
   

سایت رادار ترمینال هوایی تهران و مرکز عملیات ایمنی و اضطراری افتتاح شد 

۱۲۰ میلیارد تومان برای قطعه ۴ آزادراه تبریز - ارومیه هزینه شد 

واردات واگن به کشور ممنوع شد  جزئیات ساخت و نصب رادار بومی در شرکت فرودگاه ها 

نگاه به انتخابات شورایاری ها نباید سیاسی و جناحی باشد 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خود بنده بعد از 28 سال صاحب خانه شدم، عنوان کرد: در حال حاضر شاهد افت قیمت در بازار مسکن هستیم.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی  به شناسایی و اعمال قانون خانه های خالی اشاره کرد  و افزود:  طرح تام کاد )تأمین مسکن کارکنان دولت( 
یک نسخه ای دارد که فقط شامل بنگاه های دولتی نمی شود و هر بنگاهی که بخواهد کارکنان خودش را صاحب خانه کند و تضمینی داشته باشد که 

حقوق این ها را ماهیانه پرداخت می کند و می تواند هزینه را از حقوقشان کسر کند می توانند عضو این طرح شوند
وی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی مراکز دولتی و غیردولتی برای اینکه بتوانند از طرح مسکن کارمندان استفاده کنند باید نسبت به ایجاد صندوق های 
پس انداز اقدام کنند، ابراز کرد: در این طرح اولویت با خانه اولی ها است که ما این طرح را خدمت رئیس جمهور تقدیم کرده ایم و ما منتظر هستیم تا 

سازمان برنامه وبودجه سند آن را ابالغ کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح بسیار سازنده و امیدبخش برای خانه دار شدن جوانان است، گفت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که 
تمام اطالعات درباره واحدهای مسکونی جمع آوری شود و با یک مدل نرم افزاری این اطالعات را به سازمان امور مالیاتی متصل کنیم تا خانه های 

خالی شناسایی شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از عقد 
قرارداد با برخی از مراکز تحقیقاتی برای ساخت رادار خبر داد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، سیاوش امیرمکری صبح 
امروز )30 تیرماه( در حاشیه افتتاح مرکز عملیات ایمنی و 
اضطراری در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: امروز شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افتخار دارد که دو پروژه 
مهم شرکت در حوزه ایمنی را به بهره برداری برساند.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
از ممنوعیت واردات وان به کشور با دستور کتبی رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، سید مهدی مقدسی در 
این باره اظهار کرد: واردات واگن با پیگیری مجلس و اخذ 
دستور از وزیر صمت ممنوع شد که این مهم نوید بخش 
رونق تولید شرکت های تولید واگن در کشور خواهد بود.

سیدسعیدسیدعالیی،معاونتوسعهمدیریتومنابعانسانیوزیرراهوشهرسازیمحمدحسینداجمر،مدیرعاملاسبقکشتیرانیج.ا.ا محسنهاشمی،رئیسشورایشهرتهران
تنش های اخیر در منطقه خلیج فارس موجب افزایش هزینه های بیمه ای برای نفتکش ها و 
کشتی های تجاری شده است. کشتی داران اکنون 0.۱ تا 0.۴ درصد از ارزش کشتی را در بیمه 
پرداخت می کنند؛ درحالی که پیش ازاین، عدد یادشده 0.02 درصد بود و بیمه گران از این وحشت دارند 
که این اتفاق در ماه های آینده تداوم پیدا کند. در برخی موارد بیمه گران 
بیمه دریایی به پوشش بیمه نفتکش هایی که در این منطقه بارگیری 
می کنند تمایلی نداشته اند. افزایش بیمه نفتکش هایی که در منطقه 
خلیج فارس تردد می کنند، در ابتدا هزینه حمل ونقل را افزایش می دهد. 
سپس افزایش هزینه حمل ونقل، روی قیمت تمام شده کاال تأثیر می گذارد

چابهار به عنوان منطقه ای استراتژیک و با پتانسیل اقتصادی فراوان نیازمند رویکرد و توجه 
ویژه است و باید در جهت حل مشکالت آن حرکت کنیم.نقشه راه برای اقدامات هر دستگاهی 

اصالح ساختار نظام اداری است و با توجه به رویکردهای موجود، برنامه اصالح ساختار را 
پیگیری خواهیم کرد تا به ادارات کل بنادر در کشور ابالغ کنیم.با 

توجه به جوان گرایی و استفاده از مدیران جوان در کشور سند جامع 
برنامه نیروی انسانی باید تهیه شود تا براساس آن اخذ مجوز استخدام 

صورت پذیرد تا در آینده سکانداری و مسئولیت های این سازمان 
توسط نیروهای جوان به بهترین شکل انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی گفت: ۱20 میلیارد تومان برای 
اجرای قطعه ۴ آزادراه تبریز - ارومیه هزینه شد.اروجعلی علیزاده افزود: این قطعه به طول 

حدود 30 کیلومتر از سه راهی سرای تا سه راهی خاصبان بوده که با رفع برخی نواقص 
باند دوم آن مانند نصب عالئم، تابلو، خط کشی و بخشی از جداکننده مسیر این قطعه 

۱0 مرداد امسال به بهره برداری کامل می رسد.وی اظهار داشت: قطعه سوم این آزادراه 
با اعتبار 200 میلیارد تومان اجرا می شود و در طول این مسیر تونلی به طول 2.۵ کیلومتر 

وجود دارد که حدود ۵00 متر از آن حفاری شده است.

 دوچرخه سواران از یکم مرداد می توانند برای تسهیل در تردد خود از مترو استفاده کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، چند وقتی است که از طرح ورود دوچرخه به مترو 

می گذرد و مسئوالن می گویند که اجرای این طرح با استقبال خوب شهروندان بویژه دوچرخه سواران 
همراه شده است.

اجرای این طرح فرصتی را برای دوچرخه سواران فراهم کرد تا در روزهای تعطیل برای تسهیل در عبور 
و مرور خود از مترو استفاده کنند. حاال برخی خبر ها حاکی از آن است که دوچرخه سواران نه تنها در 
روز های تعطیل بلکه از ساعت 20 هر شب می توانند از مترو برای تسهیل در ترددشان استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: ایران در حال تبدیل شدن به سازنده و صادرکننده رادار است.
به گزارش تین نیوز محمد اسالمی در مراسم  بهره برداری و افتتاح رادار ترمینال هوایی ایران با اشاره 
به اولویت های بخش حمل ونقل هوایی کشور عنوان کرد: رساندن حوزه مراقبت پرواز به استاندارهای 
جهانی یکی از اولویت های کشور است.وی با بیان این که با نصب این رادار پوشش منطقه ای شمال 
کشور و محدوده تهران به طور کامل محقق شده است، گفت: وقتی هواپیما روی باند موتور خود را روشن 
می کند تا زمان اوج گرفتن و ادامه مسیر اطالعات الزم از طریق سیستم مراقبت پرواز داده می شود

 شرکت حمل و نقل ریلی رجا ۴ دستگاه واگن مسافری خواب ۴ تخته ساخت داخل را از 
شرکت واگن پارس تحویل گرفت.

به گزارش تین نیوز مدیرعامل شرکت رجا با اعالم این خبر افزود: واگن های تحویل 
گرفته شده از قرار داد خرید 33 دستگاه واگن ۴ تخته پارسی است که ۱7 تیر ماه سال 

جاری تحویل و 23 تیر نیز  مورد تست سیر دینامیک با حضور کارشناسان راه آهن قرار 
گرفت.

شماره دویست و شصت و  هشتم- نسخه آزمایشی -3۰ تیر ماه 1398
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من هم بعد از ۲8 سال صاحب خانه شدم 

اسالمی: ایران در حال تبدیل  شدن به صادرکننده رادار است 

ورود دوچرخه به مترو آزاد شد 

رجا ۴ دستگاه واگن نو درجه یک ۴ تخته از واگن پارس تحویل گرفت 

هفتهانهم
راهروشناست

برگزاری انتخابات محلی درتهران هم زمان با حساسیت ها و هیجانات در حوزه ی سیاست خارجی و 
خلیج فارس، نشان دهنده  اوج ثبات و آرامش در جمهوری اسالمی است.

این امر برای نظام، رضایتمندی مردم، کارآمدی و اقتدار به همراه دارد.

نباید نگاه ما به انتخابات شورایاری ها سیاسی و جناحی باشد. بلکه باید این 
انتخابات را فرصتی برای تبلور عمیق مردم ساالری در نظام جمهوری 

اسالمی آن هم در اوج فشارهای ظالمانه قدرت های جهانی بدانیم و نشان 
دهیم که مردم مهمترین پشتوانه نظام هستند.
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ضرورت تهیه سند جامع نیروی انسانی در سازمان بنادر  مالحظاتی درباره »بیمه جنگی« 
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