
   

امروز به اطالع وزیر بهداشت در پایان دیداری که از وزارت راه و شهرسازی داشت، تالش های این 
وزارتخانه برای حذف حداکثری مراجعه به دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی و الکترونیکی 
کردن فرآیندهای این وزارت خانه را رساندیم. در حال حاضر ۸۲ درصد فرایندهای مربوطه در 
مراجعات مردمی به وزارت راه و شهرسازی الکترونیکی شده است که 
دستور داده ایم تا به سرعت به صد درصد رسیده و مراجعات حضوری به 
طول کامل حذف شود.از دیگر مواردی که به اطالع وزیر بهداشت رسید، 
جزئیات اجرای پروتکل های بهداشتی و روابط ابالغ شده از سوی وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص حمل و نقل عمومی بود.

از 28 آبان ماه مسافرت بدون تست کرونا ممنوع است 

از اول آذر محدودیت های جدید و بیشتری اعمال می شود 

یوسفی: مجلس کوتاه نمی آید   مقررات جدید سفر به آلمان اعالم شد 

شرکت های هواپیمایی و ریلی که پروتکلها را رعایت نکردند، جریمه شدند 

در حالی که سازمان بنادر و دریانوردی همچنان پاسخگوی کارشناسان و انتقادات مطرح شده نیست، اشتباهات این سازمان وزیر راه وشهرسازی 
را به مجلس کشانده است. بر این اساس جمعی از نمایندگان مجلس سوالی از محمد اسالمی درباره عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه 

در حوزه فناوری اطالعات در این سازمان تهیه و تدوین کردند.

به گزارش تین نیوز، سه شنبه هفته گذشته علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی در گفت وگویی با فارس، از تهیه طرح 
سوال نمایندگان مجلس از محمد اسالمی درباره عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در حوزه فناوری اطالعات خبر داد. است متن این 

سوال را در ذیل بخوانید:
خالصه سوال:

در خصوص سوءمدیریت و کم کاری های سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در حوزه فناوری اطالعات چه اقدامی انجام داده اید؟ آیا از ریخت و 
پاش های غیرضروری در سازمان بنادز اطالع دارید؟

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
که از تمام ظرفیت های قانونی خود برای برخورد با افزایش 
غیر قانونی قیمت بلیت ایرالین ها استفاده خواهیم کرد.

به گزارش تین نیوز، مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایسنا، 
با انتقاد از عدم بازگشت نرخ ایرالین ها به نرخ قبل از آبان 
ماه، بیان کرد: متاسفانه شاهد هستیم بعد از پیگیری های 
کمیسیون عمران مجلس و برگزاری چندین جلسه با حضور 
دستگاه های مربوط همچنان نرخ بلیت هواپیما باال بوده و 

ایرالین ها به تخلف خود ادامه می دهند.

 بر اساس اعالم »هما« مسافران پس از سفر به این کشور 
باید پس از 10 روز در منزل شخصی خود قرنطینه خانگی 
 PCR باشند و پس از روز پنجم، مجدد از آنها تست

گرفته خواهد شد.
1/ پاسپورت اتحادیه اروپا )ایسلند-نروژ-سوئیس-

انگلستان(۲/ اقامت اتحادیه اروپا )ایسلند-نروژ-سوئیس( 
مشروط به اینکه مسافران بلیت تائید شده هواپیما یا قطار 
به صورت ترانزیت در ادامه مسیر به کشور صادرکننده 

کارت اقامت به همراه داشته باشند.

پیرحسین کولیوند - رئیس سازمان اورژانس کشورسیاوش امیرمکری-مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران محمد اسالمی- وزیر راه  و شهرسازی
سرپرست ۸ فرودگاه نفتی تا ۳0 آبان منصوب می شوند.بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت فرودگاه 
ها و ناوبری هوایی ایران طی برنامه زمانبندی شده، می بایست نسبت به معرفی و استقرار نمایندگان خود 
به عنوان سرپرست هشت فرودگاه شامل خلیج فارس، ماهشهر، خارگ، سیری، الوان، بهرگان، گچساران 
و آغاجری اقدام کند و انتصاب سرپرست فرودگاه خلیج فارس نیز در این راستا 
بود.با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، پلیس فرودگاه نیز در فرودگاه 
های مذکور جایگزین سازمان حراست شرکت ملی نفت با اولویت فرودگاه 
خلیج فارس خواهد شد و کارکنان سازمان حراست صنعت نفت نیز تحت 
مدیریت نماینده پلیس فرودگاه های کشور ماموریت خود را انجام می دهند.

رییس جمهور گفت: از شنبه آینده اول آذر ماه، در سراسر کشور محدودیت هایی اجرا می شود.
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به لزوم اعمال محدودیت 
های بیشتر برای مقابله با شیوع این ویروس اظهار کرد: از شنبه هفته آینده یعنی 
اول آذر طرحی اجرا می شود که مربوط به کل کشور است و البته در هر شهر بنا بر 
اقتضائات آن شهر اجرا می شود و کلیت آن تا پایان کرونا ادامه خواهد داشت.وی 
افزود: ظاهر این طرح درست است که با جریمه ها و تعطیل مراکز فرهنگی و نظایر 
آن خود را بروز و ظهور می دهد اما بیشتر یک هشدار برای مردم است که بدانند این 

یک راننده کامیون با طرح این پرسش که چرا بعضی شرکت های حمل و نقلی در برابر 
جداسازی نرخ کمیسیون خود از سهم راننده مقاومت می کنند، در پاسخ به این پرسش 
گفت: در پاسخ ابتدا با یک مثال آغاز می کنم: مسیری ۳00 کیلومتری را در نظر بگیرید. 
نرخ کرایه بر حسب تن کیلومتر با شاخص ۲۴0 تومانی به ازای هر تن برابر است با 
1۴۲000 تومان، وزن بارگیر هم ۲۲ تن که خالص دریافتی راننده برابر است با حاصلضرب 
عدد ۲۲ در عدد 1۴۲000 که حاصل آن عدد ۳1۲۴000 خواهد بود.به گزارش تین نیوز، 
نوید خیرمند در شبکه های اجتماعی افزود: طبق قانون، مبلغ کمیسیون و ۴ درصد سهم 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: در هفته جاری جلسه تعیین تکلیف نرخ 
بلیت هواپیما برگزار می شود.

به گزارش تین نیوز، مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره میزان دریافت ارز نیمایی ایرالین ها از سال 97 تا کنون اظهارداشت: بانک 
مرکزی در تاریخ ۲5 مردادماه سال 97 بخش نامه ای را به بانک مرکزی ارسال 
کرد مبنی بر اینکه شرکت های هواپیمایی فقط می توانند ارز با نرخ برمبنای سامانه 

ETS یا از طریق ثبت خدمت و ثبت سفارش ارز نیمایی دریافت کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم کرد: تا پایان بهمن ماه امسال ساخت 
یک رام قطار ملی شامل هفت واگن تکمیل خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، جلسه 1۳۸ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشور به ریاست سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در محل دبیرخانه 
این شورا برگزار شد.همچنین سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
مورد پروژه ساخت یک رام قطار ملی اظهار داشت: این پروژه کار بسیار بزرگی است و 

گام بزرگ برای انبوه سازی است.

شماره پانصد و پنجاه و نهم- نسخه آزمایشی -۲۴  آبان ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 اشتباهات سازمان بنادر، وزیر راه را به مجلس کشاند 
تکلیف نرخ بلیت  هواپیما هفته جاری روشن می شود 

دلیل عدم استقبال از جداسازی نرخ کمیسیون از سهم راننده 

تکمیل ساخت یک رام قطار ملی شامل ۷ واگن تا پایان بهمن 

وزارت بهداشت طی نامه ای اعالم کرد از تاریخ 28 آبان جابجایی هرگونه مسافر به صورت زمینی، هوایی، دریایی و ریلی بدون دریافت نتیجه تست کرونا ممنوع است. 

مدیریت ایمنی راه ها نیازمند نگاه سیستمی است آغاز واگذاری فرودگاه های نفتی به شرکت فرودگاه ها 

راه روشن است

هفته انهم

به منظور توسعه پایدار سیستم حمل و نقل کشور باید به مدیریت ایمنی راه ها از دیدگاه سیستمی 
نظر کرد.شور جمهوری اسالمی ایران با جمعیتی بالغ بر هشتاد و سه میلیون نفر، پهناوری 
حدود یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع، هشتاد و چهار هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی، 
دویست هزار کیلومتر راه روستایی و بیش از هجده میلیون وسیله نقلیه 
که قریب به چهارصد هزار دستگاه از وسایل نقلیه شامل ناوگان حمل و 
نقل عمومی باری و مسافری می گردد، با سیاست های مقتدرانه و همگام 
با کشورهای پیشرفته در عرصه حمل و نقل، به عنوان یکی از کشورهای 
روبه رشد در منطقه خاورمیانه در سطح بین الملل شناخته شده است

هفته انهم
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