
قیر و آسفالت، یک صنعت قدرتمند و رو به جلو در کشور محسوب می شود و پیگیری ها 
و سخت گیری های وزارت راه و شهرسازی در نظارت ها برای ارتقا استانداردها باعث بهبود 
کیفیت و وضعیت بازار قیر نسبت به گذشته شده است. شبکه راه های روستایی آسفالته که 
موجب توسعه و اشتغال روستایی در کشور شده است، انتظار می رود 
از نظر تامین اعتبار هزینه های نگهداری مورد توجه قرار گیرد.
زمان  م ملی با توجه به ظرفیت های داخلی سا قدا ین ا : ا
 ۳ ۲ تا  راهداری و حمل ونقل جاده ای برای احداث و تکمیل 
هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال جاری انجام می شود 

   

آغاز انتقام سخت با حمله موشکی سپاه به پایگاه عین االسد 

عابدزاده: هواپیمای اوکراینی هیچگونه اعالم اضطراری نکرد 

 دوگانه اولویت راه آهن اردبیل-میانه  شرکتهای خارجی درخواستی برای لغو پروازها نداشته اند 

تاثیر پیگیری وزارت راه و شهرسازی بر بهبود کیفیت قیر 

یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 7۳7 متعلق به خطوط هوایی اوکراین پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی)ره( دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.
به گزارش تین نیوز اخبار اولیه حاکی است؛ این هواپیما که عازم کی یف پایتخت اوکراین بوده است 180 مسافر و خدمه داشته است. به گفته مجتبی 

خالدی سخنگوی اورژانس کشور 10 دستگاه آمبوالنس به محل سقوط این هواپیما در محدوده شاهد و پرندک اعزام شده است.

گزارش لحظه به لحظه از سقوط هواپیما در حوالی پرند
ساعت 14:۲7: تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی سانحه سقوط هواپیمای مسافربری

رئیس قوه قضاییه درپیامی جان باختن شهروندان ایرانی و خارجی در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری را تسلیت گفت.
ساعت 14:۲1: پیام تسلیت رئیس جمهور در پی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی

رییس جمهور در پی سقوط اندوه بار یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی در حوالی شهرستان شهریار، ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدیده 
و تسلیت این مصیبت به ملت ایران، بر بررسی علت وقوع سانحه و پیگیری قانونی الزم برای احقاق حقوق بازماندگان از سوی دستگاه های مسئول 

تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
گفت:شرکتهای خارجی درخواستی برای لغو پروازها نداشته 
اند.به گزارش خبرنگار تین نیوز، سیاوش امیرمکری در 
خصوص نتام صادر شده از سوی آمریکا، توضیح داد: این 
نتام ها  بی اساس است و تا االن تغییری در تعداد پروازهای 
عبوری نداشتیم.پروازهای عبوری روال عادی داشته و هیچ 
کشوری درخواست کاهش پرواز از آسمان ایران را نداده است.

امیرمکری اضافه کرد: تمام پروازها در فرودگاه امام ی در حال 
انجام است و در هیچ یک از پروازها تاخیری ایجاد نشده است.

اگرچه برخی  کارشناسان معتقدند پروژه راه آهن اردبیل-میانه 
جدا از بحث اجتماعی در اولویت نیست اما یک کارشناس دیگر 
می گوید: در توجیه اقتصادی نباید خود راه آهن را مستقل دید.

به گزارش تین نیوز، چندی پیش میثم الجوری کارشناس حوزه 
ریلی در گفت و گو با این شبکه خبری بیان کرد: اگر پروژه خط 
ریلی اردبیل-میانه از نظر فنی و اقتصادی بررسی شود جدا از بحث 
اجتماعی قطعاً در اولویت نیست زیرا  منابعی که در اختیار است بسیار 
محدود است. اولویت با محورهایی است که تقاصای بار و مسافر 
و زیادی دارد و همچنین بر تحکیم روابط منطقه اثرگذار باشد

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازیعلی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(  سید حسین میرشفیع ، مشاور وزیر راه و شهرسازی
در قانون ۵ ساله ششم توسعه کشور در ماده ۵8، پیش بینی شده است که دولت باید تا پایان 
سال 1400، دو هزار دستگاه واگن برای متروی کالنشهرها تأمین کند؛ یعنی این اقدام با 
هزینه دولت انجام شود. از این ۲ هزار دستگاه، هزار و ۵0 دستگاه واگن متعلق به متروی تهران 
است.در راستای اجرای این ماده قانونی، می بایست مناقصه تأمین 
۶۳0 دستگاه واگن برای متروی تهران توسط وزارت کشور انجام شود. 
۶۳0 دستگاه واگن از سهم کلی متروی پایتخت در الویت قرار گرفت 
تا در مرحله اول به مناقصه گذاشته شود. همچنین بعد از برگزاری 
مناقصه مرحله اول، باید به تدریج مناقصه سایر واگن ها  برگزار شود.

 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه جعبه سیاه توسط تیم بررسی سانحه 
سازمان هواپیمایی کشوری مطالعه و بررسی خواهد شد، عنوان کرد: خلبان هیچگونه 

اعالم اضطراری به برج مراقبت نکرده است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، علی عابدزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص 
آخرین وضعیت سقوط هواپیمای اکراینی و جزییات سانحه توضیح داد: طبق مقررات 

ایکائو مسئولیت بررسی سانحه با سازمان هواپیمایی کشوری ایران است اما اکراینی ها 
هم می توانند در نحوی رسیدگی به سانحه ورود کنند.

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در بازه زمانی یکم بهمن تا ۲۳ اسفندماه سال 
جاری، به صورت اینترنتی و حضوری، از صبح امروز چهارشنبه 18 دی ماه سال جاری 
در سراسر کشور آغاز شد.پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در بازه زمانی یکم بهمن 
تا ۲۳ اسفندماه سال جاری، به صورت اینترنتی و حضوری، از صبح امروز )چهارشنبه 18 
دی ماه سال جاری( در سراسر کشور آغاز شد. پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از 
ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 18 دی ماه، از طریق اینترنتی و ساعت 10 صبح توسط 
مراکز مجاز فروش بلیت قطار به صورت حضوری در سراسر کشور انجام می شود.

به دنبال پیمایشی شدن سهمیه سوخت ناوگان کرایه سواری برون شهری، برخی 
رانندگان  این تاکسی ها این پرسش را مطرح کرده اند که آیا در مورد غیرفعال 
شدن کوتاه مدت ناوگان سواری به دالیل مختلف از جمله تصادف، توقف خودرو 
در تعمیرگاه و یا بیماری رانندگان یا خانواده آنها، تمهیداتی اندیشیده شده است؟

 به دنبال اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار است از ابتدای بهمن ماه سال 
جاری تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان سواری کرایه بین شهری بر اساس پیمایش از طریق 
اطالعات مندرج در صورت وضعیت های مسافری )دارای کد رهگیری( اجرایی و عملیاتی شود.

نیان سقوط  با ه های قر د ا نو : خا عالم کرد ر ا نونی کشو ن پزشکی قا ما ز سا
نشان  DNA جهت تعیین هویت پیکرهای عزیزا خذ نمونه  پیما برای ا هوا
. جعه کنند ا د مر ن محل سکونت خو ستا نی ا نو ت کل پزشکی قا ا ر ا د به ا

به گزارش تین نیوز، آخرین به روزرسانی ساعت 14:1۵: اولویت مراجعه بستگان به ادارات کل 
پزشکی قانونی با پدر و مادر ) هردو( و در درجه بعدی با پدربزرگ و مادربزرگ است. در صورت 
رحلت همه افراد فوق و یا عدم دسترسی به آنان، حضور فرزندان به همراه همسر متوفی و در نهایت 
در صورت عدم دسترسی به تمامی این افراد، سایر بستگان مانند برادر، خواهر و عمو الزم است.

شماره سیصد و  هشتاد و سوم- نسخه آزمایشی -۱۸ دی ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

سقوط یک هواپیما حوالی فرودگاه امام/ اسامی جانباختگان اعالم شد 
 چند پرسش رانندگان سواری کرایه  در مورد سهمیه سوخت ناوگان 

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از صبح امروز 

خانواده های قربانیان سقوط هواپیما برای اخذ DNA مراجعه کنند 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد: بامداد امروز رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی موفق به نام عملیات شهید سلیمانی با رمز »یا زهرا )س(« با شلیک ده ها فروند موشک زمین به زمین، پایگاه هوایی اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به »عین االسد« را در هم کوبیدند. 

ورود ۳۰۰ واگن و لوکوموتیو به ناوگان ریلی تا پایان سال شهرداری تهران در انتظار یاری دولت برای توسعه مترو 

راه روشن است

هفته انهم

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اشتغال مواردی را تصویب و به دستگاه ها ابالغ کرده 
بود که در نشست امروز با حضور دستگاه های اجرایی این مصوبات پیگیری شد.بر اساس 
اطالعات ارائه شده توسط مرکز آمار از پاییز سال گذشته تا پاییز سال جاری ۵00 هزار 
شغل جدید متناسب با حمایت از تولید داخل ایجاد شده است.

برای اولین بار کشور در حوزه ریل خودکفا شده و توانسته ایم ریل و سوزن 
مورد استفاده را از تولید کنندگان داخلی تأمین کنیم، در پروژه هایی که 
اکنون اجرا می شود از ریل و سوزن داخلی استفاده می کنیم امیدواریم این 
موضوع به روند پابرجا تبدیل و فرهنگ استفاده از ظرفیت داخلی را زنده 
کنیم. واگن، لوکوموتیو باری و مسافربری در داخل کشور تولید شده 

هفته انهم
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