
احداث مسیر دسترسی به محل ساخت ابنیه رو به پایان است و امیدواریم طی چند روز آینده بتوانیم 
انتقال مصالح و اجرای عملیات احداث ابنیه و تأسیسات را آغاز کنیم و طبق برنامه ریزی های انجام 
شده تا پیش از فصل زمستان، ساختمان سایت و تاسیسات را تکمیل کنیم و به بهره برداری برسانیم.

پروژه احداث ترمینال بین المللی نیز به پیشرفت فیزیکی حدود ۵۳ 
درصدی رسیده و مراحل فنداسیون سازه ایربریج، توسعه موتورخانه 
غربی، اجرای سازه هواساز شرقی، اصالح تأسیسات مکانیکی، 
محوطه سازی و تکمیل پوشش سقف و نما در حال انجام است.

   

ظریف: ایران جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال می کند 

 تانکرهای حامل قیر مذاب در مرز تمرچین؛ گرفتار در بند فوروادرها  

سقف هوایی کشور کامال امن است  بیشترین قربانیان تصادفات متعلق به کدام کشورهاست؟ 

پیشرفت ۵۳ درصدی ساخت ترمینال فرودگاه شیراز 

شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا برای ساخت و تولید قطعات لوکوموتیوهای آلستوم  برای سرعت بخشیدن به اجرای موافقت نامۀ بازسازی 
و راه اندازی، نگهداری، بهره برداری و انتقال مالکیت ۵0 دستگاه لوکوموتیو آلستوم به روش R.O.O، در نظر دارد از حداکثر توان سازندگان 

داخلی بهره برداری نماید.

به گزارش تین نیوز، این شرکت آمادگی دارد قطعات ساخته شده و تأیید کیفی شده این لوکوموتیوها را توسط تولیدکنندگان صاحب صالحیت 
داخلی به میزان ۵0 دستگاه سفارش گذاری و خریداری کند.

بدین وسیله از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل، اطالعات تفصیلی مربوط به سوابق اجرایی و توانمندی های 
موجود خود برای ساخت و تولید قطعات و مجموعه های لکوموتیو آلستوم را به انضمام اطالعات تکمیلی جهت برقراری ارتباط، از طریق بخش 
»همکاری با ما« در پایگاه اینترنتی شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا به نشانی www.mapnalocomotive.com  ثبت و 

ارسال نمایند.

نماینده مردم خلخال در مجلس به نقل از وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح گفت: سقف هوایی کشور کامال امن است و پدافند 
هوایی این توان را دارد که حتی ریزپرنده ها را شناسایی کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سید غنی نظری 
نماینده خلخال با اشاره به حضور امیر حاتمی، وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه غیرعلنی امروز 
مجلس گفت: وزیر دفاع در نشست غیرعلنی درباره 
صنعت دفاعی و پیشرفت های این صنعت سخنرانی کرد.

تصادفات وسایل نقلیه موتوری یکی از مهم ترین دالیل 
مرگ و میر در سطح جهان است که کشورهای در حال توسعه 
بیشترین میزان این تصادفات را به خود اختصاص داده اند.
روزانه حدود ۳000 تصادف رانندگی در سراسر جهان 
رخ می دهد. به نظر می رسد که علت حدود ۲۲ درصد از 
تصادفات وسایل نقلیه در بزرگراه ها و آزادراه های جهان، 
نوشیدن مشروبات الکلی و مصرف مواد مخدر باشد.
مرگ و میر ناشی از تصادف های خودروها به عنوان 
یازدهمین عامل شایع مرگ و میر شناخته می شود 

محمد اسالمی- وزیر راه و شهرسازیمهدی صادقی نیارکی - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت رضا بدیعی فرد -مدیرکل فرودگاه های استان فارس 
واردات اتوبوس و مینی بوس در دستور کار نیست و با ظرفیت موجود داخلی سازی و صرفه جویی 
ارزی از همین محل، تولید داخل، پاسخگوی نیازها است.برنامه امسال وزارت صنعت تولید ۳0 
هزار دستگاه خودروی تجاری اعم از کامیون، کامیونت، کشنده و اتوبوس است.پارسال کمتر از دو 
هزار دستگاه خودروی تجاری از سوی کارخانجات داخلی تولید شد، این در 
حالی است که فقط ظرفیت تولید اتوبوس ۱۹ هزار دستگاه در سال است. 
امکان تامین کل نیاز داخلی به صورت حداکثری و با ساخت داخل باال 
وجود دارد. این محصوالت تقاضامحور است، یعنی باید شهرداری ها یا 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تقاضایی در این بخش تعریف کنند.

یک فعال حوزه ترانزیت قیر مذاب از ادامه توقف کامیون های حامل این محموله در پارکینگ 
مرز تمرچین خبر داد.به گزارش تین نیوز، کریم کاظمی که کامیون وی ماه هاست در پارکینگ 
مرز تمرچین زمین گیر شده در تماس با خبرنگار ما گفت: متاسفانه باوجود پیگیری های مستمر، 
همچنان کامیون های ما در محوطه پارکینگ تمرچین پیرانشهر در بند فورواردرها گرفتار 
و زمین گیر است.به گفته این راننده مالک کامیون، ممنوعیت واردات قیر به خاک ترکیه 
توسط دولت این کشور از تاریخ ۳0/۱۱/۹۸ مصوب و در تاریخ  ۱/۱۲/۹۸ به اجرا گذاشته 
شده مقامات ایرانی برای حل این مشکل، هیچ نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده است.

یک کارشناس حمل و نقل، عضویت وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را 
منوط به تصویب مجلس دانست.به گزارش تین نیوز، حمزه علی بخشی در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما در مورد دلیل عدم عضویت وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی ترابری 
کشور که پس از ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه، مطرح شده است، گفت: 
دستگاه های عضو شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با تصویب مجلس به عضویت 
این شورا درآمده اند.وی افزود: اگر تصمیم به عضویت وزارت نفت در این شورا مطرح 
باشد، این موضوع باید در قالب طرح یا الیحه به مجلس پیشنهاد و در مجلس مصوب شود.

به اعتقاد یک فعال حوزه حمل و نقل کاال، یک راهکار مهم برای حفظ کیفیت راه ها و جلوگیری 
از تخریب آنها، بازگشت به بخشنامه های قبل از سال ۹0 در  زمینه تناژ حمل بار جاده ای است.
ئه  ا ر رتقای کیفیت و سرعت ا ، ا ه ها ا یمنی ر فزایش ا ، ا به گزارش تین نیوز
خدمات راهداری و رضایت مندی کاربران جاده ای اکنون بیش از پیش مورد 
توجه بخش راهداری قرار گرفته به طوری که سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در چند ماه اخیر اقدامات موثری در رفع مشکالت راه ها انجام داده و 
حتی از مردم خواسته است مشکالت جاده ها را به شماره ۱4۱ گزارش کنند.

نتیجه یک مطالعه درباره مداخله دولت های عضو سازمان OECD در بازار اجاره مسکن نشان 
می دهد که این کشورها در همه شرایط به ویژه بروز بحران، مسکن را به حال خود رها نمی کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی اجمالی سیاست های 
دولت ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.

بر مبنای این گزارش، دولت ها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی 
نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله می کنند؛ چرا که صاحبان 
مسکن، قدرت چانه زنی باالیی داشته و از طرفی مسکن جز کاالهای اساسی است.

شماره چهارصد و  هفتاد- نسخه آزمایشی -۳ تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 فراخوان گروه مپنا برای ســاخت و تولید قطعات لوکوموتیوهای آلستوم 

 حل مشکل تخریب راه ها با اجرای بخشنامه تناژ بار 

 عضویت وزارت نفت در شورای عالی ترابری؛ منوط به تصویب مجلس 

دولت ها اجاره مسکن را به حال خود رها نمی کنند 

وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران ظرف چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای خوانش اطالعات آن به فرانسه ارسال می کند. 

۲۰ نوع شهرک در اطراف شهرها ساخته می شود واردات اتوبوس و مینی بوس در دستور کار نیست 

راه روشن است

هفته انهم

حکم و تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی فراهم آوردن زمینه خانه   دارشدن مردم است. 
بنابراین ضروری است، اقدامات تسهیل گرانه در این بخش، اعتمادسازی را برای سازندگان، 
عرضه   کنندگان و جامعه به وجود آورد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند با توجه به میزان 
استطاعت در یک بازه زمانی مشخص از مسکن مناسب برخوردار شوند. 
لعاده اهمیت   پایدارسازی جریان ساخت مسکن در کشور فوق ا
دارد و به آن ایمان قلبی داریم. ما و همکارانمان در سراسر کشور 
معتقدیم که برای نیل به این هدف باید با اعتقاد و حرکت جهادی و 
پیوسته اقدام کنیم تا اطمینان در جامعه و بخش مسکن حاکم شود.

هفته انهم
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