
   

حکم پیروز حناچی برای شهرداری تهران صادر شد 

کشته شدگان شهیر جاده ای در دو دهه اخیر 

حضور پررنگ آسمان در نهمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران  رونمایی از سه دستاورد صنعت هوانوردی در نمایشگاه هوایی 

 اصالح قوانین باید به دغدغه عموم تبدیل شود  ضرورت برنامه ریزی مدون برای استفاده از ظرفیت های بین المللی 

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: بین سه تا پنج سال می توانیم 
اولین هواپیمای بومی مسافربری 72 نفره را به بهره برداری برسانیم.

به گزارش تین نیوز، منوچهر منطقی در برنامه گفتگو ویژه خبری به ساخت هواپیمای مسافربری اشاره کرد و افزود: در خصوص ساخت هواپیمای 
مسافربری تالش های بسیاری شده و این کار را با هواپیمای ایران 140 مسافربری 52 نفره آغاز به کار کردیم.

او در ادامه عنوان کرد: این هواپیما به علت ضعف هایی که داشت، در آن بازنگری شد که در نتیجه دو مسیر  برای ادامه کار پیش بینی شد.

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این که دو مسیر، ارتقا هواپیمای 
موجود و یا طراحی هواپیمای جدید برای ساخت هواپیمای مسافربری پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: شاید این موضوع میان بردترین مسیر ما 

برای رسیدن به یک هواپیمای مسافربری برسیم.

شرکت هواپیمایی آسمان در نهمین دوره از نمایشگاه بین المللی 
هوایی ایران در جزیره کیش میزبان علی عابدزاده رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های 
حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و جمعی از مدیران، متخصصان، عالقه مندان و ... بود.

 یکی از توانمندی هایی که در این دوره از نمایشگاه هوایی کیش 
توسط هواپیمایی آسمان معرفی شد شعبه کامپوزیت بود که با در 
اختیار داشتن تجهیزات، دستورالعمل ها و پرسنل های متخصص 

توانسته رضایت مشتریان خود را به دست آورد.

از سه محصول صنعت هوانوردی در ایرشو کیش رونمایی شد.
به گزارش تین نیوز، نهمین نمایشگاه بین المللی هوانوردی 
ایران )ایرشو کیش( در حالی سومین روز خود را سپری 
می کند که در بخش دفاعی از سه محصول فناوری های  
صنعت دفاعی در حوزه اتصال، بالگرد 212 اورژانس و 
محفظه احتراق موتور فوکر 100 رونمایی شد. از فناوری های 
صنعت دفاعی در حوزه اتصال در صنایع هوانوردی استفاده 
می شود که مهم ترین مزیت آن جداسازی دو فلز بعد از 

اتصال آن بدون آسیب رساندن به قطعه یا فلز است.

محمد ساالری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهرانمحمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی وحید شاملو، رئیس گروه همکاری های بین المللی شرکت فرودگاه ها
افزایش قیمتی که در بخش مسکن وجود دارد نشان می دهد که مدیریت 

مناسبی در این بخش وجود ندارد.
شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت گذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار 
است و اگر هجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن 
مسیر سالم خود را ادامه دهد مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.میزان قیر 
تولیدی در کشورمان تناسبی با نیاز پروژه  ها ندارد و تدبیری که در مجلس 
در قالب بودجه سالیانه گنجانده شده حاکی از این است که کارآمدی الزم 
برای پیشبرد پروژه ها را ندارد و باید تدبیری متفاوت در این حوزه اتخاذ شود

بازنگری و به روز سازی قوانین و حذف قوانین موازی و زائد باید در اولویت 
مجلس و شوراها باشد.همچنین تنقیح قوانین یکی دیگر از مشکالت ما است 
که متأسفانه در فرایند تصمیم گیری ها، ادارات کل حقوقی هم در این حوزه کمک 
چندانی نمی کنند.ما قانون شهرداری ها را داریم که قانون خوبی است و بعد از 
پیروزی انقالب در راستای تحقق شوراها، قانون شوراها به عنوان موضوعی 
جدا از قانون شهرداری ها نوشته شد؛ درحالی که در همان زمان می بایست کل 

قانون به روزرسانی، ارزیابی و تنقیح می شد. 

تعداد کشته شدگان در تصادفات رانندگی سال 1۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن 1.7 
درصد افزایش یافته است.به گزارش تین نیوز سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد 
که در سال 1۳۹۶، 1۶ هزار و 201 نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شده اند، این 

تعداد نسبت به سال قبل از آن 1.7 درصد افزایش یافته است.این در حالی است که 
نام افراد مشهور نیز در لیست فوتی های، سوانح ترافیکی و جاده ای به چشم می خورد، 
چنانچه از این آمار به دست آمده است، طی 20 سال گذشته، دست کم یازده نفر از افراد 

سرشناس کشور درسوانح رانندگی جان باخته اند.

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران با انتقاد از مطالبه ثبت سفارش 
کاال در مبادی ورودی توسط گمرکات اجرایی و درخواست اجرای کنوانسیون کارنه تیر توسط 
مقامات گمرکی گفت: انتظار داریم مسئولین محترم اجرایی کشور چنانچه تسهیالتی برای 
فضای کسب وکار ایجاد نمی کنند حداقل از صدور دستورالعمل داخلی سلیقه ای و دست وپاگیر 
و آنی خودداری کرده و عرصه را برای شرکت های حمل ونقل بین المللی و صاحبان کاال تنگ 
نکنند. صواًل کاالهایی که تحت شرایط اعتبار اسنادی خریداری می شوند قباًل ثبت سفارش آنان 
در سازمان صمت انجام شده و بعداً اقدام به گشایش اعتبار اسنادی در بانک های کشور می شود.

سیف در جلسه امروز دانشگاه امیرکبیر شرکت نمی کند.به گزارش تین نیوز، سعید سیف، رئیس 
انجمن دریایی دعوت جمعی از دانشجویان دانشگاه های دریایی کشور را برای شرکت در جلسه ای که 
به منظور برای پایان دادن به مشکل اخیر دو رئیسه بودن این انجمن تشکیل می شود، را قبول نکرد.

جمعی از دانشجویان دانشگاه های دریایی کشور در نامه ای به روسای دو هیات مدیره  موازی انجمن 
مهندسی دریایی از آن ها دعوت کردند برای پایان دادن به مشکل چندساله، با حضور در جلسه ای که 
توسط دانشجویان در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 7 آذر ۹7 در دانشگاه امیرکبیر هماهنگ شده، 

معاون امور دریایی اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان اعالم کرد: طی هشت ماه سال جاری، 
بیش از 4400 فقره گواهینامه برای دریانوردان فعال در پهنه های آبی پایتخت دریایی ایران صادر شد.

به گزارش تین نیوز و به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان، اسماعیل 
مکی زاده بابیان این که از ابتدای سال ۹7 تاکنون، درمجموع شش هزار و 51۳ فقره سند دریانوردی 
در این استان صادرشده است، اظهار کرد: تعداد چهار هزار و 4۸2 فقره از این اسناد مربوطه به 

گواهینامه های دریانوردان بوده است.
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 بهره برداری از هواپیمای بومی 72 نفره در پنج سال آینده 
سیف دعوت دانشجویان را رد کرد 

 توقف کامیون ها در مرز بازرگان به دلیل مطالبه غیرقانونی گمرک 

صدور ۴۴۰۰گواهینامه برای دریانوردان در پایتخت دریایی ایران 

هفتهانهم
راهروشناست

گروه همکاری های بین المللی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران زیرمجموعه اداره کل برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد 
است که وظیفه انجام مذاکره ها و همکاری های بین المللی و 
نیز برقراری و مدیریت ارتباط شرکت فرودگاه ها با سازمان ها 
و مجامع بین المللی را بر عهده دارد. از سال ۹5 تاکنون بیش از 
150 جلسه بین المللی با بخش های دولتی و خصوصی کشورهای 
مختلف ازجمله آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند، بلژیک، ایتالیا، 
سوئد، مجارستان، چین، هند، کره جنوبی، امارات، قطر و روسیه  
در حوزه های جذب سرمایه گذاری خارجی، خرید تجهیزات، 

انتقال دانش و آموزش داشته ایم 

سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از وزرای اطالعات و کشور به دلیل همراهی و تعامل با شورای اسالمی شهر قدردانی می کنیم. 

متولی تعیین نرخ اجاره بها 

هفتهانهم
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