
   

 شرکت فرودگاه ها باید برای جذب درآمدهای غیر فرودگاهی تالش کند 

حتی یک دالر بابت خرید هواپیما جابه جا نکردیم 

خط چهارم تهران-گرمسار آماده بهره برداری است  برقراری پرواز ساری - اصفهان از فرودگاه ساری 

گزارشی درباره کاهش پروازهای عبوری نداشتیم 

وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضا تفاهم نامه ساخت 100 هزار واحد مسکونی با وزارت دفاع از سود 18 درصدی تسهیالت ساخت مسکن برای 
نیروهای مسلح خبر داد و گفت: 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های مسکن تقاضا کرده ایم.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی در این مراسم اظهار کرد:  100هزار واحدی مسکونی که امروز شاهد انعقاد قرارداد آن با وزارت دفاع 
هستیم، جدای از 400 هزار واحدی است که در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در دست اقدام است.

وی با تاکید بر این نکته که این 100 هزار واحد مسکونی دو ساله و طی سال های 98 و 99 ساخت و تحویل خواهد شد، تصریح کرد: تا کنون کار ساخت 
140 هزار واحد از 400 هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

وزیر راه وشهرسازی با پرداختن به این موضوع که، به زودی برنامه احداث 110 پروژه ساخت و ساز مسکن در راستای برنامه اقدام ملی با حضور رئیس 
جمهور کلید خواهد خورد، یادآور شد: این 100 هزار واحد مسکونی موضوع تفاهم نامه امروز، در اراضی نیروهای مسلح در چارچوب قانون و با اجازه 
صریح رهبر انقالب ساخته و تحویل خواهد شد و مشمول تسهیالت رایج بخش مسکن و طیق مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود، 80 درصد 

هزینه ساخت به سازنده تخصیص می یابد که قابل انتقال به خریدار است.

مدیرکل فرودگاه های مازندران از برقراری پرواز ساری - اصفهان توسط 
شرکت هواپیمایی وارش خبر داد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی به نقل از روابط عمومی فرودگاه های مازندران، سعداله 
وطن خواه، مدیرکل فرودگاه های استان با اعالم این خبر عنوان کرد: 
این پرواز روزهای دوشنبه ساعت 20:15 و پنجشنبه ساعت 18:۳0 از 
فرودگاه ساری به مقصد اصفهان انجام می شود. مدیرکل فرودگاه های 
مازندران افزود: اکنون فرودگاه ساری به مقصدهای تهران، اصفهان، 
مشهد، بندرعباس، شیراز، عسلویه، اهواز، کیش و تبریز پرواز دارد.

نشست مدیرعامل راه آهن با رئیس دیوان محاسبات کشور و 
بازدید از مرکز کنترل ترافیک مرکزی راه آهن مدیرعامل شرکت 
راه آهن گفت: حکم بند »ب« ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه 
مبنی بر محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی با 
نرخ صفر درصد به راه آهن رسید و امروز ابالغ و بر اساس این حکم 
آنچه توسط شرکت های ریلی پرداخت شده است نیز مسترد می شود. 
راه آهن به دلیل مزایای مهم و منحصر به فرد به عنوان یکی از پایه ها 
و موضوعات اساسی توسعه در همه کشورها مورد توجه قرار دارد.

سیاوش امیرمکری،رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانبهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان رضا جعفرزاده ، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی
صادرات کاالی غیر نفتی از بندر چابهار طی سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

100 درصدی دارد.
تخلیه و بارگیری انواع کاالی نفتی و غیر نفتی در بندر چابهار، از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۳7 درصد رشد کرده است.تخلیه و بارگیری کاالی نفتی طی 
این مدت 69 درصد رشد پیدا کرده است و صادرات کاالی غیر نفتی نیز 100 

درصد رشد را نسبت به سه ماه اول سال گذشته نشان می دهد.
تعداد شناورهای ورودی باالی هزار تن نیز طی این مدت نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 29 درصد افزایش یافته است.

آسمان ایران بارها از سوی مجامع هوانوردی دنیا به عنوان ایمن ترین آسمان منطقه به دنیا 
معرفی شده است. جمهوری اسالمی ایران برای اثبات پایبندی خود به تعهدات بین المللی 

و با تکیه بر دانش و تخصص جوانان خود در سخت ترین شرایط )از جمله بسته شدن فضای 
کشورهای عراق و اوکراین در سال های پیش( آسمان خود را برای 

عبور پروازهای شرکت های هواپیمایی مختلف از سراسر دنیا باز 
اعالم کرده و با ارایه سرویس کنترل ترافیک هوایی ایمن، مطمئن، 
کارآمد و اثربخش ضمن اثبات عملی پایبندی خود به تعهدات بین 

المللی، توانمندی خویش را به جهانیان اثبات کرده است.

وزیر اسبق راه و شهرسازی با بیان اینکه چرا دولت منتقد ساخت مسکن مهر پردیس، 
خودش ساخت هزاران واحد در همان منطقه را آغاز کرده است،  گفت: دوستانی که 

می گویند در آن زمان کاسبان تحریم بابت خرید هواپیما سود کردند، یک سند مالی درباره 
خرید هواپیما رو کنند.

 علی نیکزاد درباره ساخت چندین هزار واحد با عنوان طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن و جاماندگان مسکن مهر در منطقه پردیس،  اظهار کرد: مدعی بودند ساخت 

مسکن مهر در پردیس اشتباه بوده  است، 

انجمن  ریلی  دوره آموزشی بنچ مارکینگ ) الگوبرداری ( 1 و 2،  با متدولوژی TRADE را برگزاری 
می کند.به گزارش تین نیوز دوره بنچ مارکینگ )1(، معرفی الگوبرداری به عنوان یک ابزار بهبود سازمانی 

و شیوه های به کارگیری آن،دوشنبه 17 تیر، ساعت 18-14 برگزار می شود.دوره بنچ مارکینگ )2(  نیز 
به عنوان معرفی مدل TRADE، بیان گام های پنجگانه و روش اجرای این شیوه در پروژه های 
الگوبرداری به عنوان یک شیوه بهبود سازمانی،     دوشنبه ۳1 تیر ، ساعت 18-14 برگزار می شود.

بنابر اطالعیه رسمی انجمن ریلی عبدالهادی ضرابی، مشاور در حوزه فناوری، الگوبرداری، ساختار و 
فرآیند، این دوره  را تدریس می کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مراسم سالروز تاسیس 
شرکت، هدف از تاسیس آن را نگاهی نوین به صنعت فرودگاهی در ایران عنوان کرد که اکنون توانسته 

است جایگاه ویژه ای را در صنعت حمل و نقل هوایی کشور به دست آورد.
سیاوش امیرمکری در این مراسم که در  شامگاه یکم تیر1۳98 برگزار شد، با اشاره به اینکه شرکت 

مهندسی فرودگاه ها در تاریخ 1۳70/۳/29 به ثبت رسید، گفت: هدف از تشکیل شرکت در ابتدا تفکیک 
وظائف حاکمیتی از تصدی گری در حوزه فرودگاهی بود. 

اولین گواهینامه تائید نوع ایمنی سایبری برای کشتی های هوشمند جدید صادر شد.
cyber security type- " به گزارش تین نیوز به نقل از مانا، این گواهینامه

approval certificate "  به بخش سیستم های الکترونیکی و ارتباطات  هوشمند در 
شرکت کشتی سازی هیوندایی اعطا شد که به روند رو به رشد همه جانبه ایمنی سایبری در کشتی 
های نسل بعدی کمک شایانی می کند.این گواهینامه تائید نوع امنیت سایبری توسط  کالس رده 

بندی کره ای و  بر پایه استانداردهای کمیسیون جهانی الکتریکی صادر شده است.
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ساخت 400 هزار واحد مسکونی آغاز شده است 

 جایگاه ویژه شرکت فرودگاه ها در صنعت هوایی کشور 

انجمن صنفی ریل برگزار می کند: دوره آموزشی بنج مارکینگ 

 اولین گواهینامه ایمنی سایبری کشتی صادر شد 

هفتهانهم
راهروشناست

آسمان و فضای ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، برای ایرالین  های دنیا صرفه 
اقتصادی دارد و باور این شرکت ها برای استفاده از مسیر ایران از نظر صرفه اقتصادی و امن 

بودن، باوری ماندگار و غیرقابل خدشه است.
 پس  از موضوع ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکایی در آسمان ایران، 
آمریکایی ها  تالش کردند  آسمان ایران را ناامن جلوه دهند و اطالعیه  

هوانوردی مبنی بر ناامن بودن فضای ایران و کاهش پروازهای 
عبوری از آسمان ایران مطرح کردند، در حالی که ساقط شدن این 

پهپاد جاسوسی، ارتباطی با  پروازهای مسافری ندارد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران باید به غیر از فرودگاه داری، در توسعه کسب وکارهایی که می توانند در کنار خدمات هواپیمایی و فرودگاهی شکل بگیرند و در اقتصادی شدن فرودگاه ها تاثیر بگذارند، تالش کند. 

فضای ایران باز و کامال ایمن است رشد 100 درصدی صادرات کاالی غیر نفتی از بندر چابهار 
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