
   

قطع شدن برق مشکلی برای پروازهای مسافری ایجاد نکرده است، اما فرودگاه ها بعضا برای ارائه 
خدمات به مسافران و در برخی از حوزه ها به مشکالتی برخورد کرده اند.به دلیل اینکه برای ارائه 
خدمات اصلی مورد نیاز پروازها از برق اضطراری استفاده می شود و فرودگاه ها عموما به این تجهیزات 
مجهز هستند، مشکلی در این ایام قطعی برق برای اصل پروازها ایجاد نشده 
است. البته قطع شدن برق مشکالتی برای برخی فرودگاه ها چه در ماه های 
گذشته و چه  در روزهای اخیر ایجاد شده و آن ها در ارائه برخی خدمات 
فرودگاهی به مردم به مشکالتی برخورد کرده اند.   به عنوان مثال فرودگاه 
مهرآباد در پی قطع شدن برق برخی تابلوهای اعالم پرواز سوخته است.
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حرکت اولین اتوبوس تمام برقی ایران در خیابان های تهران 

کشورهای ممنوعه و پرخطر برای پروازهای خارجی کدامند؟  موافقان و مخالفان سفر ارمنستان برای واکسن 

قطعی برق برای پروازها و فرودگاه ها چه مشکلی ایجاد کرده است؟ 

مقام آگاه صنعت هوانوردی گفت: هیچ دعوایی علیه ایران در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی در دادگاههای بین المللی اقامه نشده و حکم 
دادگاه کانادایی نیز اساسا باطل است.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، یک مقام آگاه در صنعت هوانوردی درباره آخرین وضعیت حقوقی پرونده 
سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: هیچ دعوایی در مجامع حقوقی بین المللی تشکیل نشده و هیچ مأمنی هم برای این موضوع وجود ندارد.

وی با تأکید بر پیچیدگی های تخصصی حقوقی در دعاوی بین المللی گفت: از آنجایی که در دادگاه های بین المللی، شکایت دولت ها علیه دولت 
مطرح می شود، و هیچ دولت خارجی از دولت جمهوری اسالمی ایران شکایت نکرده است، ادعاهای مطرح شده مبنی بر طرح شکایت از ایران در 

مجامع بین المللی تکذیب می شود.

وی ادامه داد: تنها اتفاقی که افتاده این است که دادگاهی در اتاوای کانادا رأیی علیه ایران صادر کرده که از اساس باطل است. این دادگاه صالحیت 
رسیدگی به شکایت علیه حاکمیت یک کشور را ندارد و کشورها مصونیت قضائی دارند؛ ضمن اینکه این دادگاه هیچ ادله ای اقامه نکرده و قاضی 

پرونده تنها گفته است که با کنار هم گذاشتن احتماالت به این نتیجه دست یافته ایم.

بر اساس جدیدترین نوتام منتشر شده از سوی سازمان 
هواپیمایی کشوری، ۱۲ کشور در فهرست قرمز و ۲۲ 
کشور در فهرست مقاصد پرخطر قرار گرفته اند که ورود 
برای کشورهای قرمز کرونایی ممنوع و برای کشورهای 
دارای ریسک باال با رعایت پروتکل ها و بنا به شرایطی 
مجاز شناخته شده است. در روزهای گذشته و در پی 
شیوع و گسترش ویروس کرونای دلتا، پروتکل های 
زهای خارجی و فهرست بندی  جدیدی برای پروا
کشورهای پرخطر و ممنوعه اعالم شده است که بر 

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با تایید 
افزایش تقاضا برای سفر به ارمنستان با انگیزه دریافت 
واکسن کرونا، گفت: هیچ منع قانونی و ایرادی برای این 
سفرها وجود ندارد. خبر سفر ایرانی ها به ارمنستان به 
انگیزه تزریق واکسن کرونا این روزها واکنش های زیادی 
داشته است؛ کیانوش جهانپور ـ مسوول روابط عمومی 
وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو ـ گفته 
»در برخی کشورهای همسایه از واکسن کرونا استقبال 

نشده که ارمنستان از جمله آن ها است. 

پروانه اصالنی- مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازیسردار سید تیمور حسینی - جانشین رئیس پلیس راهور ناجا محمد حسن ذیبخش-سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
 با ورود به موج پنجم کرونا و اینکه حدود ۱۹۰ شهر کشور وارد وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی 
شدند، پلیس راهور محدودیت های ترافیکی را به مورد اجرا گذاشته است.سفر از شهرهای 
نارنجی و قرمز کرونایی و بالعکس دارای ممنوعیت و محدودیت است.در خصوص شهرهای 
شمالی کشور هم ممنوعیت تردد وجود دارد و با توجه به اینکه تهران 
جزء شهرهای قرمز محسوب می شود، لذا خروج از تهران به هر سمتی 
ممنوع و دارای محدودیت بوده و مشمول جریمه یک میلیون تومانی 
می باشد. با همکاری مردم هرچه سریعتر از این شرایط عبور کنیم و 
جادارد از همکاری مردم تاکنون در محدودیت های تردد ا قدردانی کنیم.

اتوبوس برقی شتاب به عنوان نخستین اتوبوس تمام برقی ایران، روز یکشنبه ۱۳ تیرماه 
۱۴۰۰ برای اولین بار در شهر تهران به حرکت درآمد.

به گزارش تین نیوز؛ حرکت آزمایشی اتوبوس برقی شتاب در شهر تهران پس از انجام 
مراحل آزمایشی در شهر مشهد صورت گرفت.

تست اتوبوس برقی شتاب در شهر تهران از بامداد روز یک شنبه آغاز شده و در روزهای 
آتی تست آن در شهران تهران و البرز ادامه خواهد داشت.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا از برخورد قاطع پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با 
مخدوش کنندگان پالک خودروها خبر داد و گفت: بیش از ۱۵هزار خودرو در چهار روز 

اعمال قانون شدند.
به گزارش تین نیوز از پلیس راهور، سردار سید تیمور حسینی در خصوص اهمیت شناسایی 
وسایل نقلیه اظهار داشت: پالک مهمترین مشخصه شناسایی وسیله نقلیه، مالک و 
ثبت تخلفات است که ضوابط مرتبط با آن در قانون مجازات اسالمی ،آیین نامه راهور 

و جداول تخلفات رانندگی تعیین شده است

ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با کسب ۱۸میلیون و ۲۱ هزار رأی از 
مجموع ۲۸میلیون و ۹۸۹ هزار رأی ماخوذه در حالی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت پا به 
عرصه اجرایی می گذارد که باید افراد اصلح و کاربلد را برای معاونت ها و وزارتخانه ها بگمارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبر فوری، با توجه به اینکه یکی از وزارتخانه  های کلیدی و 
استراتژیک دولت، وزارت راه و شهرسازی محسوب می شود و از طرفی یکی از وعده های 
رئیس جمهور منتخب ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال است لذا تالش شده است

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: میزان تسهیالت مسکن ملی به ۲۵۰ 
میلیون تومان افزایش یافته که ۵۰ درصد از هزینه ساخت را شامل می شود. حبیب اهلل 
طاهرخانی در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه های زیربنایی مسکن مهر پردیس در 
جمع خبرنگاران گفت: پروژه های مسکن مهر با تسهیالت و آورده متقاضیان آغاز شده است 
و بخش عمده ای از آن ها را تحویل داده ایم و زحمات بسیار زیادی برای تکمیل واحدهای 
مسکن مهر کشیده ایم، اما موضوعی که اتفاق افتاد آن است که زیرساخت ها و خدمات 
این شهرها آماده نبود، اما ما با تمام محدودیت های مالی که دولت با آن ها مواجه بوده، 

شماره هفتصد و سوم- نسخه آزمایشی -۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰

تین
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جزئیات پرداخت خسارت به بازماندگان هواپیمایی اوکراینی 
گزینه  های مد نظر رئیس دولت سیزدهم برای وزارت راه و شهرسازی 

برخورد قاطع پلیس راهور با مخدوش کنندگان پالک خودروها 

وام طرح ملی مسکن ۲۵۰ میلیون تومان شد 

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای با محاسبه زیان ناشی از اجرای نرخ دستوری )کمتر از نرخ تن بر کیلومتر قانونی( گفت: با این کار ماهانه حداقل ۱۸ میلیون تومان از حق راننده و کامیوندار ضایع می شود. 

مشکالت صنعت ســاختمان با اعمال مدیریتی جامع حل می شود ممنوعیت تردد از و به شهرهای قرمز، ممنوع و مشمول جریمه است 

راه روشن است

هفته ان هم

در حوزه شهرسازی نیازمند مدیریتی جامع هستیم.مسکن نیز مانند سایر شاخص های اقتصادی 
از اقتصاد کالن تاثیر  می گیرد، تصمیم گیری در مورد سیاست های این حوزه را نیز نیازمند 
هماهنگی نهادهای مختلف برشمرد.موضوع مسکن موضوعی فرابخشی و نیازمند اجماع 
در حاکمیت است که متاسفانه گاهی اوقات این اجماع وجود ندارد. تا 
کنون در سیاست های تولید مسکن رویکردهای متفاوتی داشتیم به این 
مفهوم که یک دولتی به این موضوع پرداخته و دولتی به این حوزه ورود 
نکرده و همین مسئله بر حوزه مسکن اثر گذاشته است. ما به دنبال 
اجرایی شدن این سیاست ها بودیم و با مجلس هم همکاری کردیم

هفته انهم
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