
از محل تبصره ۵ قانون بودجه، امکان همکاری دولت در طرح های توسعه قطار شهری پایتخت 
میسر است.نگاه منصفانه به فعالیت های شرکت مترو در دوره اخیر، بهره برداری هایی که علی رغم 
محدودیت های شدید مالی طی سالهای گذشته صورت گرفته و همچنین کلنگ زنی آغاز احداث 
خط ۱۰ و توسعه شمالی خط ۷، نشان از فعال بودن شرکت مترو و کارایی 
این مجموعه دارد. با تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز مترو، امیدواریم 
فعالیت های آغازشده در زمان مقرر به اتمام برسد.در تبصره ۵ قانون بودجه، 
امکان مشارکت در طرح های قطار شهری از جمله شهر تهران برای دولت 
میسر است، از این طریق امکان کمک به شهرداری تهران فراهم است

   

کمبود مصالح برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد/6 میلیون مستاجر باید صاحبخانه شوند 

فروش فوق العاده خودرو با تحویل یک تا سه ماهه 

وقتی که زیمنس هم از چین می ترسد  احتمال ازسرگیری پروازهای تهران-استانبول از 28 شهریورماه 

امکان مشارکت در طرح های قطار شهری از سوی دولت 

مدیر فرودگاه بین المللی چابهار ایرالین ها را مقصر اصلی سرگردانی مسافران عنوان کرد و گفت: ما بارها در نامه به شرکت هایی که به این 
فرودگاه پرواز دارند، اعالم کردیم که به دلیل تعمیرات فرودگاه چابهار تا اطالع ثانوی تعطیل خواهد بود، اما علیرغم این موضوع همچنان اقدام 

به فروش بلیت به مقصد چابهار  کردند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، شرکت فرودگاهی عقاب عسلویه در نامه ای به تاریخ )نوزدهم شهریورماه( به سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد تا اطالع ثانوی امکان نشست و برخاست هواپیماهای تجاری در این فرودگاه به دلیل تعمیرات سطح پروازی و سیستم های ناوبری و رفع 

ایرادات به وجود آمده در بخش های سوخت رسانی و باند وجود ندارد.

این موضوع باعث سردرگمی بسیاری از مسافران شد، اما با این وجود نیز هستند برخی از ایرالین ها و سایت های فروش آنالین که اقدام به 
فروش بلیت به چابهار می کنند.

یک منبع آگاه گفته است: پروازهای تهران-استانبول 
از 28 شهریورماه  توسط »هما« از سرگفته خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، یک مقام آگاه در هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران »هما« به شرق گفته است: مقررشده است از 28 
شهریورماه، یعنی جمعه هر هفته، یک پرواز به استانبول برقرار شود.
او در این رابطه عنوان کرده است: آنچه مورد تأکید قرار 
گرفته، آن است که فقط شهروندانی که مقیم ترکیه 
هستند )ویزای کار و تحصیل( امکان سفر به ترکیه 
را داشته باشند و این امکان برای عموم برقرار نباشد.

 وابستگی به تامین قطعات در بخش موتور و فهرست 
کوچکی از قطعات ریز و درشت همچنان وجود دارد اما 
صنعت ریلی در بخش تولیدات داخلی نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد 6درصدی را در همه بخش 
ها تجربه کرده است. تولیدات ریلی در بخش تامین 
بوژی، ساخت واگن و تولید 4هزار گونه از انواع قطعات 
سخت افزاری، تولید ناوگان ریلی مسافری و باری و 
لکوموتیو و همچنین توسغه خطوط ریلی، تامین داخلی 
بیش از 8۰درصد قطعات موردنیاز را موجب شده است.

عبداهلل خانعلی -رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهرانمحمد شکرچی زاده- رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  محمدباقر نوبخت -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
بند ض ماده ۱4 قانون جدید مدیریت بحران، مسئولیت هایی را برعهده مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی نهاده است که این مسئولیت ها در تعامل و همکاری با سازمان های دیگر از جمله 
سازمان زمین شناسی، سازمان نقشه برداری، پژوهشگاه زلزله و دانشگاه ها و با تامین مالی سازمان 
برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران، انجام و پیگیری می شود.

مرکز در راستای انجام تعهدات خود تفاهم نامه هایی را با برخی از سازمان ها 
از جمله سازمان نقشه برداری به امضار رسانده است تا بتواند به وظایف خود 
در این باره جامه عمل بپوشاند. هماهنگی هایی از طریق سازمان مدیریت 
بحران انجام شده تا تفاهم نامه هایی با تک تک دستگاه ها به امضا برسد

یک مقام مسئول از انجام فروش فوق العاده خودرو با تحویل یک تا سه ماهه خبر 
داد و گفت: ۱۵2 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم سال به متقاضیان فروخته می شود.

سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به 
مشکالت موجود در بازار خودرو و ضرورت افزایش عرضه برای مدیریت این بازار، در جلسه اخیر 
کمیته خودرو تصمیم گرفته شد فروش های فوق العاده با تحویل حداکثر یک تا سه ماهه افزایش 
یافته و به صورت منظم انجام شود که این مسئله مورد تاکید ویژه سرپرست وزارت صمت بوده است.

 سیاوش امیرمکری اخیرا در خصوص روند واگذاری فرودگاه های نفت به شرکت 
فرودگاه ها به ایرنا گفته است: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان 
یک شرکت مادر تخصصی بر اساس قانون اساسنامه، متولی مدیریت، راهبری، 
اداره، توسعه و تجهیز فرودگاه ها است و قرار گرفتن فرودگاه های نفتی در مالکیت 
و مدیریت شرکت در اجرای سیاست مدیریت واحد بر شبکه فرودگاهی کشور بوده 
و وزارت نفت را نیز از درگیری با امور و وظائف غیر تخصصی خود منفک می کند.

وی ادامه داد: اما به دلیل وجود مسائلی از جمله ساختار سازمانی، ترکیب نیروی انسانی، 

آخرین وضعیت تحویل واحدهای مسکن مهر باقیمانده در استان های فارس، همدان، آذربایجان 
غربی، قزوین و کرمان در نشست هفتگی پیگیری اتمام پروژه های مسکن مهر بررسی شد.

علی نبیان در این نشست بار دیگر بر ضرورت تسریع امور از طریق هماهنگی های 
بخش های مختلف استانی فعال در حوزه مسکن تاکید کرد و افزود: مدیران ستادی هم 
باید دوشادوش مدیران استان بر سر پروژه ها حاضر باشند و مشکالت موجود در پروژه ها 
را لحظه ای رصد و برطرف کنند تا بتوانیم در زمان مقرر یعنی پایان آبان ماه سال جاری 
تمامی پروژه های باالی ۳۰ درصد پیشرفت و بدون مشکالت حقوقی را به اتمام برسانیم.

شرکت فرودگاهی عقاب عسلویه در نامه ای به تاریخ )نوزدهم شهریورماه( 
مکان  نوی ا عالم کرد تا اطالع ثا یی کشوری ا پیما ا زمان هو ئیس سا به ر
. د ر ا د ند ه وجو گا د و ین فر ر ا ری د ی تجا ها پیما ا نشست و برخاست هو

این شرکت فرودگاهی در این رابطه گفته است با توجه به نوتام انجام شده توسط مالک 
فرودگاه و مفاد پیروی فوق به علت تعمیرات سطوح پروازی و سیستم های ناوبری و رفع 
ایرادات به وجود آمده در بخش های سوخت رسانی، باند  این فرودگاه از تاریخ ۱9 شهریوماه 
تا اطالع ثانوی مسدود بوده و امکان نشست و برخاست پروازهای غیرنظامی وجود ندارد.

شماره پانصد و نوزدهم- نسخه آزمایشی -۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 ایرالین ها مقصر سرگردانی مسافران هستند
مسکن مهردر زمان مقرر به اتمام می رسد 

 فرودگاه های نفتی به شرکت فرودگاه ها منتقل می شود 

 باند فرودگاه چابهار تا اطالع ثانوی مسدود شد 

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در تولید و تامین مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد. 

 آیا شرکت های حمل و نقلی در طرح نوسازی ناوگان حمل کاال شرکت می کنند؟ ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان به تصویب رسید 

راه روشن است

هفته انهم

آیا شرکت های حمل و نقلی خصوصًا شرکت های حمل و نقل بین المللی در طرح نوسازی 
ناوگان حمل کاال شرکت خواهند کرد؟ آیا کامیون سه سال کارکرده وارد خواهند کرد؟

مدت نسبتًا طوالنی است که صحبت از واردات کامیون های سه سال کارکرده مطرح شده است، از 
مصاحبه ها و اظهار نظرها این گونه برداشت می شود که ظاهراً مسئوالن 
در مورد شرکت های حمل و نقلی حساب ویژه ای باز کرده اند، اما صراحتًا 
عرض می کنم پاسخ پرسش های باال خیر است. به اعتقاد اینجانب اگر 
مجموعه دولت کامیون را با امتیازات ویژه، یارانه های دولتی، وام های 
درشت و بلند مدت و کم بهره بانکی هم در اختیار این شرکت ها قرار دهد،

هفته انهم
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