
   

به دنبال برگزاری جلسات متعدد با حوزه های مختلف شرکت و دستور و تاکید مدیرعامل و 
پیگیری و تعامالت موثر با سازمان اداری و استخدامی، فهرست خدمات شناسه دار شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تدوین و به همه مدیران فرودگاهی و ستادی ابالغ شده است.

این اقدام در راستای در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره )۲۰( قانون 
بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکرد و ضرورت به روزرسانی و انطباق خدمات و زیرخدمات شرکت با 
شاخص های مورد تایید سازمان اداری استخدامی کشور صورت گرفته است.

رای دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی غیر علمی است 

استقبال  چینی ها از تامین مالی  زیرساخت های حمل و نقل ایران 

تعداد پروازها در فروردین ماه چقدر تغییر کرد؟  تکمیل مسیر ریلی کریدور شمال-جنوب از طریق ارمنستان 

خدمات شناسه دار شرکت فرودگاه هاوناوبری هوایی ایران ابالغ شد 

در اجرای ماده ۶۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری ، اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران که صالحیت آنان 
مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، اعالم شد.

اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اعالم شد
تین نیوزدر اجرای ماده ۶۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری ، اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران که 

صالحیت آنان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
۱- سعید جلیلی۲- سید ابراهیم رئیس الساداتی مشهور به رئیسی

۳- محسن رضایی
۴- علیرضا زاکانی

۵-  سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
۶-  محسن مهر علیزاده

در فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۱۱ هزار و ۴۲۶ پرواز عبوری 
از فضای کشور انجام شد، در حالی که در فروردین ۹۹ 
میزان پروازهای عبوری از فضای کشور ۵ هزار و ۱۶۲ 
پرواز بود و در اسفند ۹۹ این رقم ۱۰ هزار و ۹۵ پرواز بود.
 براساس جداول و نمودارهای آماری پروازها در فروردین 
۱۴۰۰ میزان نشست و برخاست هواپیماها در کشور نسبت 
به فروردین ۱۳۹۹ میزان ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 
در فروردین امسال اعزام و پذیرش مسافر نیز نسبت به 
فروردین سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 

مدیرعامل شرکت راه آهن از امضای تفاهم نامه ایران و ارمنستان 
برای فعال کردن مسیر ریلی دو کشور از طریق نخجوان خبر داد.

سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، در گفت وگو 
با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با 
اشاره به سفر خود به جمهوری ارمنستان که در قالب 
هیات همراه وزیر راه و شهرسازی انجام شد، گفت: با 
توجه به اتفاقات اخیری که در منطقه به وقوع پیوست 

خلیل اهلل کاظمی - معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهردار مشهدمحمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی احمد مظفر-معاون برنامه ریزی نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی
خدا را شاکر هستیم و افتخار می کنیم که بزرگ ترین بندر بازرگانی و اقتصادی کشور، مزین 
و متبرک به وجود مطهر شهدا شده است.فعالیت شبانه روزی و بدون وقفه در بزرگ ترین بندر 
تجاری کشور، که چرخ های اقتصادی میهن مان را به حرکت در می آورد، مدیون و مرهون خون 
شهدا است. قبور مطهور شهدا در جوار بندر شهید رجایی، به ما یادآوری 
می کند که آرامش و امنیت همه ما، حاصل جانفشانی و از خودگذشتگی 
شهدا است. همکاران خدوم بندر شهید رجایی و سازمان بنادر و دریانوردی، 
در جوار قبور مطهر شهدای گمنام، با این عزیزان تجدید بیعت 
می کنند و پیمان می بندند که همواره به آرمان های آنها وفادار بمانند.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی از استقبال شرکت های چینی 
در چهارچوب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین درمورد تامین مالی پروژه های زیرساختی 
حمل و نقلی خبر داد. امیرمحمود غفاری که مسئولیت مذاکره با  شرکت های چینی از 
سوی وزیر راه و شهرسازی را هم بر عهده دارد، درباره جلسه برگزار شده با هیات چینی 
 اظهار کرد: این شرکت ها در اجرای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، ضمن استقبال 
از تامین منابع مالی پروژه های زیرساختی حمل و نقلی، آمادگی خود را برای احداث و 

تکمیل پروژه های مختلف وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده اند.

یک ایرالین داخلی در راستای حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتال و استفاده از فناوری 
بالک چین در صنعت هوانوردی قصد دارد با انتشار توکن بلیت تحولی در سیستم فروش 

صنعت هوایی کشور ایجاد کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، یک ایرالین داخلی به منظور توسعه خدمات 
نوین در مسیر تحول دیجیتال و حرکت به سوی اقتصاد دیجیتالی، فناوری بالک چین 
را به خدمت گرفت تا برای نخستین بار در جهان، نسل فناورانه بلیت های پرواز را بر 

بستر توکن صادر کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در مورد شرایط دریافت 
وام نوسازی و تعمیرات خودروهای تاکسی توضیحاتی داد.به گزارش تین نیوز، محمد 
روشنی در خصوص شرایط جدید کمک هزینه برای تعمیر ناوگان تاکسی های تهران 
اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود قطعات خودروهای تاکسی تا ۲۰۰ درصد افزایش 
قیمت داشته است و با توجه به این شرایط هیچ کمکی از سوی دولت به شهرداری 
تهران آن طور که شایسته و باید انجام نشده است و این موضوع را نیز قبول دارم که ما 
نتوانستیم در سازمان تاکسیرانی شهر تهران حمایت های الزم را در این زمینه انجام دهیم.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از هدف گذاری افزایش ۵ هزار 
میلیارد ریالی سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر خبر داد.

 فرهاد منتصر کوهساری درباره اهداف توسعه ای که برای بنادر کشور و جذب سرمایه 
گذاران بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، اطهارداشت: امروزه بنادر به عنوان 
دروازه های اصلی ورود و خروج کاال به کشورها محسوب می شوند و عملکرد مناسب 
و کارایی باالی آنها می تواند در شکوفایی تولید و اقتصاد آن کشور نقش بسیار تعیین 

کننده ای ایفا کند.

شماره ششصد و هفتاد و نهم- نسخه آزمایشی -۴ خرداد  ماه ۱۴۰۰
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اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اعالم شد 
جزئیات اعطای وام به رانندگان تاکسی اعالم شد 

آغاز فروش بلیت هواپیما بر بستر بالک چین برای اولین بار در ایران 

برخی از قراردادهای سرمایه گذاری بازنگری می شوند 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رای دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی احساسی و غیرعلمی است. 

بیش از ۲ میلیون مسافر از طریق مترو مشهد جا به جا شده اند فعالیت شبانه روزی و بی وقفه در بنادر مرهون خون شهدا است 

راه روشن است

هفته ان هم

 از اول تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال بیش از دو میلیون و ۸۳۴ هزار و ۷۳۹ مسافر توسط خطوط 
قطار شهری جا به جا شده اند.بر اساس آمار از اول تا ۳۱ اردیبهشت یک میلیون و ۹۲۱ هزار 

و ۶۱۵ مسافر از طریق خط یک و ۹۱۳ هزار و ۱۲۴ مسافر از طریق خط دو جا به جا شده اند.
در این مدت ایستگاه های شریعتی، مفتح و طبرسی پرترددترین ایستگاه ها 
در خط دو و ایستگاه های شریعتی، پارک ملت و بسیج پرترددترین 
ایستگاه ها در خط یک بوده اند.بر اساس مصوبه شورای شهر برای 
محاسبه کرایه بر مبنای مسافت مقدمات کار انجام شده و در حال 
نهایی کردن نرم افزار مورد نیاز برای عملیاتی کردن این طرح هستیم.

هفته انهم
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