
از یک میلیون و 200 هزار واحد برنامه ریزی شده در طرح اقدام ملی، بیش از 400 هزار واحد در مرحله 
ساخت است که به زودی تحویل متقاضیان می شود.موضوع مسکن از نظر تاثیر پذیری و تاثیر 
گذاری یک موضوع فرابخشی است و در شرایط ویژه اقتصادی مسکن یکی از موضوعات اساسی 
برای تحرک اقتصاد است.سه استراتژی برای مسکن در وزارت راه طراحی 
شده که یکی از آنها تولید انبوه مسکن است که بر اساس نیازمندی ها 
در طرح جامع ملی مسکن در سال 900 تا یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور نیاز داریم که باید در چندسال آینده این نیازها تامین شودداشته 
باشیم به صورت گروهی به گروه های سه نفر به باال واگذار می شود

   

 رئیس ســازمان هواپیمایی و مدیرعامل »هما« بازنشسته نیستند 

ماجرای دزدیده شدن مسافر تپسی چه بود؟  

انجام ۲۲۷۰ پرواز از فرودگاه پیام در تیر ماه   آخرین نتایج بررسی های هواپیمایی سانحه دیده اکراینی 

آغاز تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در آینده نزدیک 

پیش از ظهر امروز علی عابد زاده در مراسم تودیع خود ضمن تاکید به این مسئله که بنده از بدنه صنعت هوایی هستم و در این صنعت حضور 
خواهم داشت گفت: در طول مدتی که بنده به عنوان ریاست سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشتم تمام مدیران و اهالی صنعت نهایت 

همکاری را با بنده داشته اند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، او در ادامه افزود: کسانی که بنده را در این سالها می شناسند می دانند که بنده هیچ وابستگی سیاسی و تفکر 

سیاسی به هیچکسی و هیچ جایی نداشتم.

رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری در این مراسم از عباس آخوندی وزیر سابق وزارت راه و شهرسازی تشکر کرد و گفت: بنده بدهکار 
ایشان هستم از اینکه این فرصت را به من دادند تا بتوانم یک نظام هماهنگی فکری را داخل سازمان هواپیمایی کشوری پیش ببرم بسیار از 

ایشان ممنونم .
او افزود: بنده مدیریت بسیاری در گذشته کرده بودم اما از لحاظ فکری آشفته بود که می توانم بگویم با کمک ایشان سازمان هواپیمایی 

کشوری به عنوان یک سازمان زنده فعالیت کرد که خروجی این موضوع دستاوردهای بزرگی داشت .

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه  بین المللی پیام 
گفت: بیش از 22۷0  پرواز آموزشی، مسافری و کارگو)باری( 
در تیرماه امسال از فرودگاه بین المللی پیام انجام شد.
ثناگو مطلق روز یکشنبه ۱9 مرداد در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: از این تعداد 22۶2 پرواز در حوزه خدمات 
آموزشی و فرودگاهی بوده که درصد تحقق عملکردی 
تیرماه به برنامه 99 رشدی ۱0۳ درصدی داشته است. 
در بخش کارگو)باری( نیزهمزمان با باز شدن مرزهای 
هوایی کشورمان، این پروازها از تیرماه از سر گرفته شد 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تسلیت به خانواده 
جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اکراینی در تهران، 
آخرین وضعیت رسیدگی به این سانحه و همچنین سانحه 
ناشی از ایجاد مزاحمت هواپیماهای نظامی آمریکایی 
برای هواپیمای مسافری ایران در سوریه را تشریح کرد.

خلبان دهقانی زنگنه، با اشاره به اینکه روند بررسی سانحه 
هواپیمای اکراینی در تطابق با استانداردهای ایکائو و 
مقررات ملی ادامه داشته و به پیشرفتهای خوبی رسیده، 
افزود: هدف از بررسی سانحه، کشف علل وقوع آن و ارائه 

محسن هاشمی -رئیس شورای شهرتورج دهقانی زنگنه-معاون وزیر راه و شهرسازی محمود محمودزاده -معاون وزیر راه و شهرسازی
به دنبال توسعه ناوگان حتی در شرایط تحریم هستیم.بدون تعارف چشم انداز روشنی هم برای 
خروج از آن وجود ندارد.ایکائو در ابتدا اعالم کرد در 2022 از بحران خارج می شویم بعد اعالم کرد در 
2024 از این بحران خارج خواهیم شد اما پیش بینی ها مرتبًا به روز رسانی می شود. نمی دانیم چه 
زمانی به وضع عادی برمی گردیم این در حالی است که صنعت هوایی 
کشور قبل از شیوع کرونا دچار تحریم های ظالمانه بود، آمریکایی ها 
تمام تالش خود را برای زمین گیر کردن صنعت هوایی به خرج دادند. 
عابدزاده به عنوان ابرمرد صنعت هوایی سال های زیادی برای این صنعت 
زحمت کشیده است. در دوره تحریم ها هواپیماهای زیادی وارد کردیم، 

چند روز پیش ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، که در آن دختر 
جوانی به ماجرای دزدیده شدن خود توسط یکی از راننده های تپسی اشاره می کرد.

در این ویدیو پریا رحمتی توضیح می دهد که در روز چهارشنبه، ۱5 مرداد توسط 
یکی از سفیران تپسی دزدیده شده است. او می گوید: من همیشه فکر می کردم 
تپسی یکی از مجموعه هایی است که در هر ساعت از شبانه روز از آن استفاده 
کنم، مطمئن ترین سفر را خواهم داشت چرا که اطالعات راننده و خودرو را دارم. 

برخی از صاحبان کاال برای نفع شخصی و کاهش هزینه انبارداری و بیمه ای با توجه به 
تعرفه باالتر نگهداری کاالهای پر ریسک و خطرناک اقدام به اظهار نادرست می کنند.

به گزارش تین نیوز، یک کارشناس در مورد حادثه انفجار در بندر بیروت لبنان 
تفاق اخیر لبنان زنگ خطری برای دولت و نهادهای  با بیان این مطلب گفت: ا
امنیتی کشور است تا در یک برنامه فشرده نقاط حادثه خیز داخل شهرهای بزرگ 
یند. ئه نما را تژی پاسخ به ریسک عملی ا و بنادر اصلی کشور را احصاء و استرا

یک راننده کامیوندار گفت: بیش از 50 روز از تاریخ قرار اجرای نرخ تن-کیلومتر ۱۸22 
می گذرد و همچنان مدیران استان ها در برابر اجرای این مصوبه قانونی مقاومت می کنند.

به گزارش تین نیوز، کوروش فالحی با بیان این که تن-کیلومتر بازیچه دست 
مدیران استانی شده است، در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: آخرین نرخ اعالن 
شده که قرار بود تیرماه  99 اجرایی شود )بر اساس دستورالعمل مدیرکل دفتر حمل 
کاال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای(  ۱۸22 ریال با ارز  ۱۸ هزار تومان بود.

چندی پیش و در حالی که تردد کامیون های حامل مواد سوختی به داخل شهرها 
ممنوع است ۶ کامیون حامل سوخت در پارکینگی در شهرک دولت آباد کرمانشاه 
منفجر و موجب آتش سوزی گسترده در این محل شد. به گزارش تین نیوز، یک 
فعال صنفی بخش حمل و نقل جاده ای در مورد این که چرا با وجود ممنوعیت 
تردد کامیون های مواد سوختی در شهرها، این کامیون ها در پارکینکی داخل شهر 
مستقر بودند، گفت: نبود ظرفیت و ضعف اجرای قوانین در ورود و خروج تیرپارک 
در مرزها که در واقع بیابان هایی با حصار خاکی است، یکی از این دالیل است.

شماره پانصد- نسخه آزمایشی -۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹
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سازمان هواپیمایی در پرونده هواپیمایی اوکراینی رو سفید است 

50 روز از ابالغ گذشت؛ تن-کیلومتر در استان ها به روزرسانی نشد 

وجود کاالهای پر رسیک در بنادر؛ خطر در کمین بندر شهید رجایی 

 کمبود امکانات؛ دلیل تردد کامیون های حامل سوخت در شهرها 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل »هما« هیچکدام بازنشسته نیستند. 

شهرداری در انتظار وام دولت برای کمک به کرونا  اولویت سازمان هواپیمایی کشوری »ایمنی« است 

راه روشن است

هفته انهم

اعضای شورا در مورد زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه برای سال چهارم که آیا 2۸مرداد باشد یا دوم 
شهریور برگزار شود به جمع بندی نرسیدند و هنوز هیچ یک از اعضاء کاندیداتوری خود را اعالم نکرده است.
شهرداری تهران بیش از 4۳سازمان و شرکت دارد که عمدتا از لحاظ اساسنامه ای دارای  
مشکالت عدیده ای هستند و حتی برخی در تضاد با قانون است که 
برای حل مشکالت و تعارضات، تالش بر این شد که ما در شورا  یک 
اساسنامه تیپ طراحی کنیم که به یکباره همه مشکالت شرکتها 
را حل کند و از آنجایی که اولین شرکت،  ساماندهی مشاغل بود 
سعی کردیم در اصالح این اساسنامه به قالبی دست پیدا کنیم

هفته انهم
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