
   

با توجه به اینکه روند اجرای پروژه بر اساس برنامه ارائه شده توسط پیمانکار و مشاور پروژه عقب 
است بر تسریع در اجرای عملیات پروژه و بهره برداری از آن در موعد مقرر تاکید کرد.مهم ترین 
مانع ادامه پروژه، پرداخت مطالبات پیمانکار از طریق تهاتر توسط مدیر فرودگاه انجام شده و 
پیمانکار باید  بر اساس برنامه زمان بندی ارایه شده توسط مشاور طرح، 
در اسرع وقت نسبت به اتمام عملیات خاکی و آسفالت برای بهره برداری 
سریع تر از این پروژه اقدام کند.در ادامه پیمانکار و مشاور  طرح، با ارایه 
گزارشی از روند اجرایی پروژه، از اضافه کردن تجهیزات و ماشین آالت 

در جبهه های مختلف کاری جهت اتمام طرح خبر داد.

معاون وزیر راه : پنج هزار کیلومتر راه روستایی در دست ساخت است 

جریمه یک میلیون تومانی سفر در تعطیالت خرداد 

رشد ۱۰۰ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران  انتشار اوراق مشارکت مترو تهران به کجا رسید؟ 

لزوم تسریع در اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد 

معاون وزارت امور خارجه در گفت وگو با مقامات ایکائو گزارشی از فعالیت های ایران درباره هواپیمای اوکراینی از جمله بررسی فنی سانحه و 
پیگیری ابعاد کیفری ارائه کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سفارت ایران در کی یف، »محسن بهاروند« معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه روز گذشته و در آستانه 
سومین دور مذاکرات دوجانبه جمهوری اسالمی ایران و اوکراین در قالب ویدیو کنفرانس با مقامات سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری )ایکائو( 

گفت وگو کرد.

وی با اشاره به همکاری های مناسب و حرفه ای جمهوری اسالمی ایران با ایکائو، از تعامل و مناسبات موثر و دریافت مشاوره های فنی کارشناسان 
ایکائو در زمینه تهیه گزارش فنی سانحه هواپیمای اوکراینی تشکر و قدردانی کرد.معاون وزارت امور خارجه گزارشی از فعالیت های ایران در 
خصوص هواپیمای اوکراینی از جمله بررسی فنی سانحه، پیگیری ابعاد کیفری و همچنین ضمن همدردی با خانواده های جان باختگان درخصوص 

چگونگی پرداخت به آنها ارائه کرد. طبق این گزارش، تاکنون تعدادی از خانواده های جانباختگان غرامت را دریافت کرده اند.

شرکت فرودگاه ها و هوانوردی ایران اعالم کرد: پروازهای 
عبوری از فراز کشور در فروردین ماه امسال حدود ۱۰۰ 
درصد نسبت به ماه مشابه سـال گذشته افزایش داشته است.

بر اساس آماری که گروه آمار و اطالعات هوانوردی شرکت 
فرودگاه ها و هوانوردی ایران منتشر کرده است پروازهای عبوری 
از آسمان ایران رشد چشمگیری داشته اما عدد و رقمی در این 
گزارش آورده نشده است. بر اساس این گزارش در فروردین 
سال ۱۴۰۰، در مجموع ۲۵ هزار و ۲۷۱ نشست و برخاست 
در فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت انجام شده است 

 بانک شهر به عنوان بانک عامل معرفی شد و در صورتی 
که برخی روال اداری کار تسریع شود ،  امیدواریم تا قبل از 
شروع تابستان پیش رو ، شبکه حمل و نقل عمومی تهران 
از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ منتفع 
شود ؛ این مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان است که ۱۸۵۰ میلیارد 
تومان به توسعه مترو اختصاص می یابد و ۴۵۰ میلیارد تومان 
به شرکت واحد اتوبوسرانی و با تزریق مبلغ مذکور ،  قطعا 
می توان با اطمینان خاطر بیشتری از تحقق به موقع برنامه 
های توسعه ای شبکه حمل و نقل عمومی صحبت کرد.

داریوش امانی-رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایمحمود محمود زاده- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  مصطفی صفایی- معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
در حال حاضر زمین مورد نیاز برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در ۲۳۰ شهر کشور تامین 
شده است. از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده، برای ۴۰۰ هزار واحد ثبت نام 
عمومی انجام شده است. از این تعداد ۲۷۰ هزار واحد مربوط به آموزش و پرورش، ۲۰۰ هزار 
واحد مسکن کارگری و بازنشستگان و ۱۰۰ هزار واحد مربوط به 
نیروهای مسلح هستند. عملیات اجرایی بیش از ۵۳۰ هزار واحد 
دیگر نیز آغاز شده است. خرداد ماه امسال  مرحله دوم افتتاح  طرح 
اقدام ملی مسکن را خواهیم داشت که در نوع خودش بعد از گذشت 

یکسال و نیم کار بزرگی انجام شده است.

رئیس پلیس راه استان البرز با اشاره به اینکه تمامی راه های مواصالتی البرز توسط 
دوربین و گیت های مستقر کنترل می شوند، گفت: تمامی خودروهای غیربومی که در 

ایام تعطیالت اقدام به مسافرت کرده اند مشمول جریمه یک میلیون تومانی می شوند.

سرهنگ رضا گودرزی در خصوص اعمال محدودیت های کرونایی در راه های البرز که 
همزمان با تعطیالت پیش رو تشدید شده است، گفت: این طرح در راستای قطع زنجیره 

بیماری و جلوگیری از شیوع موج جدید بیماری در دستور کار قرار دارد.

در حالی که در آذر ۹۶ ایران ایر به دستور آخوندی برای پرداخت حقوق بازنشستگان از 
سازمان بنادر استقراض کرده بود، برای بار دوم به دستور اسالمی باز هم از بنادر و شرکت 
فرودگاه ها استقراض کرد. بر اساس آنچه ایران ایر اعالم کرده، صبح امروز در جلسه ای 
با حضور نعمت اهلل ترکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی 
و علیرضا برخور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما(، دستور محمود 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر استقراض ایران از از سازمان بنادر و دریانوردی و 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای پرداخت حقوق بازنشستگان هما، اعالم شد.

به دنبال گسترش حریق در شناور خارک و پس از انتقال کارکنان به ساحل، تالش 
شناورها و دستگاه های کشوری و لشکری برای اطفاء حریق و نجات این شناور 

بی نتیجه ماند.

 با وجود بیست ساعت تالش همه جانبه و استفاده از امکانات امداد دریایی، به دلیل 
گسترش آتش در بخش های مختلف، عملیات نجات شناور پشتیبانی آموزشی خارک 

بی نتیجه ماند و این شناور در آب های محدوده جاسک آرام گرفت.

تولید این خودروها می تواند گام مهمی در راستای الکتریکی سازی ناوگان تجاری 
کشور و کاهش مصرف سوخت در ناوگان سنگین مسافری باشد. این دو شرکت در 
همکاری با یکدیگر، شهریورماه سال ۱۳۹۹ خودروسازی دیگری را در راستای تحقق 
اهداف کالن کشور در حوزه برقی سازی و هوشمند کردن حمل ونقل عمومی، تأسیس 
کردند که مأموریت آن طراحی، تولید و عرضه اتوبوس برقی داخل شهری در فاز اول و 
سپس توسعه سایر خودروهای تجاری برقی و به موازات توسعه بستر حمل ونقل برقی 

و هوشمند خواهد بود.

شماره ششصد و هشتاد و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۲ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

گفتگو با مقامات ایکائو درباره آخرین اقدامات ایران نسبت حادثه هواپیمای اوکراینی 
تالش برای نجات شناور خارک بی نتیجه ماند 

استقراض مجدد هما از سازمان بنادر و شرکت فرودگاه ها 

رونمایی از نخستین اتوبوس برقی داخلی 

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در قالب طرح ابرار در استان های کشور در دست ساخت قرار دارد. 

امسال سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت می شود زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در ۲۳۰ شهر کشور تامین شد 

راه روشن است

هفته ان هم

در قالب طرح ابرار در سال جاری سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای روستایی کشور زیر پوشش 
آسفالت قرار می گیرد.براساس این برنامه ، پروژه های با پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰ درصد در 
سطح کشور به خصوص استان هایی که از میانگین جمعیت روستایی باالتری برخوردارند، 
در اولویت طرح ابرار برای آسفالت راههای روستایی قرار می گیرند.
در سال جاری براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی 
تمام اعتبارات ملی راه روستایی به اعتبار استانی تبدیل شد و تا 
حدودی با این تصمیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 
نیز در حوزه ساخت راههای روستایی با مشکل مالی مواجه شد.

هفته انهم
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