
   

 ایرالین های خارجی نرخ ضمانت نامه فروش بلیت خود را باال بردند 

همایش سراسری انجمن خیرین راه و ترابری برگزار می شود 

امیرمکری: چندین قرارداد در بخش عملیات هوانوردی منعقد شد  راه اندازی قطار گردشگری کویر رجا از فردا 

سهمیه مسکن ملی برای تهرانی ها افزایش یافت 

عضو هیئت مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران معتقد است:  سیاست خرید لکوموتیو، صرفًا با نگاه به تعداد موجود یا میزان بهره وری قابل تعیین 
نیست.

به گزارش تین نیوز، جاوید تقی زاده این مطلب را در پاسخ به دیدگاه محمدجواد شاهجویی کارشناس حوزه ریلی بیان کرد که در یادداشتی که در تین 
نیوز منتشر شد، گفته بود: »مشکل اصلی شبکه حمل و نقل ریلی در ایران، کمبود لکوموتیو نیست بلکه بهره وری کم آنها و نیز مشکالت بهره برداری 

غیر کارآمد از شبکه راه آهن است«.

 شاهجویی همچنین در این مطلب تاکید کرده بود: به طور کلی تا زمانی که شبکه حمل و نقل ریلی به ساختاری منظم، کارآمد و بهره ور تبدیل نشده 
است، افزایش تعداد آالت نقلیه ریلی اعم از واگن و لکوموتیو، افزایش و توسعه خطوط و یا پروژه های توسعه ای از این جنس، نه تنها نمی تواند به افزایش 
سهم راه آهن از حمل و نقل کشور و فرصت های ترانزیتی منطقه کمک کند، بلکه این ساختار بیمار را فقط بزرگ تر و بیمارتر می کند. بنابراین حتی اگر 
بنا باشد هزینه ای انجام شود، شایسته است در راستای حل معضالت و مشکالت عدیده ای باشد که شبکه راه آهن امروزه با آن دست به گریبان است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها گفت: طی 
سال گذشته در بخشی از تجهیزات مورد نیاز حوزه عملیات 
هوانوردی موفق شدیم قراردادهایی را برای طراحی و ساخت 
رادارهای پیشرفته، دستگاه DME و برج موبایل منعقد کنیم.

سیاوش امیرمکری در بازدید از بخش های مختلف اداره 
کل ارتباطات و ناوبری هوایی ایران ضمن گرامیداشت 
روز جهانی الکترونیک هواپیمایی، بیان داشت: در حوزه 
عملیات هوانوردی به خصوص در حوزه ارتباطات و ناوبری 
هوایی فعالیت ها و اقدامات قابل توجهی انجام می شود.

با هدف توسعه صنعت گردشگری، شرکت حمل و نقل ریلی رجا 
قطار گردشگری کویر )تهران-کاشان( را راه اندازی می کند.
به گزارش تین نیوز، معاون اجرایی شرکت حمل و نقل 
ریلی رجا با بیان این مطلب گفت: این قطار برنامه  ای 
یک روزه، هر هفته پنجشنبه حرکت کرده که آغاز این 
حرکت از 23 آبان ماه 1398ساعت 6:20 از تهران بوده 
و حدود ساعت 22 به ایستگاه راه آهن تهران مراجعت 
می کند. مسافران این قطار در قالب 2 گروه گردشگری و 
طبیعت گردی سفر خود را از ایستگاه کاشان آغاز می کنند

پیروز حناچی،شهردار تهرانخیراهلل خادمی ، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل  محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی
در دو سال گذشته 4 مرکز استان جدید به شبکه ریلی متصل شدند و امسال هم 
استان آذربایجان شرقی را از مسیر جدید و به صورت میانبر در دست احداث داریم.

یکی از اقدامات خوبی که در ساختار حمل و نقل کشور در حال جریان است توسعه شبکه ریلی 
است تا بتوانیم ُمد حمل و نقل ریلی کشور را از جاده به ریل سوق دهیم.
اتصال شبکه ریلی کشور به شبکه ریلی کشورهای همسایه و 
ایجاد زمینه تزانزیت بار از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای 
غربی و شرقی در دست کار است که بدین ترتیب با توجه به 
موقعیت استراتژیک کشور از فواید ترانزیت بار بهره مند می شویم.

همایش سراسری انجمن خیرین راه و ترابری، بیست وسوم آبان با حضور وزیر راه و 
شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود.

به گزارش تین نیوز، همایش سراسری انجمن خیرین راه و ترابری، با حضور محمد اسالمی وزیر راه 
و شهرسازی، سید حسین میرشفیع مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این انجمن با هدف تقدیر و 
تشکر از خیرین راه و ترابری، فردا بیست وسوم آبان ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 320 میلیارد تومان اعتبار برای طرح راه آهن 
همدان - سنندج تخصیص یافت و تالش برای اتمام این طرح تا پایان دولت دوازدهم بسیار 
جدی دنبال می شود.محمدباقر نوبخت  در بازدید از قطعه دوم راه آهن سنندج - همدان 
- تهران اظهار داشت: مصمم هستیم تا این طرح هرچه زودتر به نتیجه برسد و کردستان 
نیز به شبکه سراسری راه آهن متصل شود.وی با یادآوری سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ابالغی رهبر انقالب و سیاست دولت، افزود: مهمترین اصلی که در این راستا در نظر داریم 
توسعه شبکه حمل و نقل ریلی است که سنندج نیز در این ارتباط در اولویت قرار دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به دلیل لزوم صدور حکم از سوی دستگاه 
قضا گزارش حادثه هواپیمایی تهران - یاسوج تا پایان آبان در صحن قرائت می شود.

به گزارش تین نیوز رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قرائت نشدن 
گزارش حادثه هواپیمایی تهران - یاسوج در صحن علنی مجلس گفت: مدت ها 
پیمایی تهران-یاسوج از سوی کمیسیون عمران به  است گزارش حادثه هوا
هیات رئیسه مجلس داده شده و قرار است به زودی در صحن علنی قرائت شود.

رئیس پلیس راهور پایتخت به تشریح دالیل افزایش ترافیک چند روز اخیر در پایتخت 
پرداخت.سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پیش از 
ظهر امروز در رابطه با علل افزایش ترافیک در روزهای اخیر در جمع خبرنگاران  اظهار کرد: 
طی سه سال گذشته، شاهد افزایش 2۵ درصدی خودروهای شهر تهران بودیم . وی افزود: در 
سه سال گذشته در شهر تهران چهار میلیون خودرو وجود داشته است که این عدد االن به پنج 
میلیون و 100  هزار خودرو می رسد . اجرای طرح کاهش آلودگی هوا باعث شده مردم  ناچاراً 
از معابر پیرامونی این طرح، به طور مثال اتوبان های چمران، مدرس و همت استفاده کنند 

شماره سیصد و  چهل و سوم- نفسخه آزمایشی -۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸
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 متغیرهای تاثیرگذاری در سیاست گذاری خرید لکوموتیو 

قرائت گزارش حادثه هواپیمایی تهران-یاسوج در صحن علنی مجلس 

اعتبار ۳۲۰میلیارد تومان برای راه آهن همدان- سنندج 

دالیل افزایش ترافیک چند روز اخیر در پایتخت 

هفتهانهم
راهروشناست

تصمیم داریم به سهمیه تهران در شهرهای جدید و بافت فرسوده اضافه کنیم تا امکان پاسخ گویی 
به متقاضیان کالن شهر تهران را داشته باشیم.بخاطر حضور در جلسه هیات دولت آمار امروز 
را ندارم؛ اما روز گذشته 230 هزار نفر به سامانه مراجعه کردند و مشکلی برای سامانه به وجود 
نیامد.در شهر قم با گذشت دو ساعت ظرفیت پر شد و در این شهر باید 
وارد فاز بعدی برای برنامه ریزی و شناسایی متقاضیان واقعی شویم.
ستان دیگر طبق  ر سه ا م د بتدای هفته آینده ثبت نا ز ا ا
جدول استانی اعالم شده  انجام می شود. دولت مسیری آرام 
نتخاب کرده است ر کردن مردم ا نه دا و مشخص برای خا

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران از افزایش قیمت ضمانت نامه ایرالین های خارجی تا 500 میلیون تومان خبر داد. 

کاهش آلودگی ۲۰ درصدی پایتخت موفقیت بزرگی است  در دو سال گذشته 4 مرکز استان جدید به شبکه ریلی متصل شدند 

هفتهانهم

توانستیم آلودگی تهران را 20 درصد کاهش دهیم که این موفقیت بزرگی برای شهرداری است.
80 درصد آلودگیهای سطح شهر تهران مربوط به سوخت های فسیلی است که از این میزان 40 
درصد مربوط به خودروهای شخصی و حدود 10 درصد مربوط به خودروهای کاربراتوری است.
زمانی که اینورژن موجود در هوا افزایش می یابد برای کاهش 
آلودگی هوا باید تردد خودروها کاهش یافته یا باد و باران بیاید . 

زمانی که بارندگی و باد نباشد و میزان تردد خودروها کاهش نیابد، راهی 
جز انتظار کشیدن برای وزش باد نداریم. در اجرایی شدن این طرح تعللی 
صورت نگرفته است و این طرح به موقع به شورای شهر ارائه می شود.
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