
   

عمال محدودیت  های جدی و تعطیالت جدی ضروری است و رویکرد فعلی دولت نشان از ارجحیت 
اقتصاد بر جان دارد.باز هم کرونا جان می گیرد و ضعف مدیریت کشور را به رخ می کشد. با توجه 
به شرایط قرمز تهران و کم توجهی برخی مسئولین به تذکرات ستاد کرونا و با عنایت به در خطر 
بودن جان شهروندان و هشدارهای متعدد از سوی وزارت بهداشت، اما 
به نظر می رسد تمایلی برای رعایت قرنطینه وجود ندارد. این شرایط 
حاصلی جز به هم ریختگی شرایط کنونی در اوج بحران ندارد، مغازه های 
گروه دوم و سوم و چهارم که باید تعطیل باشند به صورت جسته و 

گریخته تعطیل هستند.

مجلس از توضیحات دژپسند درباره واگذاری ایران ایرتور قانع شد 

سومین گذرگاه مرزی ایران و پاکستان افتتاح می شود 

چرا اغلب هلیکوپتر ها جعبه سیاه ندارند؟  جزئیات قرارداد خرید هواپیماهای برجامی + رقم پرداختی به اروپایی ها 

اعمال محدودیت ها و تعطیلی تهران ضروری است 

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: در فروردین ماه امسال ۲۸۹ شکایت از شرکت های هواپیمایی و شرکت های خدمات مسافرت هوایی به 
سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده که به ۹۶ درصد آنها پاسخ داده شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، »محمدحسن ذیبخش« اظهارداشت: براساس گزارش عملکرد سامانه حقوق مسافر در 
فروردین ماه ۱۴۰۰، به ۹۶ درصد شکایات مسافران از عملکرد شرکتهای هواپیمایی داخلی و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی در سامانه حقوق 

مسافر سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ داده شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این گزارش نشان می دهد سهم شرکت های هواپیمایی از شکایات واصله ۲۴۲ مورد و شرکت های 
خدمات مسافرت هوایی۴۷ مورد گزارش شده است.

ذیبخش افزود: با اقدامات و مکاتبات صورت گرفته تعداد شرکت های هواپیمایی ممتاز در پاسخگویی از ۷درصد در اسفند ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در 
فروردین ماه ۱۴۰۰ا فزایش یافته که بیانگر افزایش ۵۷ درصدی پاسخگویی شرکت های هواپیمایی به شکایات مردمی است.

هلیکوپتر ها به ندرت جعبه سیاه دارند که آن هم به شکل 
جعبه سیاه هواپیما ها نیست و دستگاه دیگری دارند 
که ضبط صدا توسط آن به درخواست خلبان یا صاحب 
هلیکوپتر صورت می گیرد و همانطور که می دانیم تعداد 
هلیکوپتر های شخصی بیشتر از هواپیما های شخصی است.

هزینه استفاده از جعبه سیاه زیاد است و معموال در پرواز های 
شخصی هیچ فردی این هزینه را گردن نمی گیرد، همچنین 
استفاده و نگه داری از آن نیازمند افراد متخصص است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی شاخص ها و شیوه های 
راستی آزمایی رفع تحریم ها در حوزه فناوری هوایی را تشریح 
کرد.در این گزارش، با اشاره به فراهم شدن امکان امضای 
قرارداد خرید هواپیما از سوی ایران ایر به عنوان ایرالین 
حامل پرچم کشورمان از دو شرکت بزرگ هواپیماسازی 
دنیا شامل ایرباس و بوئینگ و همچنین با کیفیت ترین 
هواپیماهای کوتاه برد جهان )ای تی آر(، آمده: این قرارداد 
برای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما شامل ۱۰۰ فروند انواع 
ایرباس، ۸۰ فروند انواع بوئینگ و ۲۰ فروند ای تی آر ۷۲-

مجید کیانپور- مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکحسن میرحسینی- مدیرکل فرودگاه سردار جنگل رشت زهرا نژاد بهرام- عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران
با افزوده شدن چهار پرواز جدید توسط شرکت هواپیمایی آتا تعداد پروازهای رفت و برگشت 

مسیر رشت - تهران به ۲۶ پرواز در هفته افزایش می یابد.
از اردیبهشت ماه چهار پرواز جدید این فرودگاه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برقرارمی شود.

با احتساب پروازهای جدید مسیر تهران، ۸۰ سورتی پرواز در هفته از 
فرودگاه گیالن به ۱۰ مقصد شامل اهواز، تهران، عسلویه، اصفهان، 
بندرعباس، تبریز، کیش، مشهد، بوشهر و شیراز انجام می شود. این 
فرودگاه در راستای اهتمام به سالمت مسافران عالوه بر تجهیز به 

دوربین حرارتی، استفاده از ماسک را اجباری کرده است. 

فردا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ همزمان با سفر محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی به 
چابهار سومین گذرگاه رسمی مرزی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی 

پاکستان افتتاح می شود.
گذرگاه پیشین-مند در شهرستان راسک افتتاح خواهد شد. اکنون تردد رسمی بین ایران 
و پاکستان از دو گذرگاه میرجاوه در شمال استان سیستان و بلوچستان و جالق در شرق 
این استان انجام می شود. مرز پیشین جنوبی ترین گذرگاه استان سیستان و بلوچستان 

با پاکستان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تعیین تکلیف واحدهای مسکن ملی در شهر 
پرند خبر داد و بر تالش برای اتمام مسکن مهر پرند در زمان بندی مقرر، تاکید کرد.

حبیب اهلل طاهرخانی با اشاره به اینکه سهمیه پرند در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۲۶ هزار 
واحد است، گفت: در پرند در بخش های مختلف طرح اقدام ملی، کار در حال انجام است. 
بخشی مربوط به متقاضیان ثبت نامی بوده است که نزدیک به ۵۵۰۰ نفر واجد شرایط انتخاب 
شدند که کار آن ها آغاز شده است. تعداد ۳۸۳۲ واحد نیز مربوط به انعقاد تفاهم نامه با ستاد کل 
نیروهای مسلح است که در محدوده ۱۳۰ هکتاری است و عملیات اجرایی آن شروع شده است.

نجمن های  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به ا
شرکت های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، نسبت به فروش بلیت 
هواپیما گرانتر از نرخ مصوب تذکر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، 
سید محمد حسین موالخواه سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به یونس دقیق کیا و حرمت اهلل رفیعی 
رؤسای انجمن های شرکت های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی، نسبت 

به رعایت نرخ مصوب بلیت پروازهای داخلی هشدار داد.

دو نگله سنگین ترانزیتی با وزن مجموع ۲۲۲ تن در منطقه وی ژه اقتصادی بندر 
شهیدرجایی تخلیه شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دو نگله )نگله واحد 
شمارش کاال( سنگین ترانزیتی با وزن مجموع ۲۲۲ تن در منطقه وی ژه اقتصادی بندر 
شهیدرجایی تخلیه شد. این محموله ترانزیتی شامل دو نگله یکی با وزن ۱۲۳ تن و 
طول ۶۰ متر و دیگری ۹۰ تن با طول ۴۰ متر بوده که از بندر جبل علی کشور امارات 

بارگیری و مقصد نهایی آن کشور عراق است.

شماره ششصد و پنجاه و ششم- نسخه آزمایشی -۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

ثبت ۲۸۹ شکایت از شرکت های هواپیمایی و خدمات هوایی در فروردین ماه 
سازمان حمایت به شرکت های هواپیمایی گرانفروش تذکر داد 

آخرین وضعیت پروژه های مسکن ملی و مهر شهر جدید پرند 

تخلیه دو نگله سنگین ۲۲۲ تنی در بندر شهیدرجایی 

نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد در مورد واگذاری ایران ایرتور قانع شدند.

بهره گیری از نسل سوم فناوری به منظور کاهش هزینه و نگهداری از راه ها پروازهای فرودگاه سردار جنگل رشت افزایش می یابد 

راه روشن است

هفته ان هم

با استفاده از تکنولوژی های نوین، می توان مدیریتی بهینه در استفاده از منابع مالی، مسائل 
مصرفی و نگهداری از راه ها ارائه کرد.این شرکت قدمتی حدود ۶۵ سال داشته و یکی از 
قدیمی ترین مجموعه های کیفی در کشور است که در بخش پایش و کنترل کیفی پروژه های 
عمرانی کشور فعالیت می کند، به طوری که طی این مدت، درکمتر پروژه 
عمرانی هست که ردپایی از این آزمایشگاه نباشد. ما با مجموعه های 
وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت کشور در بخش 
شهرداری ها و بنیاد مسکن و حدود ۳۰ دستگاه اجرایی دیگر فعالیت و 

همکاری مستقیم و کاملی داریم.

هفته انهم
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