
   

با توجه به اینکه در برخی از استان ها و شهرهای کشور مشکالتی در خصوص تامین زمین وجود 
داشت، با دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی مقرر شد تا کمیته تامین زمین بار دیگر روی موضوع 
»زمین« بررسی های بیشتری انجام بدهد و بتواند در اولین فرصت، زمین را در شهرهایی که 
هنوز مشکل دارند، تامین کند.مقرر شده است تا استان ها و کارگزاران 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن )بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( و شرکت عمران شهرهای جدید(، در صورتی 
که شرایط فصل اجازه بدهد و با رعایت مسائل بهداشتی با افزودن بر 
تعداد شیفت های کاری، به اجرای طرح اقدام ملی مسکن سرعت دهند.

رشد تلفات تصادفات در دو ماهه نخست امسال 

چرا تایر در بازار چند نرخی عرضه می شود؟ 

سفر به ارمنستان برای واکسیناسیون رایگان  رونمایی اولین ماشین پرنده برای حمل و نقل هوایی در اسلواکی + فیلم 

مرحله دوم افتتاح مسکن ملی چه زمان انجام می شود؟ 

عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از عبور لوفت هانزا از آسمان ایران به عنوان اولین ایرالین اروپایی از دی ماه ۱۳۹۸ تا 
کنون در شب گذشته خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در حالی که آسمان ایران همواره در نوتام های صادره از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین 
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان امن ترین آسمان منطقه معرفی شده و ایکائو )سازمان جهانی هوانوردی( نیز همواره ادعای برخی کشورهای 
استکباری در خصوص نا امن بودن آسمان کشورمان را رد کرده، اما تبلیغات آمریکا و متحدان آن سبب شده بود تا برخی کشورهای اروپایی عبور 

از آسمان ایران را تحریم کنند. 

افزون بر این اتفاق )سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸( که بهانه ای برای تحریم آسمان کشورمان از سوی کشورهای استکباری 
و برخی همدستان دولت آمریکا شد، کرونا نیز کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران را تشدید کرد و سبب شد تا تعداد پروازهای عبوری که در 
سال ۱۳۹۸ بر اساس آمارهای اعالمی شرکت فرودگاه ها، به طور متوسط ۲۳ تا ۲۸ هزار سورتی پرواز در هر ماه بود، به ۵ تا ۱۰ هزار سورتی پرواز به 

طور متوسط در هر ماه در سال ۱۳۹۹ کاهش دهد.

در روزهای گذشته با رونق گرفتن سفرهای زمینی و هوایی 
به ارمنستان مواجه شده ایم و مردم با اطالع از واکسیناسیون 
رایگان در این کشور، بلیت پروازها و اتوبوس های ایروان 
را تا چند هفته آینده خریداری کرده اند، به گونه ای که 
دفاتر مسافرتی هم برنامه ریزی برای تورهای خود به این 
مقصد را به اواخر تیر ماه موکول کرده اند. واکسیناسیون 
رایگان در ارمنستان حتی برای گردشگران بهانه ای شده 
تا مسافران از سراسر دنیا به ویژه از کشورهایی مانند ایران 
که از برخی دیگر کشورهای جهان از نظر واکسیناسیون 

خودروهای پرنده از دهه ها قبل در کره خاکی ظهور 
پیدا کرده، با این حال، تا کنون از آن ها به طور گسترده 
استفاده ای نشده است. اشتفان کالین، مخترع و فیزیکدان 
معروف آلمانی ساکن در اسلواکی اخیراً به ساخت یک 
نوع خودروی دو منظوره پرداخته که از قابلیت تردد در 
خیابان های اطراف یا پرواز در هوا برخوردار است. وی 
از طریق این خودروی پرنده، زمان مسافت رسیدن به 
مقصد را از نقاط مختلف به حدود نصف رسانده است، به 
طوری که در مرحله آزمایشی خودرو، شخصًا مسیر بین 

علی اکبر آشوری- مدیر مرکز مدیریت راه های  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایمحمدحسن ذیبخش- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری محمود محمودزاده- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
شرکت هواپیمایی ارمنی تقاضای افزایش پروازها بین ایران و ارمنستان را درخواست داده است 
و از هفته آینده هفته ای ۹ پرواز  بین دو کشور برقرار می شود. به تازگی شرکت هواپیمایی 
ارمنی تقاضای افزایش پروازها بین ایران و ارمنستان را داده است و از هفته آینده تعداد پروازها 
بین دو کشور افزایش می یابد.در حال حاضر شرکت های هواپیمایی 
داخلی پروازی به ارمنستان ندارند اما در حال رایزنی هستیم تا 
شرکت های هواپیمایی داخلی نیز به این کشور پرواز برقرار کنند . 
در حال حاضر فعال هفته ای ۹ پرواز بین ایران و ارمنستان از سوی 

طرف ارمنستانی تقاضا شده است.

مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنعت تایر با اشاره به مشکالتی که در بازار ارز به 
وجود آمده و گرانی های پی در پی آن،  گفت:  از اواخر سال ۹۸ برای واردات تایر توسط 
تولیدکنندگان به صنعت تایر کشور ارز تخصیص داده نشد و از اول سال ۹۹ به صنعت 
تایر اعالم شد که به علت  مشکالت ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده نمی شود 
و ارز نیمایی جای آن را می گیرد و تا ۰۱/۰۳/۱۳۹۹  به صنعت تایر فرصت داده شد اگر 
محموله ای با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، از گمرک ترخیص کند و از ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ 
چنانچه کاالیی وارد می شد باید تفاوت ارزی برای ترخیص به گمرک پرداخت می شد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می گوید افزایش کرایه حمل 
مواد سوختی تصویب شده و این افزایش کرایه، مشمول ۳ ماه نخست امسال هم خواهد شد.

در روزهای اخیر برخی رانندگان کامیون های حامل مواد سوختی در اعتراض به برخی 
مشکالت صنفی اعالم کرده بودند که از حمل سوخت به شهرها خودداری می کنند؛ 
اتفاقی که با تکذیب تشکل های صنفی بخش حمل و نقل جاده ای مواجه شده و اعالم 
کردند اگرچه گالیه هایی به وضعیت معیشتی داریم، اما هرگز دست از کار نمی کشیم 

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت:  اگر واکسن کرونا تحت نظارت وزارت بهداشت 
یک کشور تزریق و کارت واکسن معتبر آن کشور اعطا شود می توان به ایمنی آن 
ت واکسن در تور های گردشگری ما نمی دانیم که  اعتماد کرد، اما در مورد تبلیغا
رت بهداشت کشور های مقصد هستند یا خیر. این واکسن ها آیا تحت نظارت وزا

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، کیانوش جهانپور افزود: واکسن ها نیاز به 
زنجیره سرد دارند و باید در شرایط خاصی نگهداری شوند تاکنون کشور های همسایه 
ما به طور رسمی پیشنهادی برای تزریق واکسن به گردشگران ارائه نکرده اند.

بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزیر راه و شهرسازی، تمامی اعضای هیئت مدیره 
نظام مهندسی استان ها که شامل عدم رعایت تعارض منافع شدند صالحیت نامزد شدن 

برای انتخابات پیش رو را ندارند.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت راه و 
شهرسازی در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ ،  در جهت ارتقای سالمت اداری و بر اساس 
اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

اعالم می گردد:

شماره هفتصد و یکم- نسخه آزمایشی -۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

ایرالین های اروپایی از آسمان ایران عبور می کنند 
نامعلوم بودن ایمنی تزریق واکسن در تورهای گردشگری 

کرایه حمل مواد سوختی افزایش یافت 

بخشنامه تعارض منافع نظام مهندسی صادر شد 

وزیر راه و شهرسازی با اعالم ضرورت راه اندازی قطار حومه ای جهت تسهیل و تسریع در ترددها از نهایی شدن قرارداد برقی کردن قطار تهران- مشهد به زودی خبر داد و بر رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا در خصوص ودیعه مسکن و اجاره و عدم نقل و انتقال مستاجران تاکید کرد. 

افزایش سیستم های هوشمند نظارت تصویری در جاده های کشور  افزایش پروازها بین تهران و ایروان 

راه روشن است

هفته ان هم

با توجه به توانمندی مطلوب مرکز مدیریت راه های این سازمان در حوزه سیستم های حمل و 
نقل هوشمند )ITS( در سطح جاده های کشور شامل دوربین های نظارت تصویری، دوربین های 
ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای، تابلوهای پیام متغیر خبری )VMS( و دستگاه های تردد 
شمار برخط تعداد این دستگاه ها در سطح جاده های کشور افزایش یافته به 
طوری که از سال ۹۲ تا سال ۹۹ مجموع سامانه های حمل ونقل هوشمند 
جاده ای از ۲۳۵۶ دستگاه به ۵۲۳۳ دستگاه افزایش یافته است. تعداد 
دوربین های نظارت تصویری از ۵۸۴ دستگاه به ۸۵۸ دستگاه، دوربین های 
ثبت تخلفات عبور و مرور از ۳۸۲ دستگاه به ۱۶۹۴ دستگاه  افزایش یافت

هفته انهم
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