
   

بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس )حجت االسالم میر تاج الدینی( 
در سفر برای بازدید از پروژه های توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی، 100 هزار پروژه 
نیمه تمام در کشور وجود دارد که وضعیت خوبی ندارند )7/30( و بنا به گفته نایب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس 700 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام 
پروژه های نیمه تمام نیاز داریم )8/29(.یکی از مشکالت کشور 
به ویژه بخش راه و شهرسازی، طوالنی و گران شدن پروژه های 
عمرانی این بخش است که سال ها به دغدغه اصلی تبدیل شده

 شــرکت پخش فرآورده های نفتی با مشکل کمبود نفتکش مواجه است؟ 

 یک پیشنهاد برای رفع نیاز ناوگان ریلی 

جزئیات ممنوعیت جدید برای ورود مسافران هوایی به کشور  برخورد با گرانفروشی بلیت هواپیما 

 بررسی دالیل تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی وزارت راه و ترابری 

رئیس جمهوری کشورمان در دیدار های جداگانه با روسای جمهوری ترکمنستان، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان بر گسترش همکاری های دو جانبه 
و منطقه ای تاکید کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سرویس بین الملل    خبرگزاری صدا و سیما از عشق آباد؛ رئیس جمهوری کشورمان در دیدار های جداگانه با روسای 
جمهوری ترکمنستان، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان بر گسترش همکاری های دو جانبه و منطقه ای تاکید کرد.

رئیس جمهور : اراده جمهوری اسالمی ایران ، توسعه و تعمیق روابط همه جانبه با پاکستان است
روسای جمهور ایران و پاکستان بر ضرورت توسعه و ارتقای سطح روابط و هماهنگی های دو کشور در عرصه های دوجانبه و منطقه ای تاکید کردند.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جریان سفر به ترکمنستان در دیدار عارف علوی رئیس جمهور پاکستان با اشاره به اشتراکات 
و ظرفیت های گسترده توسعه همکاری های تهران - اسالم آباد، اظهارداشت: دو کشور نه تنها از رابطه همسایگی بلکه از ارتباط عمیق قلبی، 

تاریخی و فرهنگی برخوردار هستند و استفاده از این ظرفیت ها در مسیر توسعه روابط، به نفع دو ملت و پیشرفت و آبادانی منطقه است.

در شرایطی که برخی از ایرالین ها بلیت پروازهای خود 
را در بعضی از مسیرها باالتر از نرخ مصوب می فروشند، 
رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: از ابتدای 
آذر ماه قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا کرده و اگر بلیتی 
به صورت موردی باالتر از حداکثر نرخ مصوب اعالم 
شده، فروخته شود، قطعا با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
بر اساس نرخنامه  جدید پروازهای داخلی، قیمت بلیت 
هواپیما با کاهش 10 تا حدود 30 درصدی مواجه شد و 
قرار بود ایرالین ها از ابتدای آذر ماه مطابق با این نرخنامه 

مدیرکل نظارت بر فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی 
سازمان هواپیمایی کشوری از ممنوعیت ورود اتباع غیر 
ایرانی از هشت کشور آفریقایی به کشور و قرنطینه 2 هفته 
ای اتباع کشورمان خبر داد.حسن خوشخو دقایقی قبل 
در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر در خصوص سخت 
گیری های ورود مسافران از کشورهای آفریقایی در پی 
شیوع ویروس اومیکرون اظهار کرد: بر اساس مکاتبه ای 
که وزارت بهداشت با سازمان هواپیمایی کشوری داشته 
است، ممنوعیت ورود مسافران از هشت کشوری که عمدتًا 

احمد خرم -رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمانمحمود محمودزاده- معاون مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقل
اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی و نهادهای طرف تفاهم با وزارت راه و شهرسازی، احیای 
بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی، شهرهای جدید، شهرک های مسکونی 
جدید و استفاده از اراضی دارای طرح آماده سازی زمین، استفاده از ظرفیت اراضی دولتی با 
کاربری غیرمسکونی در محدوده شهرها مشروط به تصویب تغییر 
کاربری در مراجع ذیربط، استفاده از اراضی با کاربری مرتبط و یا 
قابل تغییر کاربری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی 
بر اساس توافق با دستگاه های متولی اجرای طرح اقدام ملی و پس 
از تصویب طرح تغییر کاربری در مراجع ذیربط، معاوضه اراضی

در چند سال اخیر حمایت دولت و شرکت راه  آهن  از تولیدات داخلی ریلی افزایش یافته است 
و در همین زمینه در سال گذشته اقدامات متعددی برای دستیابی به خودکفایی در بخش های 
مختلف ریلی صورت گرفت.به گزارش تین نیوز، در این زمینه یک کاربر این شبکه خبری 
در بخش نظرهای کاربران، داخلی سازی و یا همکاری مشترک و انتقال فناوری قطارهای 
دوگانه دیزل الکتریکی vectron زیمنس را که قابلیت سیر ترکیبی دارند، پیشنهاد داد.

وی افزود: این نوع قطارها به دلیل قابلیت سیر دوگانه، هزینه نیاز به ناوگان را کاهش می 
دهند و قطارها، عالوه بر خطوط برقی در خطوط معمول هم سیر می کنند که این خود موجب 

طبق تازه ترین آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و 713 
هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. تازه ترین آمار ارائه شده توسط 
معاونت مسکن و ساختمان نشان می دهد که یک میلیون و 713 هزار و 211 نفر در 
سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد از ابالغ 
 saman.mrud.ir قانون جهش تولید توسط رئیس جمهور از 28 مهرماه در سامانه
آغاز شد و تا 1۵ آذرماه ادامه دارد. در ابتدا مقرر بود، ثبت نام طی یک ماه انجام شود که 

با موافقت وزارت راه و شهرسازی این زمان تا 1۵ آذرماه تمدید شد.

در این نشست های چند ساعته که با حضور همه پرسنل کشتی برگزار شد، دریانوردان 
ناوگان، مشکالت و مسائل جاری خود را به صورت بی واسطه و در فضایی صمیمانه 

با مدیرعامل شرکت در میان گذاشتند.
به گزارش تین نیوز، پس از طرح مشکالت از سوی دریانوردان، مدیرعامل شرکت 
ملی نفتکش ایران به مدیریت های مختلف این شرکت دستور داد تا راهکارهای 
عملی برای حل این مشکالت را جهت طرح در کمیته ویژه ای که بدین منظور 

تشکیل خواهد شد، ارائه دهند.

با توجه به زمان بیش از چهار ساله اجرای پروژه راه آهن شیراز - بوشهر- عسلویه در صورت 
تامین اعتبار، پیش بینی می شود این پروژه بیش از ۵0 هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا،  استان بوشهر با وجود ظرفیت ها و قابلیت های بسیار 
زیادی که دارد، هنوز به خط ریل سراسری متصل نشده است تا این خواسته و آرزوی دیرینه 
مردم استان همچنان عمل نشده باقی بماند.از 1۴ سال پیش که عملیات احداث راه آهن 
بوشهر- شیراز آغاز شده است، تاکنون دولت ها و مسئوالن مختلف دولتی وعده های متعددی را 
به مردم استان بوشهر برای احداث و تکمیل این پروژه داده اند ولی تاکنون محقق نشده است.

شماره هفتصد و هشتاد  و دوم- نسخه آزمایشی - 7 آذرماه ۱۴۰۰

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

 توسعه ترانزیت، حمل و نقل، انرژی و گردشگری با همکاری کشورهای عضو اکو 
 تدابیر ویژه برای حل مشکالت دریانوردان شرکت ملی نفتکش 

ثبت نام ۱.۷ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در سامانه ثمن 

راه آهن بوشهر ۵۲ هزار میلیارد هزینه دارد 

به نظر می رسد به صرفه نبودن کرایه های حمل فرآورده های نفتی موجب شده، نفتکش ها تمایلی به فعالیت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، نداشته باشند. 

امضای تفاهمنامه نظام مهندسی با وزارت راه برای تأمین منافع مهندسان جزئیات روش های تامین اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن 

راه روشن است

هفته ان هم

 طی آخرین تفاهم نامه منعقد شده منافع سازمان های نظام مهندسی به ویژه درآمد مربوط به حق 
الزحمه شناسنامه فنی-ملکی تأمین شده است. این نگاه به مدیریت رفع تکلیف ختم می شود.

نتیجه هر تصمیمی باید قبل از اقدام کاماًل روشن و قابل دستیابی باشد.اقدامات در هر حوزه 
باید پروژه محور باشد. پروژه تعریف کنید و با استفاده از مشاوران کاردان 
و انجام مطالعات دقیق با در نظر گرفتن تمام جوانب تا حصول نتیجه 
نسبت به اداره مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کنید.در یک سال 
اخیر بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه صورت گرفته و در جلسات 
متعدد درخواست سازمان مبنی بر عدم اقدام وزارت در این خصوص تا 

هفته انهم
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