
   

 با پول دولت در صنعت هوایی هیچ اتفاقی نمی افتد 

 آخرین وضعیت اجرای تن کیلومتر

انتخاب رئیس هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی   حضور 110 شرکت در نهمین »ایرشو« بین المللی کیش 

 اشتغال 6.5 میلیون نفر در صنعت هوایی جهان گواهی معاینه فنی در سراسر کشور اعتبار دارد 

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: ما به رغم برخورداری ثروت های خدادادی آن طور که بایسته است در حوزه دریا رشد نکرده ایم در عین حال باید امروز 
خدا را شاکر باشیم که به این باور مشترک رسیده ایم که توسعه دریایی را در اولویت های جدی خود قرار دهیم و می دانیم برای تحقق توسعه ایران این 

مهم ضرورت دارد.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی امروز در سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی که در هتل المپیک 
تهران برگزار شد، گفت: ایران با برخورداری از دسترسی به دریاهای آزاد که یکی از بزرگ ترین موهبت های الهی است و قرار گرفتن در یک نقطه 
استراتژیک در جهان، همواره مورد توجه کشورهای منطقه و البته دنیا قرار دارد. به همین دلیل باید به اقتصاد دریا محور توجه ویژه ای نشان دهد و 

توسعه دریایی را به عنوان پیشران در دستور کار قرار دهد. 

عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین تاکید کرد: برای تحقق توسعه ایران رشد و نمو شرکت های دانش بنیان و توسعه خودباوری با تکیه بر اقتصاد ملی 
مورد توجه ما قرار دارد.

نهمین دوره نمایشگاه بین المللی هوایی ایران، ایرشو کیش، 
صبح امروز افتتاح شد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، نهمین دوره  
نمایشگاه بین المللی ایرشو کیش با حضور امیر سرتیپ حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سورنا ستاری معاون علمی 
و فن آوری ریاست جمهوری، مرتضی بانک دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد، نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی، انصاری الری مدیر 
عامل مناطق آزاد کیش، علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی  

کشوری و سفرای خارجی برگزار شد.

دبیر هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
از انتخاب علی رستمی به عنوان رئیس هیئت مدیره 

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی خبر داد. 

محمد طیطو گفت: به استناد ماده 17 و تبصره ذیل ماده 
26 اساسنامه شرکت، با تصمیم اعضای هیئت مدیره و 
به اتفاق آرا، علی رستمی به سمت ریاست هیئت مدیره 

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( منصوب شد.

مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاریمحمدراستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سعید قیصر، مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک 
در باالترین مراجع دریایی جهان در رابطه با تحریم های یک جانبه آمریکا 
که به صنعت کشتیرانی ایران تحمیل شد، خوشبختانه توانستیم 
توصیه مناسبی را در اجالس 121 شورای بین المللی سازمان 
دریانوردی بگیریم و کشورهای عضو ایمو حمایت قاطع خود 

را از ایران اعالم کردند.
خوشبختانه در زمینه مهندسی دریایی و احداث سازه های دریای، 
جزو کشورهای پیشرفته جهان هستیم و تمامی پروژه های بندری 

توسط متخصصان داخلی در حال انجام است.

در ادبیات توسعه از نظام حمل ونقل کارآمد به نیروی محرکه و موتور توسعه 
متوازن و پایدار کشورها یاد می شود.

 در این میان ویژگی اقتصادی حمل ونقل هوایی، از جمله ایمنی و سرعت بسیار 
باالی برخورداری از فناوری های برتر، با کم کردن فاصله مناطق مختلف 
آثار اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم، افزایش تولید ناخالص داخلی، تسهیل 
گردشگری بین المللی و ده ها ویژگی و آثار دیگر، فواید موثر اجتماعی در ابعاد 

مختلف اشتغال زایی و عدالت منطقه ای دارد.

 به گزارش خبرنگار تین نیوز چند روز پیش بود که فرامرز مداح عضو هیئت عامل 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص آخرین وضعیت اجرای تن کیلومتر 
توضیحاتی را ارائه داد. او گفته بود: محاسبه نرخ تمام شده حمل بر اساس تن کیلومتر، 

ازجمله خواسته های رانندگان در سال های پیش هم بوده است که در سال جاری 
به عنوان یکی از مطالبات اصلی درخواست شد و بر اساس دستور رئیس سازمان 

راهداری و حمل ونقل جاده ای، کارگروهی درزمینهرسیدگی به این طرح تشکیل شد.

رئیس پلیس  راه آهن اراک، گفت: برابر گزارش دایره آگاهی و در پی اعالم منابع و مخبرین مبنی 
بر توقف مشکوک یک دستگاه خودرو نیسان آبی رنگ در کیلومتر 276 بالک مشک آباد-نانگرد 
بالفاصله مامورین این دایره با هماهنگی مقام محترم قضایی و با توجه به بعد مسافت به محل 

مذکور اعزام شدند و موفق به دستگیری دو نفر سارق حرفه ای و سابقه دار شدند. سرگرد امید 
منتظر افزود: سارقان با استفاده از یک دستگاه هوا برش اقدام به بریدن هفت شاخه ریل سه 

متری به وزن تقریبی دو تن از سقف ساختمان متروکه ایستگاه را کرده بودند که خودرو نیسان 
متوقف و اموال مسروقه کشف و ضبط و سارقان دستگیر شدند.

 فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: تا پایان هفته جاری یک زیردریایی در 
کالس سبک، یک ناوشکن تمام ایرانی بانام سهند و زیردریایی تمام ایرانی فاتح در کالس متوسط 
را به ناوگان دریایی کشور الحاق خواهیم کرد. امیردریادار حسین خانزادی در سیزدهمین همایش 
بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در هتل المپیک تهران با اشاره به موقعیت جغرافیای ایران 
در مجاورت قلب زمین و مرکز جهان تاکید کرد: خیزش دریایی ایران با استفاده از تمامی ظرفیت ها 
شروع شده و دنیا باید این احیای تمدنی را به عنوان بخش جدایی ناپذیر در توسعه بین الملل بپذیرد.

داریوش نصر مدیرکل مدیریت بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان راهداری در گفت و گو با 
خبرنگار تین نیوز به تشریح آخرین وضعیت راه ها در استان کرمانشاه در پی زلزله روز یکشنبه در این 
استان پرداخت.وی در این باره به خبرنگار ما، گفت: در حال حاضر تمام محورهای منتهی به مناطق 
زلزله زده باز است و امکان امدادرسانی نیز وجود دارد.نصر خبر داد که شب گذشته به دلیل ریزش 
کوه براثر زلزله، محور پاطاق به سمت سرپل ذهاب بسته شده بود که با همت و تالش راهداران 

سطح محور پاک سازی و بازگشایی شد..
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 از موهبت های الهی بهره  کافی نبرده ایم 
 الحاق یک زیردریایی در کالس سبک به ناوگان دریایی کشور 

 دستگیری سارقان ریلی راه آهن اراک 

 آماده باش راهدارخانه ها برای زلزله احتمالی کرمانشاه 

هفتهانهم
راهروشناست

به طورقطع مراکز اطراف شهر تهران می توانند خدماتی با همان 
کیفیت مراکز معاینه فنی پایتخت ارائه کنند.تمامی مراکز معاینه 
فنی سراسر کشور به سامانه »سیمفا« متصل هستند و کیفیت 
ارائه خدمات در تمامی این مراکز تفاوتی ندارد لذا شهروندان 

می توانند از تمامی مراکز استفاده کنند.

 اخذ معاینه فنی خودرو توسط تهرانی ها در دیگر شهرها از 
اتالف وقت شهروندان جلوگیری می کند و این معاینه فنی 

دارای اعتبار است.

معاون علمی فناوری ریاست جمهوری حضور بخش خصوصی در صنعت را الزامی دانست و گفت: با پول دولت در صنعت هوانوردی هیچ اتفاقی نمی افتد. 

حقانیت ایران در آیمو ثابت شد 

هفتهانهم
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