
۱۴ خوشه مرکز تبادل  لکترونیکی،  بط فنی اجرایی توسعه دولت ا براساس ضوا
. د شود یجا ید ا In(  با fo rmat ion  Exchange:  IX اطالعات )

این خوشه ها از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات )NIX( با یکدیگر متصل خواهند شد و در حال 
حاضر وزارت راه  و شهرسازی با راه اندازی این مرکز به عنوان سومین مرکز 
تبادل اطالعات از ۱۴ خوشه تعریف شده در کل کشور قرار گرفته است.

بر این اساس، تبادل اطالعات دستگاه های اجرایی ذیل هر خوشه باید از طریق 
مراکز تبادل اطالعات انجام پذیرد تا از تبادل اطالعات مجزا اجتناب شود.

   

 تداوم مشکالت مربوط به پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی 

 مشکالت استفاده از سه راننده در اتوبوس های بین شهری 

ثبت نام ۶۲۵ هزار نفر از طریق سامانه پیامکی در طرح اقدام ملی  ترمیم و بازسازی فرودگاه های آسیب دیده 

راه اندازی مرکز تبادل اطالعات وزارت راه و شهرسازی 

در حالی که رئیس جمهور کشورمان گفته است باید فعالیت های اقتصادی عادی باشد و نگذاریم در زمینه فعالیت اقتصادی مشکلی ایجاد شود فرمانده 
مدیریت کرونا در تهران با انتقاد نسبت به جدی نگرفتن کرونا، اظهار کرده است: به نظر می رسد وحدت رویه ای به صورت راهبردی وجود نداشت که 

بر اساس آن، از کشورهایی که توفیقات فراوانی در کنترل بیماری داشته اند تجربه کسب کنیم.

به گزارش تین نیوز، علیرضا زالی افزوده است: برخی اقدامات مداخله ای همچنان با تاخیر قابل توجهی در حال شکل گرفتن است و هنوز هم با مردم 
تعارف داریم . حضور شهروندان در سطح شهر حاکی از آن است که ما توفیق این را نداشته ایم که بخشی از حساسیت واقعی را به مردم منتقل کنیم  

کووید۱۹ سرایت پذیری باالیی دارد و مردم بدون اینکه ترس بی مورد پیدا کنند باید بدانند این حد از غفلت نیز صحیح نیست.

در عین حال تصاویر زیر بعد از ظهر روز گذشته) شنبه 2۴ اسفند( در شبکه های اجتماعی منتشر شده و پایانه بار بندر امام را در شرایط بحران شیوع 
کرونا در کشور نشان می دهد و گفته می شود این تجمع جمعیت با وجود قطع شدن اعالن بار صورت گرفته است.

تحریم ها باعث شد در زمینه سیستم های اتوماسیون که 
وابسته به کشورهای خارجی است،  مشکالتی به وجود 
بیاید که برای رفع آن ها با شرکت های دانش بنیان مراکز 
علمی و پژوهشی دانشگاه ها به نتایج خوبی رسیده ایم.
سیاووش امیرمکری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی کشوری به تشریح اهم اقدام های انجام 
شده توسط شرکت مذکور در سال جاری پرداخت. 
بتدا در خصوص وضعیت فرودگاه های کشور و  و ا ا
آمادگی آن ها در شرایط کنونی توضیحاتی ارایه کرد

شهرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل و جانشین وزیر راه و 
شهرسازی در ستاد مدیریت بحران  درخصوص آخرین 
تصمیم گیری های صورت گرفته در مبارزه با بیماری 
کرونا در بحث اقدام ملی مسکن اظهار داشت: آغاز ثبت نام 
مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از طریق سامانه اینترنتی 
از ۱۷ اسفندماه جاری و بروز شرایط بحرانی ناشی از بروز 
بیماری کرونا،  بدون نیاز به ترددهای غیرضرور سامانه 
پیامکی ثبت نام با سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ راه اندازی و 
امکان ثبت نام از طریق ارسال پیامک فراهم شده است.

مقصود اسعدی سامانی-دبیر انجمن شرکت های هواپیماییپیروز حناچی- شهردار تهران امیرمحمود غفاری- معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی
در شرایطی کشور وارد موضوع کرونا شد که شرایط سخت تحریم های ایاالت متحده 
آمریکا را نیز پشت سر می گذاریم.در حال حاضر همه کشورها درگیر موضوع کرونا شده اند، 
گفت: همه باید اقدامات الزم را انجام دهیم تا کمک های مورد نیاز به دست آسیب دیدگان 
برسد بر همین اساس جلسه ای با شهرداران کالنشهرها برگزار 
شد تا انتقال تجربیات انجام گیرد.اینکه شب جمعه گذشته تراکم 
جمعیت در بهشت زهرا بسیار اندک بود، باید تالش کنیم که آخرین 
پنج شنبه سال نیز همین طور باشد و برای چهارشنبه سوری نیز 
اقدامات الزم انجام گیرد تا کمترین تراکم و تجمعات را شاهد باشیم.

ننده برای  ا ز سه ر ز طرح استفاده ا د ا نتقا یک فعال حمل و نقل جاده ای با ا
توبوس به  نندگان ا لعمل مربوط به استراحت را توبوس گفت: اگر دستورا یک ا
ننده سوم حتی در مسیرهای طوالنی نیز، نیست. درستی انجام شود نیازی به را

به گزارش تین نیوز، مدت ها است که موضوع استفاده از سه راننده برای اتوبوس های در 
برخی مسیرها برای مالکان اتوبوس مشکالتی ایجاد کرده است زیرا نه تنها راننده سوم 
جای استراحت ندارد بلکه این امر منجر به افزایش هزینه برای صاحب ناوگان نیز می شود.

معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان از 
افزایش صادرات طی سال ۹۸ و صادرات محموله ۵۰ هزار تنی مواد معدنی خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون بندری و اقتصادی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان از افزایش صادرات کاالی معدنی 
از ابتدای سال ۹۸ خبر داد و اظهار داشت: طی امسال برای اولین بار مواد معدنی، مصالح 
ساختمانی، محصوالت کشاورزی و فرآورده های نفتی قیر از طریق بندر چابهار صادر شده است.

مروز و نه در  ینکه چیزی به نام قرنطینه نه ا  رییس جمهوری با تاکید بر ا
ایام عید نداریم و خدمات طبق روال به مردم ارایه می شود، گفت: هر گونه 
. ن تصمیم گیری می شود نا در تهرا رزه کرو د ملی مبا محدودیت در ستا
به گزارش تین نیوز به نقل از میزان، حسن روحانی امروز یکشنبه و پس از جلسه 
مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان فعاالن اقتصادی با اشاره به موضوعات 
مطرح شده در نشست امروز اظهار داشت: در جلسه امروز موضوعات اقتصادی و اینکه 
موضوع کرونادر شرایط کسب و کار آنها متاثیرگذار بوده ورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یرالین ها و شرکت های  ین که ا کید بر ا عضو کمیسیون عمران مجلس با تا
ه  ، گفت:  دستگا د کنند ا مستر ن ر ا فر ختی مسا ا د م وجه پر ید تما یلی با ر
. کنند گی  سید ر لی  حتما ا ت  تخلفا به  ید  با یی  قضا و  تی  ر نظا ی  ها
نپور با اشاره به لزوم استرداد  ز تسنیم، مجید کیا به گزارش تین نیوز به نقل ا
وجه بلیت سفرهای نوروزی حمل ونقل هوایی و ریلی، اظهار کرد: در شرایط 
، تمام سفرهای نوروزی  نا بله با کرو د ملی مقا کنونی بر اساس مصوبه ستا
یام عید پذیرای مسافران نخواهند بود. لغو شده و شهرهای گردشگری در ا
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تجمع جمعیت در پایانه های بار و بیماری که جدی گرفته نمی شود 

روحانی: چیزی به نام قرنطینه نه امروز و نه در ایام عید نداریم 

افزایش صادرات مواد معدنی از بزرگترین بندر اقیانوسی کشور 

ایرالین ها ملزم به استرداد کل مبلغ بلیت به مردم هستند 

مشکالت مرتبط با اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی همچنان تداوم دارد. 

 مردم به شرکت های هواپیمایی مهلت دهند  امکان قرنطینه تهران وجود ندارد 

راه روشن است

هفته انهم

درصد باالیی از پول بلیت مردم برگردانده شده است و برخی شرکت ها هم بابت ابطال بلیت از 
مسافران مهلت گرفتند.بلیت هایی که پیش از ۵ اسفند خریداری شده است، مشمول قانون ابطال 
بدون جریمه است و مسافران اگر ۱2 تا 2۴ ساعت پیش از پرواز نسبت به ابطال بلیت اقدام کنند، 
جریمه نمی شوند، اما بلیت هایی که پس از ۵ اسفند امسال تهیه شده 
است، برای ابطال مشمول قانون جریمه می شوند. حجم استرداد بلیت ها 
بسیار زیاد است و شرکت های هواپیمایی دچار کمبود نقدینگی شده اند و 
به همین دلیل ممکن است در پرداخت پول مسافران با مشکالتی مواجه 
شوند، اما برخی شرکت های هواپیمایی در این راستا تالش کردند،

هفته انهم
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