
   

در اجرای این طرح حدود  ۹۰ درصد کابل ها ارسال شده و منتظر تخصیص اعتبار برای انجام 
سیویل ورک هستیم.یکی از برنامه های این اداره کل توسعه هوانوردی عمومی است و امسال با 
همکاری شرکت موسسه هوانوردی آریا سبکبال در این زمینه فعالیت های متنوعی خواهیم داشت. 

اخیرا با بهبود شرایط شیوع بیماری کرونا پروازهای مسیرهای مشهد و 
استانبول دوباره برقرار شده و برای راه اندازی مسیرهای جدید نیز تالش 
می کنیم. امسال برای دریافت سند مالکیت فرودگاه ارومیه و نیز اجرای 

هوشمندسازی نیز برنامه ریزی کرده ایم.

عملکرد ۷ ساله ریلی دولت؛ ساخت بیش از هزار کیلومتر راه آهن 

مشخصات اعضای شورای ششم تهران؛ پیشینه کاری و سیاسی 

دو درخواست شرکت های ریلی  یک راننده: نوسازی ناوگان باری با محصوالت چینی، نوسازی نیست! 

اجرای سیستم روشنایی باند فرودگاه خوی در سال جاری 

مدیرکل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری از توقف پرواز هواپیمای »بلوبرد« و شرکت های بهره بردار هواپیماهای سبک و فوق 
سبک خاطی خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری »حسن رضایی فر« اظهارداشت: به دنبال وقوع سانحه هواپیمای سبک آموزشی در شمال 
فرودگاه بجنورد، جلسه اضطراری به منظور ریشه یابی دالیل وقوع این سانحه با حضور ریاست سازمان، معاون استاندارد  پرواز و برخی مدیران 

مربوطه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه، اقدامات اصالحی ارائه شده به شرکت های بهره بردار مورد بررسی قرار گرفت، افزود: چندی پیش در پی وقوع سوانح 
متعدد در هواپیماهای سبک و فوق سبک، به منظور انجام اقدامات اصالحی، به صورت موقت فعالیت شرکت های بهره بردار این نوع از هواپیماها 

به حالت تعلیق درآمد تا شرکت ها  و مدارس خلبانی ارزیابی ریسک خود را ارائه و مورد ممیزی ایمنی مضاعف بازرسان سازمان قرار گیرند.

رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی از تقاضای 
شرکت های حمل و نقل ریلی برای موافقت با افزایش 

قیمت بلیت قطار مسافری خبر داد.

 بابک احمدی درباره احتمال ایجاد انشعاب جدید در انجمن 
شرکت های حمل و نقل ریلی به انجمن شرکت های باری 
و مسافری اظهار کرد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ در 
حال حاضر همه شرکت های ریلی اعم از باری، مسافری 

و خدمات صنعتی در این تشکل صنفی حضور دارند.

 یک راننده فعال در بخش ترانزیت کاال با بیان این مطلب گفت: 
بیش از 15 سال از ورود و شروع به کار ناوگان سنگین چینی در 
سیستم حمل و نقل ایران به بهانه نوسازی ناوگان می گذرد.

محمد کاظم نیمه فروش افزود: در این مدت، میزان کارایی 
و کیفیت و ایمنی محصوالت چینی کامال مشخص و 
برای همه روشن شده که این محصوالت از بابت تمامی 
موارد کارایی، ایمنی، کاهش مصرف سوخت یا کاهش 
میزان آالیندگی و خالصه از هرلحاظ که مورد سنجش 
قرار گیرند کامال مردود و به درد نخور بوده و حاصلی 

علیرضا منظری-کارشناس هوانوردیمهدی چمران- منتخب شورای اسالمی شهر تهران دوره ششم محمدعلی نائل قراملکی -مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی
درباره انتخاب شهردار، یک فرد تصمیم نمی گیرد و شورا باید تصمیم گیری کند، در این باره 
فکری نشده و حال باید برای آن تصمیم گیری کنیم. ما در دوره گذشته اعالم کردیم که بهترین 
راه حفظ باغات، خرید باغات بود، در همین راستا ۶ باغ بزرگ در منطقه یک خریداری و تبدیل 
به پارک و فضای سبز عمومی شد. ما پروژه های مورد نیاز شهر را 
اجرا کردیم و اگر همین اتوبان ها و بزرگراه ها در تهران نبود، میزان 
ترافیک و مصرف بنزین در شهر به طور وحشتناکی افزایش می یافت.

پروژه های کوچک برای محالت نیز بسیار ضروری است و ما نیز آنها را 
انجام دادیم اما پروژه های کوچک مقیاس برای ما جنبه تبلیغاتی نداشت

رئیس ستاد انتخابات استان تهران شب گذشته اسامی و آرای اعضای منتخب شورای شهر 
تهران را اعالم کرد که براساس آن : »مهدی چمران« با ۴۷۶۲۸۲ رای، »پرویز سروری« 
با ۳۶۲۹۲۰ رای، »نرجس سلیمانی« ۳5۶۷۰۹ رای، »حبیب کاشانی« ۳۲۶1۳۲ رای، 
»محمد آخوندی« با ۳۲5۸5۷ رای، »ناصر امانی« با ۳1۴۷۰۷ رای، »مهدی پیرهادی« 
با ۳1۲۸15 رای، »مهدی بابائی« با ۳۰۹5۶۹ رای، »سیدجعفر تشکری هاشمی« با 
۲۹۹۷۴۶ رای، »سید احمد علوی« با ۲۹۷1۶۸ رای، »مهدی اقراریان« با ۲۹۶۹۴۰ 
رای، »مهدی عباسی« با ۲۹۶۴۶۳ رای، »علیرضا نادعلی شهرستانکی« با ۲۹۴۷۲۶ 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفت: وام اجاره به مستاجران ۶ ماه دوم 
سال هم تعلق می گیرد و همه مستاجرانی که متقاضی این تسهیالت هستند می توانند 

تا پایان شهریورماه نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، محمود محمودزاده در توضیح بندی از مصوبه ستاد 
مبارزه با کرونا که تصریح دارد »وام اجاره به قراردادهای ۶ ماه نخست سال تعلق دارد«، 
افزود: این بند به معنای آن نیست که برای مستاجران ۶ ماه دوم سال امکان اعطای وام 

اجاره در نظر گرفته نشده است.

حجت االسالم والمسلمین محمد مصدق در نشست خبری خود که به مناسبت هفته 
قوه قضائیه برگزار شد با تبریک والدت امام  رضا )ع( و گرامیداشت شهدای هفتم 
تیر به ویژه آیت اهلل بهشتی گفت: در اجرای اصل 1۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت 
اداری در سال ۶1 به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسالمی تاسیس شد 
و افتخار می کنیم این دیوان به عنوان تنها مرجع مردم برای تظلم خواهی آن ها 
در دستگاه قضایی تشکیل شده است و به عبارتی این نهاد تاسیس شده تا هرکجا 
حقی توسط حاکمیت تضعیف شده مراجعه کند و به حقش برسد و اگر بخشنامه  

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از واریز ما به التفاوت ریالی سهمیه 
اعتباری سوخت اردیبهشت ۶۸۸ هزار خودروی حمل و نقل عمومی در ۳1 خرداد خبر داد.

 مرتضی ضامنی گفت: ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت اردیبهشت ماه 1۴۰۰، 
شش صد و هشتاد و هشت هزار خودروی حمل و نقل عمومی با کاربری مختلف از جمله 
آژانس تاکسی تلفنی )زیر نظر شهرداری ها و صنفی(، تاکسی های اینترنتی، تاکسی های 
فرودگاهی و ویژه، تاکسی های شهر های بدون جایگاه CNG، تاکسی های برون شهری، 
ناوگان تحت پوشش آرامستان ها، راهبران آموزش و پرورش و پیک موتوری واریز شد.

شماره ششصد و نود و پنجم- نسخه آزمایشی -اول تیر ماه ۱۴۰۰

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

توقف پرواز هواپیمای سبک شرکت های متخلف 
برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است 

وام اجاره به مستاجران ۶ ماه دوم سال هم تعلق می گیرد 

 واریز سهمیه اعتباری سوخت خودرو های حمل و نقل عمومی 

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در ۷ سال گذشته بیش از هزار کیلومتر راه آهن احداث، ۱۸۶۹ کیلومتر ریل گذاری انجام و۴ مرکز استان به شبکه ریلی متصل شد. 

گام نخست ارتقای کارآیی ایران ایر چیست؟ هنوز برای انتخاب شهردار تهران تصمیم گیری نشده است

راه روشن است

هفته ان هم

در حال حاضر یکی از شرکت هایی که تصدی حمل و نقل هوایی را در ایران به عهده 
دارد شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران است که با مالکیت دولتی )وزارت راه و 
شهرسازی( و با دریافت پروانه بهره برداری هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و تحت 
نظارت آن سازمان در کنار دیگر شرکت های دولتی و خصوصی 
به فعالیت حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی اشتغال دارد.

اگر چه مناسب بود شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
یک شرکت دولتی با در نظر گرفتن سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری و همچنین قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار می شد

هفته انهم
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