
   

در حال حاضر صنعتی سازی ساختمان در کشور فراموش شده و به کمتر از پنج درصد ساخت و 
سازها رسیده است.با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام گرفته، کشور ایران در نسل سوم ساخت 
مسکن قرار دارد، در حالی که دنیا در نسل ششم این صنعت بوده و در حال پیشروی به سوی نسل 
هفتم است.صنعتی سازی ساختمان در کشور باید به ۴۰ درصد برسد زیرا با 
صنعتی سازی هم می توان کیفیت ساخت و سازها را افزایش و هم قیمت 
تمام شده مسکن را کاهش داد.در خصوص صنعتی سازی و استفاده از 
فناوریهای نوین ساختمان در ساخت و سازها، بازنگری مبحث یازدهم 

مقررات ملی ساختمان سال ۱۳۹۲ بساختمان در مرحله پایانی است

قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمی یابد 

 افزایش قیمت بلیط قطار فشار بر مردم را چندبرابر می کند 

باید از ما می خواستند آسمان را ممنوع کنیم  توقف ۲۰۰۰ کامیون پشت پایانه مرزی دوغارون در ایران 

صنعتی سازی ساختمان در کشور کمتر از پنج درصد است 

وزیر راه و شهرسازی از انجام اورهال موتور فرانسوی هلیکوپتر برای نخستین بار در ایران خبر داد و اظهار کرد که این صنعت با شرکت همکاری 
شرکت های دانش بنیان احیا شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی امروز ۲۶ بهمن در مراسم رونمایی از ۶ 
فروند موتور هلی کوپتر آلوئیت در حاشیه مراسم رونمایی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: هم اکنون ظرفیت جدیدی در بخش هوایی کشور 
با مجوزهای که از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ارایه شد، ایجاد شده است. شرکت هلی کوپتر ایران با استفاده از همکاری شرکت های دانش 

بنیان هم اکنون توانست این صنعت را احیا کنند و این ناوگان هم اکنون متولد شده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ماه رجب این بالگرد بعد از انجام تست ها اولین پروازش را انجام می دهد و برای خدماتی از جمله اورژانس کشور 
و یا دستگاه های گوناگون از خدمات آن استفاده می کنند.

شرط کرده بودم که نقدها را بپرسم و او نیز قول داده بود 
پاسخ دهد. هرچند در اولین پرسش که به اختالف نظر او و 
وزیر راه و شهرسازی اشاره داشت، مشاور رسانه ای او اعالم 
کرد که کاپیتان حق دارد جواب ندهد و البته یادآور شدم که 
حق دارم بگویم او جوابی نداده است.با این حال کاپیتان تورج 
دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انتخاب 
کرد که پاسخ دهد. هرچند پاسخ ها لزوما به صراحت بیان 
نشد. در این گفت وگو به ماجرای سانحه ساقط شدن پرواز 
شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین المللی اوکراین پرداخته شد و 

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت: در حادثه روز گذشته گمرک اسالم قلعه افغانستان 
هم مرز دوغارون ایران ۵ میلیون دالر کاال کامال در آتش 
سوخت و ۵۰۰ کامیون نیز پس از حریق و انفجارهای 
متعدد آسیب جدی دید.به گزارش تین نیوز، جواد هدایتی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 
باره آخرین وضعیت پایانه مرزی دوغارون ایران و گمرک 
اسالم قلعه افغانستان پس از انفجار کامیون ها در روز 
گذشته اظهار داشت: در حال حاضر آتش در گمرک اسالم 

احمد خرم-رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورمحسن هاشمی- رئیس شورای اسالمی شهر تهران  محمود محمودزاده- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
در سال ۹۹ شهرفروشی و تراکم فروشی در تهران به صفر رسیده است از قوه قضائیه درخواست 
کرد برای حل معضل گودهای پرخطر ورود پیدا کند. تاسف بارتر از این اقدام، فراهم آوردن بستر 
برای عمیق تر شدن شکاف ملت و حاکمیت، توسط برخی جریانات و چهره های سیاسی است 
تا از آن به نفع خود بهره برداری کنند و از ساده دلی برخی از اقشار نیز در 
این جهت سوءاستفاده می شود و مسئوالن قبلی که خود بیشترین نقش 
را در تعمیق این شکاف داشتند امروز به فرافکنی و سوءاستفاده از آن 
مشغولند. اگر این رفتار به صورت سازماندهی شده و با اهداف سیاسی 
انجام بگیرد نگران کننده تر است چون از خطای فردی خارج می شود

ما بحث افزایش قیمت بلیط قطار را در کمیسیون عمران مجلس دنبال خواهیم کرد و 
مسئوالن راه آهن و وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

به گزارش تین نیوز، کمال حسین پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش قیمت بلیط 
قطار، بیان کرد: بنده معتقد هستم که در شرایط فعلی و با توجه به موقعیت اقتصادی مردم 
افزایش قیمت بلیط قطار به هیچ وجه قابل قبول نیست. به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده 
از خودرو شخصی برای ورود به بسیاری از شهرها ممنوع است و افرادی که به دلیل کار با 
درمان یا تحصیل مجبور به سفر هستند باید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دیپلماسی حمل و نقل را فعال کرده ایم، گفت: مشکل 
ورود کامیون های ترانزیتی ایرانی به گرجستان با رایزنی ها و هماهنگی ها، رفع شد.

محمد اسالمی در حاشیه نشست با هیئت رئیسه اتاق ایران و اعضای اتاق مشترک ایران و 
سوریه در جمع خبرنگاران گفت: جابه جایی کامیون های ایرانی به کشورهای مختلف پس از 
شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود، اما با رایزنی های انجام شده در همه راه های ترانزیتی 
و کشورها یک به یک اجازه ورود صادر شد که در آخرین مورد نیز ورود کامیون های ترانزیتی 
به کشور گرجستان با رایزنی های اخیر وزیر امور خارجه انجام روند عادی به خود گرفت.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: ۱۰۴ هزار و ۴۲۵ راننده تاکسی 
موفق به دریافت تسهیالت کرونایی شدند و ۷۵ هزار و ۱۴۴ نفر هم در مرحله دریافت 
وام طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.به گزارش تین نیوز، مرتضی 
ضامنی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به طرح پرداخت تسهیالت 
به مشاغل آسیب دیده در دوران کرونا به ویژه رانندگان حمل و نقل عمومی درون 
شهری و تاکسیرانان افزود: دو نوع تسهیالت در حوزه رانندگان تاکسی اعطا شده که 
نخستین آن تسهیالت مشاغل آسیب دیده توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

شهردار اصفهان گفت: ایروان و اصفهان دو خواهرخوانده با عمری بیست سال هستند 
و باید از قرابت این دو شهر برای رشد و شکوفایی هر دو به درستی استفاده شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت ا... 
نوروزی در گفتگوی آنالین با سفیر ایران در ارمنستان اظهار داشت: بخشی از جمعیت 
اصفهان را ارامنه تشکیل می دهند که شهروندان نجیب، خوب و خوش نامی هستند. 

ضمن اینکه رابطه ما نیز با شورای خلیفه گری ارامنه بسیار خوب است.

شماره ششصد و  بیستم- نسخه آزمایشی -۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹
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احیای صنعت هلی کوپتر با همکاری شرکت های دانش بنیان 
بیش از ۱۰۴ هزار راننده تاکسی تسهیالت کرونایی دریافت کردند 

حل مشکل ورود کامیون های ترانزیت ایرانی به گرجستان 

 برقراری خط هوایی بین ایران و ارمنستان پیگیری می شود 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: شرکت های هواپیمایی افزایش نرخی برای بلیت هواپیما در ایام نوروز نخواهند داشت. 

رواج صنعتی سازی نیازمند حمایت دولت است تراکم فروشی در تهران صفر شد 

راه روشن است

هفته ان هم

 در موضوع صنعتی سازی بسترهای الزم و نیروی انسانی مورد نیاز را تا حدود زیادی داریم و 
نیازمند طراحی و ساماندهی مناسب در اینباره، هستیم.  ۶ نسل ساخت و ساز را در دنیا پشت 
سر گذاشته ایم که کشور ما در نسل سوم که همان پیش از صنعتی است قرار دارد. مهمترین 
مسئله ای که امروز در کشور با آن مواجهیم عدم باور مدیران جامعه 
به این موضوع است که باید بر اساس سند توسعه حرکت کرد نه بر 
اساس سلیقه مدیران.در حال حاضر در بخش حمل و نقل کشور، طرح 
جامعی را در اختیار داریم و در تدوین خصوص طرح جامع مسکن نیز 

اعالم آمادگی کرده ایم.

هفته انهم
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