
   

ارزش این پروژه ها ۲۰ میلیارد تومان است و انتظار داریم این پروژه ها تا پایان سال تکمیل شده و به 
بهره برداری برسند.یکی از وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، تامین ایمنی دریانوردی 
است که این پروژه ها در قالب تولید بار اول، نیازهای ایمنی دریانوردی کشور را تامین خواهد کرد.

 تا پیش از این برای تامین تجهیرات فناورانه در حوزه ایمنی دریانوردی، 
به تولیدکنندگان خارجی نیاز داشتیم، اما با توانمندی ایجاد شده در میان 
شرکت های ایرانی، دیگر هیچ دغدغه و نگرانی از نظر تامین تجهیزات 
نداریم. در همین راستا و در سایر حوزه ها، برای تامین تجهیزات بندری و 
دریایی از طریق تولید داخل، موفق شدیم تجهیزات مورد نیاز را تامین کنیم.

سفر با ناوگان عمومی بالمانع است 

الیحه تشکیل دادگاه دریایی با تصویب دولت به مجلس رفت 

جزییات سقوط یک فروند هواپیمای فوق سبک آموزشی  پرواز فوق العاده »هما« به پاریس 

تامین تجهیزات ایمنی دریانوردی توسط شرکت های دانش بنیان 

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، ۴ قرارداد تولید بار اول تجهیزات فناورانه الکترونیکی و مخابراتی بنادر کشور با شرکت های دانش بنیان 
امضا شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، طراحی و ساخت سامانه راداری تحلیل رفتار موج و راه اندازی آن در سایت بندر چابهار؛ 
ساخت فرستنده ناوتکس برای بندر فریدون کنار؛ ساخت ۱۰ دستگاه مدوالتور و ۱۰ دستگاه مادربرد رادار ترما برای بنادر شهید رجایی و امام خمینی 
)ره( و ایجاد سامانه یکپارچه آنالین کنترل و نظارت بر عملکرد الیروب ها در بندر شهید رجایی، چهار پروژه ای است که برای اولین بار در بنادر 

کشور سرمایه گذاری و اجرایی می شود.

در همین راستا، با عنایت به اهمیت بندر چابهار در حوزه ناوبری ایمن شناورهای متردد در منطقه و تطبیق پارامترهایی ساخت و سازهای دریایی، 
اقدام به طراحی و ساخت یک دستگاه رادار تحلیل موج شکن شده که این رادار با ارسال امواج افقی در یک بازه یک صد کیلومتری از ساحل، ارتفاع 

و جهت موج و جریانات سطحی را اندازه گیری می کند و در اختیار کاربران قرار می دهد.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: با توجه 
به درخواست هموطنان مقیم فرانسه برای برقراری پرواز 
فوق العاده به این کشور، پرواز فوق العاده به مقصد پاریس 

در روز ۲۴ اردیبهشت انجام خواهد شد.

 به گزارش تین نیوز، هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
)هما( اعالم کرد: این پرواز با شماره ۷۳۳ ساعت ۸ صبح 
از فرودگاه امام خمینی برخاسته و در ساعت ۱۱ و ۳۵ 
دقیقه )به وقت محلی( وارد فرودگاه شارل دوگل می شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هواپیمای فوق 
سبک فانتوم ۲9-۱۱ یک دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه 
اراک سقوط کرد و متاسفانه هر دو سرنشین این هواپیما جان 
باختند. محمدحسن ذیبخش اظهار داشت: هواپیمای فوق 
سبک فانتوم ۲9-۱۱ امروز ساعت ۱۰:۰6 صبح از فرودگاه 
اراک تیک آف )پرواز( کرد و در ساعت ۱۰:۰۷ این هواپیما 
سقوط کرد.وی با بیان اینکه این پرواز آموزشی بوده است، 
گفت: متأسفانه در این حادثه هر دو سرنشین هواپیما شامل 
خلبان اصغر نمازیان و دانشجو حمید مرادی جان باختند.

سعید رسولی-مدیرعامل شرکت راه آهنمحمدرضا مدرس خیابانی- مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران محمد راستاد-معاون وزیر راه و شهرسازی
موضوع مهم، پایبند بودن به سند راهبردی ۱۴۰۴ و اجرای آن است؛ البته قطعًا برنامه موجود 
نیاز به بازنگری دارد، زیرا مطابق با ظرف زمانی خود تهیه شده است با این حال امیدواریم 
موضوع تحریم و محدودیت هایی که برای کشور و کشتیرانی رخ داده است به پایان برسد که 

در این صورت این برنامه نیز به فراخور بازنگری خواهد شد.
پیش بینی ها حاکی از حمل و نقل دریایی حدود ۱۲ میلیارد تن کاال 
در سال ۲۰۲۱ است؛ این در حالی است که ظرفیت ناوگان حمل و نقل 
کاال در جهان رقمی بالغ بر دو میلیارد تن است؛ بنابراین برای سهیم 

شدن در این بازار الزم است برنامه ریزی صورت گیرد.

الیحه تشکیل دادگاه دریایی پس از تصویب دولت، جهت طی کردن مراحل تقنینی به 
مجلس شورای اسالمی ارسال شد.

 به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه 
قضاییه،  این الیحه که در معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضایی تهیه و تدوین 
یافته در 9 فصل و ۴9 ماده به موضوعاتی نظیر تشکیل دادگاه دریایی، صالحیت دادگاه 

دریایی، نحوه ابالغ، نحوه رسیدگی به دعوا، داوری و اجرای آرا می پردازد.

سخنگوی قوه قضائیه: قریب  به ۲۰ نفر از کسانی که در فرایند افشای فایل صوتی ظریف 
ایفای نقش داشتند احضار شدند. برای برون رفت فایل صوتی از دولت تحقیقات خوبی 
انجام شده و نتایجی بدست آمده و به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه 
دارد و تا نتیجه نهایی پرونده در این کارگروه امنیتی و قضایی موضوع را پیگیری می 
کنیم.به گزارش تین نیوز، غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران 
با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه گفت: همکاران ما در واحدهای حفاظت 

اطالعات قوه قضاییه ، ۲۳۷ نفر از کارچاق کن  و دالالن  را شناسایی کردند. 

شرکت هواپیمایی امریکن ایرالینز اعالم کرد پس از آن که فعالیت خط لوله کلونیال 
با یک حمله سایبری متوقف شد، دو مسیر پروازی روزانه این شرکت به دلیل کمبود 

سوخت مجبور به فرود و توقف خواهند بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از رویترز، شرکت هواپیمایی امریکن ایرالینز روز دوشنبه 
اعالم کرد پس از آن که فعالیت خط لوله کلونیال با یک حمله سایبری متوقف شد، 
دو مسیر پروازی روزانه این شرکت از مبدأ شارلوت در ایالت کارولینای شمالی به 

دلیل کمبود سوخت مجبور به فرود و توقف خواهند بود.

پیش فروش ۵ محصول سایپا از دیروز)دوشنبه( آغاز شد.
به گزارش تین نیوز، از ساعت ۱۰ صبح امروز پیش فروش یک ساله پنج خودروی شاهین، 
کوییک اس، کوییک آر، ساینا اس و کوییک دنده ای را به مناسبت عید سعید فطر آغاز کرد.

بر این اساس، متقاضیان فرصت دارند از امروز به مدت سه روز و ۲۴ ساعته به آدرس 
saipa.iranecar. اینترنتی فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا به آدرس

com مراجعه کنند و عملیات پیش ثبت نام را انجام دهند.

شماره ششصد و هفتاد- نسخه آزمایشی -۲۱ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 امضای ۴ قرارداد تولید بار اول تجهیزات فناورانه بنادر کشور 
توقف پرواز هواپیماها در آمریکا به دلیل کمبود سوخت 

نتایج تحقیقات درباره فایل صوتی ظریف 

سایپا کدام خودروها را پیش فروش کرده؟ 

محدودیت برای سفرهای عید فطر با خودروی شخصی در حالی از امروز آغاز می شود که ناوگان حمل و نقل عمومی از این محدودیت مستثنی است. 

ارتباط راه آهن با صنایع فوالدی و معدنی شکل پژوهشی می گیرد از بحران مالی کشتیرانی عبور کردیم 

راه روشن است

هفته ان هم

عملکرد مرکز جهادی پیشرفت راه آهن نشان از نهادینه شدن یک تفکر، حرکت رو به جلو و 
یک اراده و اعتقاد است و پایه های این تفکر و تمدن در داخل مجموعه مستقر است.

این اقدام و حرکت اگر دامنه محدود و نگاه درون سازمانی داشت، در این مدت کوتاه ریشه 
نمی دواند و به عنوان یک الگو در دستگاه های مختلف بررسی نمی شد، 
سرعت، پیشرفت و وسعت کار و تأییدیه های علمی و فنی در این باره 
بیانگر اصالت این حرکت است.در راستای آسیب شناسی این مسیر 
طی شده، هفته گذشته جلسه ای برگزار و گزارشی تهیه شد که در حال 

اصالح نهایی است و به زودی منتشر می شود.

هفته انهم
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