
   

سردار مستاجران: نقص فنی، علت سقوط بالگرد ناجا 

فرود هواپیمای سازمان بهداشت جهانی در فرودگاه امام 

زیرساخت های استان گلستان بیش از 1600میلیارد تومان خسارت دید   با خاک ریز از تجهیزات ناوبری فرودگاه گرگان محافظت کردیم 

اجباری شدن استفاده از سوخت کم سولفور برای کشتی ها از ٨ ماه آینده 

محمد اسالمی در حاشیه جلسه هیات دولت از الحاق شهرها و روستاها مستعدی که خطرات ناشی از سیل و زلزله و مخاطرات طبیعی را ندارند به مناطق 
شهری و روستایی برای احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل اخیر خبر داد و گفت: در شرایط بازسازی قطعا احداث واحدهای مسکونی 

جدید در نقاط ایمن انجام خواهد گرفت.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه ز در جمع خبرنگاران درباره ورود شورای عالی 
شهرسازی و معماری به ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، توضیح داد: در جریان سیالب، بسیاری از واحدهای مسکونی شهری و روستایی، مزارع، 

کسب و کارهایی که در بستر و حریم طغیانی رودخانه ها قرار داشتند تخریب شدند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همانطور که در جلسه پیشین دولت تاکید شده بود و همچنین تاکیداتی که شخص ریس جمهوری داشتند مبنی بر اینکه 
موضوع ساخت و ساز در حریم رودخانه ها بررسی و نتیجه به دولت ارایه شود، در شرایط بازسازی قطعا احداث واحدهای مسکونی جدید در نقاط ایمن 

انجام خواهد گرفت.

نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها از وارد 
شدن دو خسارت به مردم سیل زده در استان گلستان خبر 

داد و گفت:  بخش نخست این خسارات مادی است که 
امیدواریم به سرعت از سوی دولت جبران شود اما خسارت 
مهم تر خسارت روانی سیل بود که به مردم واردشده است 

که قطعًا به این سادگی قابل ترمیم نیست. سیدعلی 
آقامیری با اشاره به  1668 میلیارد تومان خسارت وارد شده 

به زیرساخت های استان گلستان، تصریح کرد: سیل اخیر 
که در دو مرحله استان مازندران را تحت تاثیر خود قرار داد

مدیرکل فرودگاه های استان گلستان عنوان کرد: با توجه 
سیل استان گلستان حدود 40 هکتار از اراضی فرودگاه 
گرگان زیر آب بود اما  با توجه به این که با خاک ریز از 
سطوح پروازی و تجهیزات ناوبری محافظت کردیم، در 
طول این مدت بابت عملیاتی بودن مشکلی نداشتیم.
رامین آذری در گفت وگو با خبرنگار سرویس هوایی 
تین نیوز در خصوص تشریح وضعیت فرودگاه استان 
گرگان در سیل اخیر استان گلستان عنوان کرد: ما 
از دوم فرودین ماه در فرودگاه درگیر سیل بوده ایم

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارتمحمد راستاد،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هادی حق شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
شرح دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی در سالی که گذشت را به آینده 
وا می نهیم، اما تقویم سال ۹۷ را درحالی به پایان می رسانیم که به رغم همه 
چالش ها و موانع اقتصادی ناشی از تحریم های غیرمنطقی و 
غیرعقالنی آمریکا، این سازمان موفق شد در سایه همت و تالش 
همه متخصصان و کارشناسان در جامعه دریایی و بندری کشور، 
دستاوردهای بسیار بزرگی را رقم بزند که از آن جمله می توان 
به احیای کریدور چابهار و توجه فعاالن و بازرگانان اقتصاد 
دریایی جهان به تزانزیت از بندر اقیانوسی چابهار، اشاره کرد.

 خودروسازان باید اموال غیر تولیدی خود را واگذار کنند.قطعه سازان با روحیه جهادی، 
صبر و تحمل در سال گذشته، نگذاشتند این صنعت متوقف شود، در حالی که در خارج 

از مرزها برخی به دنبال تعطیلی این صنعت بودند و افرادی نیز 
در داخل پیش بینی می کردند صنعت قطعه سازی و خودروسازی 

متوقف می شود. با اقداماتی که انجام شد این روند متوقف و 
مجموع تولید دو خودرو ساز در اواخر اسفندماه ۹۷، با افزایش 4 

برابری به بیش از 4 هزار دستگاه رسید.سهم صنعت خودروسازی 
در اشتغال و اقتصاد باال است 

بامداد امروز یک فروند هواپیمای کمک های سازمان بهداشتی جهانی وارد ایران شد.

به گزارش تین نیوز، هواپیمای حامل کمک های سازمان بهداشت جهانی به  
سیل زدگان در کشور شامل اقالم دارویی و وسایل نقلیه در فرودگاه امام به زمین 

نشست.

کمک های سازمان بهداشتی جهانی به سازمان اورژانس تحویل داده خواهد شد.

پس از بازسازی و تعمیر اساسی سطح 60 هزار ساعت موتور دیزل، ماشین های الکتریکی 
)شامل ژنراتور اصلی و کمکی ، ترکشن موتورها (، کمپرسور و سیستم ترمز، بوژی )چرخ، 

محور (، توسط پیمانکار تعمیر و نگهداری لکوموتیوهای آلستوم و نظارت کارخانجات، 
فروردین ماه سال جاری در کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق اداره کل نیروی کشش 

راه اندازی و در سرویس بهره برداری قرار گرفت.

با راه اندازی این لکوموتیو ۲/0۳ لکوموتیو معادل به ناوگان نیروی کشش راه آهن افزوده شد.

دسترسی راحت و ارزان به نقاط شهری مختلف تهران از مزایای سفر هم وطنان همدانی با 
قطار تندروی پردیس به پایتخت کشور است.معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا 

با اعالم این خبر و دغدغه مسافران از همدان در ورود به تهران و دسترسی به نقاط مختلف 
شهری افزود: با توجه به دسترسی سریع به وسایل حمل و نقل عمومی )مترو، اتوبوس، 
بی آر تی و تاکسی( در فاصله زمانی کم تر از 5 دقیقه در اطراف ایستگاه راه آهن تهران، 

هم وطنانی که از همدان به پایتخت کشور سفر می کنند

از اول تیرماه خودروها در هر فصل ۲0 روز اجازه ورود رایگان به حلقه دوم موسوم به 
محدوده کنترل آلودگی هوا را دارند.  علی پیرحسینلو، مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری تهران با اعالم این خبر افزود: برای بیش از آن باید نصف عوارض طرح ترافیک را 
بدهند.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، پیرحسینلو اظهار داشت: براساس ضوابط جدیدی 

که از سوی شهرداری به اجرا گذاشته شده است، اگر خودرویی وارد محدوده طرح ترافیک 
شود؛ اما در حساب شهروندی خود در سایت »تهران من« پول کافی نداشته باشد تا یک ماه 

مهلت پرداخت دارد و در این مدت مشمول جریمه نخواهد شد.
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ممانعت از ساخت و ساز در حریم روخانه ها در مناطق شهری و روستایی 

 دسترسی سریع و ارزان به نقاط شهری تهران با قطار پردیس همدان 

بازسازی و تعمیر اساسی لکوموتیو آلستوم توسط متخصصان داخلی 

 حذف طرح زوج وفرد از ابتدای تیر 

هفتهانهم
راهروشناست

این مسئله یکی از دغدغه های اصلی سازمان بنادر و دریانوردی است که از حدود 10 
سال قبل به وزارت نفت و دستگاه های مسئول اعالم و ابالغ شده است و از سال ۲0۲0 
الزم االجراست.همه می دانند که استفاده کشتی ها از سوخت 
کم سولفور از 8 ماه آینده اجباری می شود و در این رابطه چند 
راهکار وجود دارد که هرکدام نسبت به دیگری هزینه بر است و 
به صرفه ترین اقدام این است که کم هزینه ترین روش استفاده شود.
 در سال های گذشته نیز بعضًا شاهد واردات برخی فراورده های 
نفتی بودیم که در این مورد نیز می توان تصمیم مشابهی اتخاذ کرد.

یک منبع مطلع در مرزبانی آذربایجان غربی از سقوط یک بالگرد در ارومیه امروز چهارشنبه خبر داد. 

وعده کاهش زمان رسوب کاال در بنادر کشور در سال جاری 

هفتهانهم

خودروسازان باید اموال مازادشان را بفروشند 
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