
   

مظاهر دنیای امروز به کارگیری گسترده رایانه ها در امور مختلف علمی، فنی، پزشکی، صنعتی 
و زیست محیطی و حتی تجاری و بازرگانی و مدیریتی است و صنعت راه آهن جهانی اعم از راه 
آهن شهری و بین شهری نیز در این رویکرد جهانی یکی از پیشاهنگان این زمینه است و راه آهن 
ایران نیز از اولین شرکت هایی بود که به بکارگیری این فناوری پرداخت.      
داده کاوی )استخراج اطالعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم 
زیادی از داده ها در یک یا چند بانک اطالعاتی بزرگ( را می توان برای 
دستیابی به اهداف زیر در قالب منطق مثلثات نقشه راه بلوغ )نرم افزار، 
سخت افزار و راه افزار( چنین بیان نمود: یافتن روند تغییرات، یافتن ترین

ــرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری و خدمات وابسته   تشکیل انجمن صنفی ش

طرح جهش تولید و تأمین مسکن اصالح شد 

سرنوشت 3600 کامیون وارداتی در گمرک   زاکانی به عنوان نوزدهمین شهردار تهران انتخاب شد 

داشبورد مدیریتی دهه 70 برای بهبود تعمیرات لکوموتیو 

سرانجام پس از گمانه زنی های فراوان که از ابتدای انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور در مورد ترکیب اعضای دولت او صورت 
گرفت، امروز وضعیت 2 جایگاه مهم در دولت سیزدهم مشخص شد.

به گزارش تین نیوز، سید ابراهیم رئیسی امروز در احکام جداگانه ای محمد مخبر را به عنوان معاون اول رئیس جمهور و غالمحسین اسماعیلی 
را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد.

ایسنا در مورد محمد مخبر  نوشته که او که با حکم رهبر معظم انقالب از سال ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشته و دارای 
مدرک دکتری حقوق بین الملل است.

وی متولد دزفول و دارای سوابق و فعالیت های انقالبی در دوران طاغوت و سوابق مدیریتی پس از پیروزی انقالب است؛ مسئول بهداری سپاه دزفول 
در زمان جنگ، مدیرعامل مخابرات دزفول، معاون استانداری خوزستان، معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان بوده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون نیز ریاست 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( را برعهده داشته  است.

اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهر تهران امروز 
یکشنبه »علیرضا زاکانی« را با ۱۸ رای از مجموع 2۱ 
رای به عنوان نوزدهمین شهردار پایتخت پس از پیروزی 

انقالب اسالمی برگزیدند. 
اعضای شورای اسالمی شهر تهران پیش از این اعالم 
کرده بودند که در جلسه غیر رسمی این شورا، از بین سه 
گزینه نهایی »علیرضازاکانی«، »محسن پیرهادی« و 
»مازیار حسینی«، علیرضا زاکانی را به عنوان شهردار 

تهران انتخاب کرده و رای استمزاجی به وی داده اند

داریوش امانی، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اواخر تیرماه امسال در مراسم بهره برداری از چهار 
طرح در حوزه های مختلف راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اظهار کرد: ۳۶۴۳ دستگاه کامیون با سرمایه گذاری حدود 
۹2۰۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی آماده شماره 
گذاری شده است.وی ادامه داد: با توجه به فرسودگی 
ناوگان کامیون در سال ۱۳۹۸ اقدام بزرگی در راستای 
نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه ناوگان از محل ماده ۱2 حمایت 
از تولید بند سه ماده ۳۰ قانون احکام دائمی اجرایی شد 

محمدعلی نائل قراملکی-مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربیداریوش امانی-رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور  عباس قربانعلی  بیک-کارشناس حمل و نقل
از ابتدای شیوع ویروس کرونا که شعار »در خانه بمانیم« وجود داشت، شعار فعالین بخش 
حمل و نقل، جهت تحقق رونق تولید »در خانه نمی مانیم« بود.عملکرد رانندگان عزیز و 
شرکتهای حمل و نقل با وجود شرایط سخت کرونایی، در راستای کمک به زنجیره تولید و 
خدمت رسانی به مردم قابل تقدیر است.از ابتدای شروع ویروس کرونا 
که شعار »در خانه بمانیم« وجود داشت، شعار فعالین بخش حمل 
و نقل جهت تحقق رونق تولید »در خانه نمانیم« بود که بسیاری از 
رانندگان عزیز و شرکت های حمل و نقل دچار آسیب شدند. بالغ بر ۵۰2 
میلیون تن کاال توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای جابجا شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تامین نظر شورای نگهبان با اصالح موادی از طرح 
دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند. در نشست علنی روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی نمایندگان با پیشنهادات اصالحی کمیسیون عمران مجلس برای اصالح 
موادی از طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن موافقت کردند.بر اساس پیشنهاد 
کمیسیون عمران، بانک ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیالت موضوع 
این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

امانی گفت: بدنه پرسنل شهرداری تهران نگران هستند و زاکانی باید موضعش را نسبت 
به ورود مدیران اتوبوسی به شهرداری مشخص کند.

 ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر پس از استماع برنامه های زاکانی به عنوان شهردار 
تهران، خطاب به وی گفت: بدنه شهرداری تهران نگرانند و زاکانی باید موضعش را 
نسبت به مدیران اتوبوسی مشخص کند.وی با اشاره به اینکه برند شما ضد فساد است 
گفت: خودتان را برای یک میدان بزرگ پاسخگویی آماده کنید. و لطفًا تکلیفتان را با 

مثلث شهردار، مردم و شهرداری مشخص کنید.

یک کنترلر فرودگاه مهرآباد از اقدام مسئوالن فرودگاه کیش در ممنوعیت حضور 
یک کنترلر این فرودگاه در برج مراقبت به دلیل اعتراض به شرایط کاری خبر داد.

به گزارش تین نیوز، ابوالفضل مطیعی در این زمینه نامه ای خطاب به مدیر عامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در شبکه های اجتماعی منتشر و پرسش 
هایی را در مورد این اقدام مطرح کرده است.تین نیوز ضمن انتشار بخش هایی 
از این نامه، آمادگی دارد تا پاسخ مسئوالن فرودگاه کیش و یا مسئوالن شرکت 
فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به ابهاماتی که در این نامه طرح شده را درج نماید.

یک مقام مسئول کارگری با اعالم راهکارهای خانه دار شدن کارگران گفت: دولت 
رئیسی به شرط داشتن یک تیم همراه بازار مسکن را سر و سامان می دهد.

هادی ابوی با اشاره به برنامه دولت رئیسی برای خانه دار شدن اقشار جامعه به ویژه 
کارگران اظهار کرد: این که از زمینهای در اختیار سازمانها، ارگانها و دستگاهها برای 
تامین مسکن کارگران استفاده کنیم و وام و تسهیالت کم بهره در اقساط بلند به آنها 
بدهیم ایده بسیار خوبی است و اگر آقای رئیسی این ایده را محقق کند گام بزرگی در 

راستای خانه دار شدن کارگران برداشته ایم.

شماره هفتصد و بیست وسوم- نسخه آزمایشی -۱۷ مردادماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

دو انتصاب رئیسی/ معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور مشخص شد 
موضوع ممنوعیت حضور یک کنترلر در برج فرودگاه کیش 

موضعتان را درباره مدیران اتوبوسی روشن کنید 

سه راه خانه دار شدن کارگران اعالم شد 

ولین جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری و خدمات وابسته با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در محل سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل ریلی رجا برگزار شد. 

هزار و ۱۵۶ پرواز در فرودگاه های آذربایجان غربی ثبت شد  حمل بیش از ۵0۲ میلیون تن کاال در سال گذشته 

راه روشن است

هفته ان هم

از ابتدای امسال یک هزار و ۱۵۶ پرواز در فرودگاه های این استان ثبت شده است.در این بازه 
زمانی، در خصوص تعداد مسافران نیز ۹2 هزار و ۶۵۶ مسافر در فرودگاه های این استان تردد 
داشتند.از این تعداد پرواز ۴۹ مورد خارجی بود که با پنج هزار و 2۵٧ مسافر به فرودگاه های 
آذربایجان غربی تردد داشتند.در حال حاضر پروازها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به حالت عادی بازگشته است.هم اینک سه فرودگاه ارومیه، 
خوی و ماکو در آذربایجان غربی فعال است؛ توسعه فرودگاه ها در این 
استان زمینه حضور بیشتر گردشگران و سرمایه گذاران را فراهم می کند 

و به رونق اقتصادی این خطه کم برخودارتر منجر می شود.

هفته انهم
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