعید رسولی در هفتمین کنفرانس 
بین المللی ایستگاه های آینده اتحادیه بین المللی راه آهن ها 
اظهار داشت: این کنفرانس با حضور نمایندگان راه آهن 
کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، مقدونیه، روسیه، اسپانیا، 
ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه ، قزاقستان و چین برگزار می شود.

پيروز حناچی، شهردار تهران اسداله اسدبيگی، کارشناس حمل و نقل ریلی محسن پورسيد آقایی ، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران
اصول وظایف اصلی مرکز کسب و کارهای نوین ریلی به شرح ذیل است:- امکان سنجی 
طرح ها به لحاظ فنی-تخصصی، نظارت در مستندسازی کافی در راستای صالحیت علمی و 
فنی افراد عضو گروه ایده محوری، پیگیری در جهت دارا بودن توجیه اقتصادی و سرمایه گذاری 
طرح، عالوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمی-فنی ایده محوری، تدوین 
برنامه عملیاتی برای ایده یا طرح، میزان سرمایه گذاری )ثابت و 
متغیر(،  میزان بازده داخلی )درصد سود(، زمان بازگشت سرمایه، 
نحوه تأمین مالی طرح،  مشتریان طرح،  دسته بندی بازار، حجم 
بازار، رقبا، محصوالت مشابه و جایگزین، مقایسه قیمت، مزیت

وزیر راه و شهرسازی گفت: حداکثر قیمت مسکن ملی به غیر از برخی کالنشهرها متری 
۳.۵ میلیون تومان است که جامعه هدف اصلی ما مردم دهک سوم تا هفتم هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد اسالمی در حاشیه هفتمین کنفرانس بین المللی 
ایستگاه های آینده در هتل پارسیان اوین در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت قیمت و ثبت 
نام مسکن ملی اظهار کرد: ثبت نام مسکن ملی به صورت آزمایشی در کرمان آغاز شد تا بتوانیم 
ضمن آسیب شناسی سامانه بتوانیم همه مقدمات و اقدامات الزم را برای ثبت نام مردم فراهم کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 14 هزار کیلومتر خط آهن در کشور ایران وجود 
دارد، گفت: همچنین 1۵ هزار کیلومتر خط آهن در دست مطالعه و ساخت است.
لمللی ایستگاه های آینده امروز با حضور رئیس اجرایی  هفتمین کنفرانس بین ا
اتحادیه بین المللی راه آهن ها، وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و مدیرعامل 
راه آهن در تهران در حال برگزاری است. در این مراسم همچنین شهردار تهران،  
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاون حمل و نقل 
شهرداری تهران و دست اندرکاران حمل و نقل ریلی از 2۵ کشور دنیا حضور دارند. 

مشاور معاون حمل و نقل شهردار تهران با انتقاد از آنچه عدم همکاری پلیس 
راهور برای کنترل و برخورد با کامیون های دودزا و آالینده خواند، خواستار 
بهره گیری کامل از زیرساخت های مکانیزه هوشمند به نفع سالمتی مردم شهر شد.

به گزارش تین نیوز، علی پیرحسینلو با اشاره به مصوبه ممنوعیت تردد کامیون ها کمیته اضطرار 
آلودگی هوای استان تهران، گفت: سالهاست که استفاده از شیوه های سنتی کنترل خودروهای 
متخلف همچون برقراری ایست بازرسی، کمین کردن، کنترل دستی مدارک و ... منسوخ شده

با الکترونیکی شدن پرداخت عوارض، امکان ثبت دقیق تردد خودروها به تفکیک 
»مشخصات تردد«، »مشخصات پالک« و»وضعیت پرداخت« فراهم شد.

به گزارش تین نیوز، شرکت متولی دریافت عوارض آزادراهی با اعالم این خبر، عنوان 
کرد: با الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در چهار آزادراه »تهران-قم«، »تهران-

ساوه«، »کرج-قزوین« و »قزوین-فزنجان«، امکانی فراهم شده است تا با پشتیبانی 
مجموعه ای از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شناسایی، خوانش پالک و کالس 
خودروها و محاسبه عوارض آزادراهی آنها با کمترین خطای ممکن انجام شود.

شماره سیصد و  چهل و یکم- نسخه آزمایشی -۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸
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واکنش وزیر راه به پرونده قضایی رئیس سازمان هواپیمایی و پرواز آنتونف 140 

برخورد با کامیون های دودزا؛ پلیس با شهرداری همکاری نمی کند 

زیرساخت های ریلی کشور سه برابر افزایش یافت 

 ثبت تردد خودروها به تفکیک مشخصات تردد و پالک امکان پذیر شد 

هفتهانهم
راهروشناست

خوشبختانه اجرای طرح هایی مانند طرح کاهش و طرح ایجاد محدوده کنترل آلودگی، زمینه ساز 
کاهش تولید آالینده ها بوده و باعث شد که شرایط آلودگی هوا به وضعیت هشدار و ناسالم برای همه 
گروه ها نرسد.در مورد وضعیت آلودگی هوای پایتخت با بیان اینکه براساس اطالعات کسب شده از 
شرکت کنترل کیفیت هوا، از هفته قبل شاهد سکون کامل هوا در شهر 
تهران بودیم و انتظار می رفت با سرد شدن هوا در این هفته ارتفاع الیه 
مرزی پایین بیاید و از امروز یا فردا وارد هوای ناسالم برای تمام گروه ها 
شویم، گفت: خوشبختانه اجرای طرح هایی مانند طرح کاهش و طرح ایجاد 
محدوده کنترل آلودگی زمینه ساز کاهش تولید آالینده ها بوده و باعث شد

شعار امسال این گردهمایی بين المللی»ایستگاه های راه آهن، رونق بخش زندگی شهری« است و از امروز تا ۲۲ آبان ماه ادامه دارد. 

در اتصال ریلی بین شهری و راه آهن درون شهری غفلت کردیم  شرحی بر ضرورت، نقش و جایگاه مرکز کسب و کارهای نوین ریلی 

هفتهانهم

متأسفانه در اتصال ریلی بین شهری و راه آهن درون شهری پیش از این غفلت داشته ایم.
کالنشهرها از نظر عرصه و وسعت جمعیت محدودیت هایی دارند و برنامه ریزی شهری تالش 
می کند این عرصه ها را برای شهروندان بازتر کند.ورود شهرهای حومه ای و جلوگیری از دامن 
زدن جمعیت در کالنشهرها در این حوزه است که این مهم با ارتباط 
سریع و آسان بین کالنشهر و شهرهای اقماری فراهم می شود. یکی از 
اقتصادی ترین ارتباط بین کالنشهر و اقمار حمل ونقل ریلی است، ایجاد 
عرصه متعادل جمعیت و فعالیت در این حوزه نقطه هدف نهایی ما است. 
ما در اتصال ریلی بین شهری و راه آهن درون شهری غفلت داشته ایم شاید 
هسته اولیه راه آهن های ما بر اساس بار شکل گرفته است نه مسافر 
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