
 

 برنامه ریزی برای حذف ایران از مسیرهای اصلی ترانزیت 

 به مشکالت دانشجویان دریایی رسیدگی می شود 

 ترمینال یک فرودگاه امام میزبان پروازهای داخلی می شود  تالش انبوه سازان برای بازآفرینی بافت فرسوده شهری 

اغتشاش مطلق  اهمیت و اهداف همایش بین المللی  سواحل، بنادر و سازه های دریایی 

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با حضور در جمع خبرنگاران در مراسم تست اولین قطار 
آزمایشی راه آهن قزوین-رشت به تشریح ویژگی های فنی این پروژه و نقش آن در توسعه ترانزیت و اتصال به شبکه ریلی جهان پرداخت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، خیراله خادمی با بیان این که برای روسیه و آذربایجان اتصال به آب های گرم خلیج فارس از این مسیر ممکن است، ادامه 
داد: هند نیز بارها در خصوص بهره برداری از این مسیر از ما سوال کرده بود و بهره برداری از این خط ریلی برای ترانزیت جهان بسیار موثر است.

وی در خصوص ادامه خط ریلی از رشت به سمت بندر انزلی نیز گفت: از رشت تا بندر انزلی حدود ٤٢ کیلومتر است که خوشبختانه عملیات اجرایی آن 
در ٢ قطعه آغاز شده است. اتصال این مسیر ریلی به بنادر کشور بسیار مهم است و ایستگاه انزلی در این بندر یکی دیگر از اهداف ما است که قطعه 

اول آن به پیشرفت ٢٦ درصدی رسیده است.

 وی با توضیح این که در قطعه دوم مشکل تملک اراضی داریم، گفت: در استان های شمالی زمین گران است و اگر اعتبارات الزم به موقع اختصاص 
یابد می توانیم با خرید امالک عملیات اجرایی را آغاز کنیم.

شهر تهران یکی از شهرهایی است که از قدمت باالیی در ساخت 
و ساخت برخوردار است و همین امر باعث به وجود آمدن بخشی با 
عنوان بافت فرسوده در این کال ن شهر شده که سرمایه عظیمی 

را برای نوسازی نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، مدیرعامل انجمن صنفی انبوه سازان 
مسکن تهران با تائید این مطلب، اظهار کرد: معنای انبوه سازی 
یعنی کاری همه جانبه و این به آن معنا است که بخش عمده 
ای کار بزرگ انبوه سازان، در بافت فرسوده متمرکز خواهد بود.

بحث انتقال بخشی از پروازهای داخلی به فرودگاه 
لمللی امام  خمینی در روزهای پایانی ترمینال  بین ا

»سالم« خبر مهمی بود که در روزهای اخیر اعالم شد.
 در راستای آن قرار است بعد از افتتاح ترمینال سالم، 
بخشی از ظرفیت ترمینال موجود به پروازهای داخلی 
اختصاص داده شود.از همین رو، این موضوع را که قرار 
است از چه زمانی و در چه مسیرهای داخلی پروازها به 

فرودگاه امام)ره( منتقل شود ...

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازیسید علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس   محمدرضا اله یاری، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر
برای تهیه کارت سوخت جدید  هزینه ای بر روی دوش مردم گذاشته 
نمی شود، بنابراین از موضوع احیای کارت سوخت استقبال می کنیم.احیای 
کارت سوخت به معنای دونرخی شدن بنزین نیست، درواقع االن بحث 
قیمت یا سهمیه بندی بنزین و سوخت نیست، بلکه تمرکز دولت با احیای 

کارت سوخت، کنترل قاچاق است.

برخی از مسئوالن دولتی از عدم افزایش قیمت بنزین در سال 98 خبر داده اند، 
اینکه بنزین گران بشود یا نشود از اختیارات دولت است.

این عنواِن مصاحبه  مشترکی است که به اتفاق جناب آقای دکتر موسی غنی نژاد 
با هفته نامه تجارت فردا داشتم. بحث بر سِر این بود که در وضعیت عدم قطعیت 
حاکم بر اقتصاد ایران، جامعه از سیاست گذار انتظار عکس العمل دارد. سرکوِب 
قیمت و مجازات عامالن اقتصادی و احتماال متخلف مستقیم ترین و ساده ترین 
کاری است که امکان اقدام دارد و از سوی بسیاری از رسانه ها نیز مورد استقبال 
قرار می گیرد. هرچند، نتیجه در کوتاه مدت ممکن است دلچسب باشد لیکن، 

اغلب در بر پاشنه ی قبلی می چرخد و اگر شرایط بدتر نشود بهتر نمی شود.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران طی نامه ای برای شرکت در جلسه شورای مدیریت 
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های دریایی در راستای بررسی مشکالت 

دانشجویان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش تین نیوز، محمدامین فیضی چکاب در نامه ای که به شورای مدیریت 

انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های دریایی ارسال کرد شفاف سازی در امور 
اجتماعی را از الزامات توسعه کشور برشمرد.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ٢ )گلستان( از پیگیری برای تخصیص ارز ٤٢00 تومانی برای 
پرداخت سهم ایران از ساخت پل ریلی بین ایران و ترکمنستان خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، محمدرضا قربانی گفت: وصل شدن خط عریض ایستگاه 
اینچه برون به خط عریض کشور ترکمنستان منوط به پرداخت سهم 50 درصدی ایران درسانت 

یک دهنه پل مرزی مشترک بین دو کشور است که پیش از این ساخته شده است. 

بر اساس پیش ارزیابی اسفند ماه 139٦ و اقدامات سخت افزاری انجام شده، مهر تایید بر آمادگی 
فرودگاه اصفهان جهت شرکت در رنکینگ جهانی سازمان بین المللی زده شد.

 در بازدید بهمن باقری مدیر پروژه نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی از ترمینال های پروازی 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، وی ضمن ابراز رضایت از اقدامات صورت گرفته در 
حوزه ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی در این فرودگاه، از برنامه ریزی جهت شرکت فرودگاه بین 

المللی شهید بهشتی اصفهان در رنکینگ جهانی در فصل دوم سال ٢019 خبر داد.

 با توجه به آغاز طرح کاهش دو در پایتخت احتمال استفاده خودروها از پالک های مخدوش برای 
جلوگیری از اعمال قانون به وسیله دوربین ها باال رفته است. 

پوریا محمدیان یزدی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها بابیان این مطلب گفت: باوجود 
آماده بودن همه زیرساخت ها، به دلیل مالحظات اجتماعی تصمیم بر این شد که اجرای این طرح 
تا امروز به تعویق بی افتد؛ اما به تصمیم شهرداری و پلیس طرح کاهش دو به طور گسترده در سطح 

تهران از امروز اجرایی شد.
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 اتصال راه آهن از رشت به بندر انزلی در دو قطعه در حال اجراست 
رنکینگ جهانی برای فرودگاه بین المللی اصفهان 

تخصیص ارز دولتی به خط ریلی اینچه برون در حال پیگیری است 

برخورد قضایی با مخدوش کردن پالک ها در طرح کاهش 

هفتهانهم
راهروشناست

هم اکنون انجمن جهانی زیرساخت های دریایی، سازمان جهانی 
هواشناسی، سازمان بین المللی آب و هوا شناسی دریای خزر، 
انجمن جهانی چراغ های دریایی، انجمن جهانی هیدروگرافی 
و چند مجمع دیگر بین المللی از این کنفرانس حمایت می کنند.  
در این همایش استادانی از دانشگاه های انگلیس، سوئد، کانادا، 
هلند، عمان، ژاپن و ایران به عنوان سخنران اصلی حضور خواهند 
داشت. کمیته علمی همایش امسال توسط ۷0 درصد اساتید بنام 
داخلی و 30 درصد از صاحب نظران معتبر خارجی از سراسر دنیا 

هدایت و مدیریت می شود.

کلیه سمینارها و مذاکرات به صورت بسیار حرفه ای و از پیش برنامه ریزی شده، بر اساس حذف ایران از مسیرهای اصلی ترانزیت شمال - جنوب و شرق - غرب طراحی شده بوده است. 

 صدورت کارت سوخت جدید هزینه ای ندارد 

هفتهانهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/177907-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-49/177919-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/177905-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-46/177917-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-50/177922-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/177827-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-49/170683-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/170759-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-18/170745-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/170750-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-16/177835-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/177913-%D8%B1%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/177923-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-138/177899-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/170728-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/177933-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

