
   

در این زمینه به استان ها تصمیمات گرفته شده ابالغ شد تا در زمان های مدنظر پروژه ها با سرعت 
بیشتر و کیفیت باالتر به متقاضیان تحویل داده شود.

این طرح در بیش از ۷۷۰ شهر کشور در حال اجرا بوده که هرکدام مراحل مختلفی را طی می 
کند. در بعضی از شهرها سال گذشته شاهد افتتاح پروژه های این طرح 
بودیم و در برخی نیز تا پایان دولت دوازدهم برنامه ریزی شده است که 

بهره برداری و تحویل داده شود.
کار در مراحل مختلف در حال اجرا بوده و قطعا با توجه به آورده  متقاضیان 

پروژه ها سرعت بیشتری گرفته و زودتر به اتمام خواهند رسید.

 کدام طرح ریلی به صورت یک ماده قانونی در صحن مجلس تصویب شــد؟ 

  ورود و خروج مسافر از مرزهای میرجاوه و ریمدان ممنوع شد 

ممنوعیت پرواز به هند در جهان افزایش می یابد  بازگشت آگهی های فروش تور ترکیه به سایت ها 

طرح اقدام ملی مسکن در بیش از ۷۷۰ شهر کشور در حال اجرا است 

گنجی اظهار امیدواری کرد با تالش تایرسازان و عوامل فروش توزیع این کاال،  ثبات قیمتی و عرضه در بازار مانند گذشته برقرار شود تا مسئوالن 
بتوانند با خیالی آسوده درباره حذف فروش سامانه ای تایر به  عنوان یکی از موانع تولید تصمیم  گیری کنند.

کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پس از بررسی مشکالت سامانه تخصیص تایر بر حذف فروش سامانه ای تایر در 
پایان خردادماه،  به شرط ثبات قیمت و حفظ نظام توزیع تایر در بازار تاکید کرد. هنوز یک هفته از نامه قاطعانه قائم مقام وزیر صمت در اموربازرگانی 
درخصوص اعطای مجوز به شرکت های تولیدکننده تایرهای سنگین برای فروش خارج از سامانه نیمی از تایرهای نخی 12- 24 نگذشته بود 
که درخواست انجمن زنجیره ارزش الستیک برای تشکیل جلسه و بررسی مشکالت سامانه تخصیص تایر در شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی منجر به برگزاری یک جلسه شد. به گزارش تین نیوز به نقل از »دنیای  خودرو« اعضای این شورا، وزرای اقتصاد؛  نیرو؛ جهادکشاورزی؛ 
تعاون،کارورفاه اجتماعی؛  نفت؛  صنعت، معدن وتجارت؛ کشور و روسای بانک مرکزی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به نمایندگی از دولت و 
معاون حقوقی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضائیه هستند. از سوی قوه مقننه نیز روسای چهار کمیسیون 

تخصصی صنایع و معادن،  اقتصادی،  برنامه وبودجه و کشاورزی حضور دارند. 

بحران کرونا در هند باعث شده است که کشورهای 
بیشتری پرواز به و یا از این کشور را ممنوع اعالم کنند.

هند، کشوری که گمان می رفت به ایمنی گله ای در مقابل 
بیماری کرونا دست یافته است، اکنون به یکی از مراکز 
شیوع این بیماری در جهان تبدیل شده است. شیوع گونه 
جهش یافته ویروس در هند، که به شدت واگیردار است، 
سبب شده کشورهای مختلفی در جهان پرواز از و یا به 

این کشور را ممنوع اعالم کنند.

سه هفته بعد از اعالم سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
ممنوعیت فروش تور ترکیه، آگهی  های خوش آب و رنگ 
سفرهای بهاری به مقصد استانبول و آنتالیا به سایت ها 
بازگشته و تور فروشی به مقصد شهرهای ترکیه ادامه دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، 1۷ فروردین امسال 
و مطابق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا و دستور وزارت 
کشور، تورهای گردشگری به ترکیه لغو شد اما پروازها 

به این کشور ادامه پیدا کرد.

سحر تاجبخش مسلمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواشناسی کل کشور محسن هاشمی، رئیس شورای اسالمی شهر تهران محمود محمودزاده، معاون مسکن و امور ساختمان
 به نظر بنده نمره عملکرد شورای پنجم 1۵ است چراکه در حمل و نقل عمومی و بافت 
فرسوده، موفقیت های چندانی به دست نیاوردیم.به نظر بنده هنوز هم نمره عملکرد شورای 
پنجم 1۵ است علت آن هم این است که عمدتًا در امر استفاده از حمایت دولت و بودجه های 
دولتی به ویژه در حمل و نقل عمومی و بافت فرسوده، به دلیل کرونا 
و بحران های اقتصادی موفقیت های چندانی به دست نیاوردیم. البته 
در حمل و نقل عمومی افتتاح های خوبی داشتیم و تعداد زیادی 
ایستگاه افتتاح شد اما متأسفانه در زمینه تجهیز ناوگان حمل و نقل 

موفق عمل نکردیم.

معاون دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت: ورود و خروج مسافر بین ایران و پاکستان از طریق مرزهای مشترک شامل میرجاوه 
و بخشی از ریمدان انجام می شود که از امروز اعالم کردیم تردد مسافری ممنوع شود. 
سیدحسین حسینی درباره نامه وزارت کشور به وزارت راه مبنی بر توقف ترددهای هوایی 
و زمینی با کشورهای هند و پاکستان به دلیل شیوع شدید کرونا در کشور هند و برنامه 
سازمان راهداری درباره مرزهای مشترک تجاری و مسافری ایران و پاکستان،  اظهار 
داشت: این بخشنامه هنوز کتبًا به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابالغ نشده 

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: هیچ پروازی بین ایران با هند و پاکستان از مبدا 
فرودگاه امام خمینی انجام نمی شود و بلیت فروشی بین ایران و این دوکشور تنها به 

صورت رزرو از سوی آژانس های مسافری است.

به گزارش تین نیوز، محمد حسن ذیبخش روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا درباره ادامه بلیت فروشی به مقصد هند و پاکستان، گفت: هیچ پروازی از مبدا 

پاکستان و هند به ایران انجام نمی شود.

وزیر راه و شهرسازی در پیامی از لغو آزمون نظام مهندسی در اردیبهشت ماه 14۰۰ 
خبر داد و اعالم کرد که این آزمون در مردادماه برگزار می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی، در پاسخ به کاربری که درباره تعویق زمان 
برگزاری آزمون نظام مهندسی پرسیده بود، از عدم برگزاری آزمون نظام مهندسی 

در اردیبهشت ماه و برگزاری آن در مرداد ماه 14۰۰ خبر داده است.

۵,۵ میلیون تن  ز  بجایی بیش ا ز جا نوردی هرمزگان ا مدیرکل بنادر و دریا
کاال از طریق خطوط ریلی در بندر شهید رجایی طی سال گذشته خبر داد و 
گفت: تعداد واگن ها حمل کاال نیز در این مدت 1۳.2 درصد رشد داشته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا محمدی کرجی ران 
درباره اقدامات انجام گرفته در شبکه ریلی بندر شهید رجایی، اظهار داشت: طی سال گذشته 
۸۰۰ متر خطوط جدید با اعتبار ۶۵میلیارد ریال به مجتمع بندری شهید رجایی اضافه شد.

شماره ششصد و پنجاه و نهم- نسخه آزمایشی -۵ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰

تین

تین
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فروش الستیک از طریق سامانه حذف می شود؟ 
آزمون نظام مهندسی به تعویق افتاد 

هیچ پروازی بین ایران با هند و پاکستان انجام نمی شود 

جابجایی ۵,۵ میلیون تن کاال از شبکه ریلی بندر شهید رجایی 

در نهایت طرح در صحن علنی مجلس برای رفع محرومیت به صورت یک ماده قانونی تصویب شد و تنها طرح ریلی به شمار می رود که با این روش تصویب شده است. 

برنامه سازمان هواشناسی برای توسعه خدمات هواشناسی هوانوردی در حمل و نقل عمومی و بافت فرسوده موفق نبودیم 

راه روشن است

هفته ان هم

سازمان هواشناسی کشور اطالعات وضع هوا را در فازهای نشست و برخاست هواپیماها و 
همچنین در مسیر پرواز هواپیماها ارائه می کند. این اطالعات به شکل روتین برای تمامی 
پروازها صادر می  شود. برای نشست و برخاست هواپیماها در هر ساعت یا هر نیم ساعت، 
اطالعات هوای حاضر شامل باد، دید افقی، دید روی باند، پدیده موجود در 
جو، مقدار و ارتفاع پایه ابرها )ارتفاع قائم(، دما، دمای نقطه شبنم و فشار 
هوا صادر و روی خط ارتباطی ویژه  ای برای هواپیماها و واحدهای مراقبت 
پرواز ارسال می شود. عالوه بر آن، پیش  بینی وضع هوا و پارامترهای 
جوی در قالب گزارش  های ویژه  ای در اختیار کاربران قرار می گیرد.

هفته انهم
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