
   

پرواز تبریز - آنکارا از ۹ آبان ماه سال جاری توسط شرکت هواپیمایی ترکیش آغاز 
خواهد شد و طبق برنامه اعالم شده روزهای یکشنبه هر هفته ساعت ۱۵:۰۵ وارد 
فرودگاه تبریز خواهد شد و در ساعت ۱۶ تبریز را به سمت آنکارا ترک خواهد کرد.
 با برقراری پرواز آنکارا، در کنار پروازهای مسیر استانبول، ازمیر 
و ایروان، تعداد مسیرهای بین المللی فرودگاه تبریز به ۴ مسیر 
افزایش می یابد که مسیر تبریز - استانبول در ۶ ماهه نخست 
سال جاری عنوان پرتردد ترین مسیر بین المللی شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران ایران را به خود اختصاص داده است.

 افزایش ۴۴ درصدی پروازهای فرودگاه های کشور 

 بیمه تکمیلی رانندگان کامیون یا دکانی برای کاسبی؟ 

 برقی کردن یا احداث راه آهن پرسرعت؟  در اجرای پروژه های هوانوردی و فرودگاهی رکورد زدیم 

برقراری چهارمین مسیر بین المللی فرودگاه تبریز 

دولت آمریکا می خواهد از گارد ملی این کشور برای حل مشکل کمبود راننده کامیون و بحران در چرخه تأمین کاال در این کشور استفاده کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، جوبایدن شب گذشته در این باره گفت: نبود راننده کامیون کافی باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی در 
آمریکا شده است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاخ سفید می خواهد از نیروهای گارد ملی برای راندن کامیون ها در آمریکا استفاده کند، گفت:  پاسخ من بله است. 
اگر ما نتوانیم تعداد راننده کامیون ها را افزایش دهیم این کار را انجام خواهیم داد. 

یک روز پیش بود که دبیر انجمن راننده کامیون های آمریکا طی مصاحبه ای با CNN گفت: آمریکا با کمبود 8۰ هزار راننده کامیون مواجه است. 
اگر چه این رقم بسیار باالست اما حتی نسبت به دوران پیش از کرونا هم  3۰  درصد افزایش یافته، چرا که در آن زمان با کمبود ۶۱ هزار و ۵۰۰ 

راننده کامیون مواجه بود.

با وجود محدودیت هایی که بحران کرونا برای صنعت 
هوانوردی رقم زد، در اجرای پروژه های هوانوردی و 
فرودگاهی رکورد بسیار خوبی ثبت کردیم و این افتخار 
بزرگی برای شرکت فرودگاه ها محسوب می شود. مراسمی 
به مناسبت ۲۰ اکتبر روز جهانی کنترلرهای ترافیک هوایی، 
با یاد و خاطره چهار تن از کنترلرهایی که در سال جاری 
جان خود را از دست دادند و به دیار باقی شتافتند، با حضور 
سیاوش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها، محمد 
امیرانی عضو هیات مدیره و راهبر عملیات هوانوردی، مسعود 

یک کارشناس حمل و نقل در مورد خبرهای شنیده شده 
مبنی بر پیگیری احداث راه  آهن پرسرعت در مسیر مشهد 
به تهران و از تهران به تبریز از طریق جلب فاینانس کشور 
چین توسط یکی از مقامات تبریز، گفت: وام یا فاینانس 
خارجی در شرایط کنونی فراهم نیست ولی اگر فراهم 
شود، به جای راه  آهن پرسرعت، پیگیری اجرای برقی 
کردن راه  آهن موجود تهران -مشهد و تهران- تبریز 
مناسب تر است. راه  آهن پرسرعت روی خط موجود قابل 

اجرا نیست و نیازمند احداث محور جدید است.

رستمقاسمی-وزیرراهوشهرسازیرضااکبری-معاونراهداریسازمانراهداریوحملونقلجادهای رامینآذری-مدیرکلفرودگاههایاستانآذربایجانشرقی
طی سه سال گذشته، حداقل 3۰ مقاله علمی  پژوهشی توسط همکاران شاغل در حوزه راهداری 
کشور در مجالت علمی معتبر خارجی ISI و مجالت علمی  پژوهشی معتبر داخلی منتشر 
شده است.طی سه سال گذشته، حداقل 3۰ مقاله علمی  پژوهشی توسط همکاران شاغل در 
حوزه راهداری کشور در مجالت علمی معتبر خارجی ISI )حداقل ۲۰ 
مقاله ( و مجالت علمی  پژوهشی معتبر داخلی ) حداقل ۱۰ مقاله ( 
منتشر شده است.با توجه به اینکه مقاالت منتشر شده در مجالت علمی 
معتبر دارای نمایه ISI که در رتبه های Q۱ و Q۲ قرار داشته باشند، 
یکی از شاخص های نظام رتبه بندی موسسات علمی در دنیا است، 

یک فعال بخش حمل و نقل کاال با انتقاد از وضعیت فعلی بیمه رانندگان کامیون، به شرح 
مشکالتی پرداخت که موضوع بیمه رانندگان طی 3۰ سال گذشته بر آنان تحمیل کرده است.

به گزارش تین نیوز، عباس خاکبازان این مطلب را در شبکه های اجتماعی عنوان کرد و 
گفت: در سال ۶8 به بهانه بیمه رانندگان برای آنان مهرهای ۱۶ رقمی درست کردند و 
قرار بر این شد که هزینه بیمه را در زمان بارنامه نویسی بپردازیم و هر کس هم مهر ۱۶ 

رقمی خود را بر روی آن بارنامه ثبت کند تا شخص بیمه شود.

اتصال راه آهن 3۲ کیلومتری شلمچه-بصره که به عنوان یکی از تکمیل کننده های 
کریدور شرق به غرب عنوان می شود، پس از گذشت بیش از ۱۰ سال، همچنان با اما و 

اگرها و کش و قوس های فراوان همراه است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز که ابتدای 
ورودش به وزارت راه و شهرسازی با سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق و هیئت 
همراهش همزمان شده بود و دیداری با وزیر حمل ونقل این کشور برای پیگیری خط 

آهن شلمچه-بصره برگزار کرد.

معاون وزیر راه وشهرسازی در بازدید از پروژه های زیرساختی استان استان اردبیل 
گفت: راه آهن میانه- اردبیل به دلیل واقع شدن در مسیر کوهستانی یکی از 
سخت ترین و در عین حال فنی ترین پروژه  های ریلی در حال اجرای کشور است 

که پیشرفت فیزیکی زیرسازی آن ۹۰ درصد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از بازدید رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از 
راه آهن میانه- اردبیل و محور اردبیل- سرچم در سفر به استان اردبیل خبر داد.

محمود محمودزاده در گفتگو با رسانه ملی افزود: اراضی که در بافت های شهری است 
طبیعتا مسائل تاسیسات زیربنایی و روبنایی کمتری دارند. برای آن واحد هایی که در 
بافت جدید احداث خواهند شد در اولین جلسه شورای عالی مسکن به دستگاه های 
ذیربط از جمله وزارت نیرو، و وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت ورزش 
و... که تاسیسات و خدمات زیربنایی و روبنایی را مسئولیت دارند، ابالغ شد همزمان 
با شروع پروژه های مسکونی خدمات را آغاز کنند تا زمانیکه جمعیت می خواهد ساکن 

باشد، خدمات وجود داشته باشد.

شماره هفتصد و شصتم- نسخه آزمایشی -اول آبان ماه ۱۴۰۰
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آمریکا هم بعد از انگلیس با کمبود راننده مواجه شد 
 پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی زیرسازی راه آهن میانه- اردبیل 

آخرین جزئیات ازخط آهن شلمچه-بصره 

آخرین جزئیات نهضت ملی مسکن 
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اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای طرح های حمل و نقل در اردبیل  راهداری کشور در خط اول تولید علم در دنیا حضور دارد 

راه روشن است

هفته ان هم

 برای ماموریت های وزارت راه و شهرسازی در استان اردبیل در حوزه حمل و نقل تصمیمات 
خوبی گرفته شده و حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در این سفر پیش بینی شده است.

تداوم راه آهن اردبیل به پارس آباد مغان هم جزو مطالبات مردم است که مطالعات آن نهایی 
شده و در توافق نامه سفر نیز مورد توجه قرار گرفته و سال آینده اجرایی 
خواهد شد.فرودگاه پارس آباد در زمینه سوخت رسانی مشکل دارد و در 
فرودگاه اردبیل نیز لغو پروازها بسیار زیاد است. قرار است فردا در این 
زمینه تصمیم گیری شود و این مشکل تا ۲ ماه آینده رفع خواهد شد. 
در مقایسه با شاخص کشوری در این زمینه فاصله زیاد است ولی با  

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/236319-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/236319-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/236324-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/236332-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/236321-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/236343-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-9/236340-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/236337-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/236337-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/236345-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/236327-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/236328-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-95/236308-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-95/236308-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

