وارسی پروازی سامانههای کمک ناوبری هفت فرودگاه کشور

اتوبوس آمبوالنس ساخت داخل به تولید انبوه رسید
ا تو بو س آ مبو ال نس سا خت د ا خل  ،با حضو ر
دکتر کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور در
شرکت ایران خودرو دیزل به تولید انبوه رسید.
پیش از این در قراردادی که فیمابین سازمان اورژانس
کشور و بزرگترین خودروساز تجاری خاورمیانه منعقد
شد ،ایران خودرو دیزل متعهد شد در مدت سه ماه،
نمونه اولیه این خودرو را تحویل دهد ،اما با همت
متخصصان آبی پوش ،در مدت  ۳۵روز این پروژه به
مرحله بهره برداری رسید و تولید انبوه آن آغاز شد.
شماره ششصد و چهلم -نسخه آزمایشی  ۲۴-اسفند ماه ۱۳۹۹
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شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اعالم کرد :وارسی پروازی
سامانههای ناوبری و کمک ناوبری در هفت فرودگاه توسط کروی
فالیت چک مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی انجام شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه
ها و ناوبری هوایی ایران ،این وارسی ها طی هفته گذشته
با مشارکت مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی و اداره
های کل کنترل ترافیک هوایی و ارتباطات و ناوبری
هوایی انجام شدند .وارسی پروازی سامانهDVOR/
 DMEفرودگاه های ساری و نوشهر انجام شد
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مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید

 ۳۳میلیون سفر در نوروز  ۱۴۰۰انجام م یشود
وزیر راه از پیش بینی  ۳۳میلیون سفر در ایام نوروز  ۱۴۰۰خبر داد و بر ضرورت هماهنگی و نظارت برای ارتقای ایمنی راهها تاکید کرد.

کلیه پروازها از مبدا عراق به حالت تعلیق درآمد
سازمان هواپیمایی کشوری در اطالعیهای اعالم کرد کلیه پروازهای شرکتهای هواپیمایی
داخلی و عراقی از مبدا عراق به مدت یک هفته از تاریخ  ۹۹.۱۲.۲۴به حالت تعلیق در میآید.
به گزارش تین نیوز ،سازمان هواپیمایی کشوری در اطالعیهای اعالم کرد کلیه پروازهای
شرکتهای هواپیمایی داخلی و عراقی از مبدا عراق به مدت یک هفته از تاریخ  ۹۹.۱۲.۲۴به
حالت تعلیق در میآید.در این اطالعیه آمده است با توجه به شیوع نوع جدید ویروس کرونا
انگلیسی و بمنظور رعایت اقدامات احتیاطی الزم و حفظ سالمت شهروندان این تدابیر اتخاذ
شده است .شرکتهای هواپیمایی نیز نسبت به اطالع رسانی به موقع به مسافران ملزم شده اند.

آغاز  ۲۰پروژه ریلی و آزادراهی تا قبل از پایان دولت دوازدهم

وزیر راه و شهرسازی در مراسم تکریم از پیشکسوتان ومدیران ارشد وزارت راه و
شهرسازی از آغاز  ۲۰پروژه ریلی و آزادراهی تا قبل از اتمام دولت خبر داد.محمد
اسالمی در مراسم تکریم از پیشکسوتان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با
یادآوری یاد و خاطره ابوالقاسم رحیمیانارکی مدیرعامل سابق بانک مسکن ،رضا
نگهبان مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان تهران و جاوشیری مدیرکل راهداری و
حملونقل جادهای جنوب سیستانوبلوچستان که به علت کرونا در سال  ۹۹به رحمت
خدا رفتند ،افزود ۱۲۵ :نفر از پرسنل ستاد وزارتخانه سال گذشته و امسال بازنشست شدند

توقیف خودروهای متخلف چهارشنبه آخر سال تا  ۱۵فروردین
فرمانده نیروی انتظامی از توقیف خودروهای متخلف چهارشنبه آخر سال تا ۱۵
فروردین سال آینده خبر داد .به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا ،سردار حسین
اشتری در حاشیه پانزدهمین همایش ساالنه فرماندهان پلیس راهور ناجا در جمع
خبرنگاران گفت :کسانی که در چهارشنبه اخر سال تخلف کنند یا خودرویی تخلفی
انجام دهد ،آن خودرو را تا  ۱۵فروردین ماه توقیف می کنیم.وی به خانواده ها
توصیه کرد مراقب سالمت خود و فرزندانشان باشند و مانند سا لهای گذشته با
پلیس همکاری الزم را به عمنل آورند تا حادثه ای رخ ندهد.

مدرک تحصیلی الزم برای صدور کارت هوشمند اعالم شد
حداقل مدرک تحصیلی الزم برای صدور کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل عمومی
با تفکیک نوع گواهینامه مشخص شد.به گزارش تین نیوز ،دستورالعمل جدید در
خصوص حداقل مدرک تحصیلی الزم برای صدور کارت هوشمند رانندگان با تفکیک
نوع گواهینامه در تاریخ  19اسفند صادر شد .بر اساس آنچه در دستورالعمل مربوطه
آمده (تصویر دستورالعمل پیوست است) تاریخ اجرای این بخشنامه  15فروردین 1400
اعالم شده است .برای اطالع از شرایط جدید مدرک تحصیلی برای صدور کارت هوشمند
حمل و نقل عمومی ،تصویر زیر را ببینید:

ورود کمیسیون اصل  ۹۰به تخلفات در سازمان بنادر و دریانوردی
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰گفت :پرونده ویژ های جهت رسیدگی به تخلفات سازمان بنادر و دریانوردی در کمیسیون اصل  ۹۰مفتوح شده و
جلسات ابتدایی در کمیته اقتصادی ،فنی و عمرانی این کمیسیون برگزار شده است.
علی خضریان روز شنبه با اشاره به بررسی پرونده سوء مدیریت و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی افزود :با توجه به تعدادی از شکایات
واصله به کمیسیون اصل  ،۹۰پیرامون برخی سوء مدیریتها و تخلفات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی ،کمیته اقتصادی ،فنی و عمرانی این
کمیسیون با بکارگیری ابزارهای نظارتی و استفاده از ظرفیت قضایی سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده است .متاسفانه در موارد
بررسی شده برخی از تخلفات و سوء مدیریتها قابل تأمل است.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی افزود :به رغم هزینه کرد میلیاردها تومان برای بکارگیری
تجهیزات جدید و جمع کردن تمامی سرورهای مستقر در سازمان بنادر در اقدامی عجیب کلیه اطالعات حیاتی این سازمان از دست رفته به نحوی
که بسیاری از اطالعات مالی در این سازمان دیگر غیرقابل برگشت است که از جمله این اطالعات ،طر حهای مالی شرکتهای کشتیرانی بوده

پرواز فوقالعاده برای نوروز نداریم

هزینه ساخت مسکن ملی افزایش نداشته است

با توجه به الزام ستاد مقابله با کرونا مبنی بر سفر نرفتن مردم در ایام نوروز ،پروازهای نوروزی
فقط بر اساس پروازهای برنامهای انجام م یشود و ظرفیت فوقالعاده برای عید نخواهیم داشت.
در ایام نوروز امسال بر خالف ایام عید سالهای گذشته ،به دلیل تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا
مبنی بر سفر نرفتن مردم ،پرواز فوقالعاده در نوروز نخواهیم داشت
و فقط پروازهای برنامهای برقرار است.همچنین طبق الزام سازمان
هواپیمایی کشوری همه شرکتهای هواپیمایی موظف به داشتن
هواپیمای جایگزین هستند که اگر موردی پیش آمد نظیر بروز نقص
فنی در یک هواپیما ،به سرعت هواپیمای جایگزین وارد عمل شود.

هزینه ساخت مسکن ملی بر اساس فهرست بهای تعیین شده در سال  ۹۹است و
هیچ قراردادی که خارج از فهرست بهای ابالغ شده باشد ،تاکنون امضا نشده است.
در ابتدا تعیین قیمت پروژههای مسکن ملی را به عهده استانها گذاشتیم و بعد با قیمت
های متفاوتی مواجه شدیم که در استانهای مختلف تصمیمگیری
شد .البته تاکید م یکنم درباره قیمتهای جدید فقط تصمیمگیری
شد و هیچ وقت اجرایی نشده است .با این حال به این جمع بندی
رسیدیم که ساخت مسکن ملی با یک مبلغ مشخص تعیین شود
و با یک عدالت نسبی بتوانیم ساخت پروژه ها را پیش ببریم.

مقصود اسعدی سامانی -دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی

هفتهان هم

راه روشن است

محمود محمودزاده-معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

امضای توافقنامه احداث خط ریلی شلمچه  -بصره

مجتبی یوسفی-عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

با توجه به اینکه بیش از  ۲۰میلیون نفر میان دو کشور برای سفرهای زیارتی ،عتبات عالیات
و سیاحتی تردد م یکنند ،احداث خط ریلی میان دو کشور ،تردد را تسهیل کرده و موجب
کاهش هزینه ها م یشود.امضای این توافقنامه کار بزرگی برای استفاده از ظرفی تها و پتانسل
این منطقه بود و بر همین اساس از وزیر راه و شهرسازی و مسئوالن
این وزارتخانه و همچنین مسئوالن ع راقی که به لحاظ استراتژیک و
اعتقادی قرابت زیادی با ایران دارند ،بابت انجام چنین کار عظیمی
تشکر م یکنم .با توجه به تعلقات عظیمی که میان دو کشور ایران و
ع راق جود دارد ،اتصال چنین خط ریلی جز دغدغههای چندین ساله بوده
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