
   

از دستاوردهای ویژه این طرح می  توان به یکپارچه سازی نرم افزارهای محلی و مرکزی اسکادا اشاره 
نمود، که تجربه سایر خطوط مترو نشان داده این موضوع از گلوگاه  ها و نقاط پر ریسک پروژه  های 
مترو است.عالوه بر دستاوردهای مهندسی و بومی سازی سیستم اسکادای مترو به ارزش بیش از 
4 میلیون یورو، اجرای این طرح در گروه مپنا منجر به جلوگیری از خروج 
ارز و صرفه جویی قابل مالحظه ای برای کشور شده است. از این دست 
تجهیزات مورد نیاز پروژه  های ریلی که برخی توسط کارخانجات گروه 
مپنا طراحی و تولید شده و برخی دیگر با حمایت و نظارت این گروه، توسط 
سازندگان بزرگ صنایع در طول 13 سال فعالیت مپنا بومی سازی شده

کاندیداهای احتمالی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای+ نام 12 کاندیدا 

سازمان هواپیمایی کشوری ایران کجاست؟ 

 رشد ترانزیت کاال از مرزهای جاده ای کشور  ایرالین ها مقصر گرانفروشی نیستند! 

سهم کارخانجات داخلی از بازار خطوط ریلی شهری

با گذشت یک ماه از اخذ رای اعتماد دولت ابراهیم رئیسی از مجلس شورای اسالمی و مشخص شدن وزیر راه و شهرسازی، گمانه زنی ها در مورد 
این که چه کسی برای تصدی مدیریت شرکت ها و سازمان های زیر مجموعه این وزارتخانه انتخاب می شود، افزایش یافته است.

به گزارش تین نیوز، در این زمینه اسامی افراد مختلفی نیز برای کسب مقام معاونت های مختلف وزارت راه و شهرسازی در محافل حمل و نقلی 
مطرح شده است. افرادی هم که نامشان بر سر زبان ها افتاده، اغلب کسانی هستند که یا چراغ سبزی از سوی وزیر، نمایندگان مجلس، افراد نزدیک 
به وزیر، چهره های سیاسی  یا دیگر اشخاص صاحب قدرت و نفوذ در دولت دریافت کرده اند و یا از سوی فعاالن این حوزه برای تصدی این پست 

ها شایسته به نظر می رسند.

البته گفته می شود در بین افراد هستند کسانی که خودشان نیز در حال انجام مذاکره با چهره های صاحب نفوذ بوده و با برگزاری جلسه و ... به 
دنبال جلب نظر مساعد آنان برای افزایش شانس خود، برای تصدی این پست ها هستند. همچنین گفته شده وزیر راه و شهرسازی برای رسیدن 

به بهترین انتخاب، نسبت به تشکیل کمیته انتصابات در این وزارتخانه اقدام کرده است.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری با اشاره به دالیل بروز مشکالتی برای زائران در 
پروازهای اربعین از جمله اعالم دیرهنگام سهمیه ایران 
و برخی ناهماهنگی های داخلی و خارجی، گفت: قیمت 
مصوب بلیت هواپیما در ۹۸ درصد پروازها رعایت شد اما 
وجه مازاد دریافت شده از زوار به آن ها بازگردانده خواهد شد.

 ابوالقاسم جاللی درباره واکاوی مشکالت به وجود آمده 
برای زائران اربعین اظهار کرد: متاسفانه امسال عراق در 
شرایط بدی به ما ویزا داد و از بیست و سوم شهریور ماه 

در طی شش ماه گذشته، افزون بر چهار میلیون و ۲۰۰هزار 
تن کاال از مرزهای جاده ای کشور ترانزیت شد که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 133 درصد افزایش داشته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل 
نقل بین المللی این سازمان با اعالم این خبر افزود: طی 
شش ماه گذشته، از مجموع کاالهای ترانزیت شده، یک 
میلیون و ۵۶۰ هزار تن از کاالهای ترانزیتی مواد نفتی 
و ۲ میلیون و ۶4۰ هزار تن مواد غیرنفتی بوده  است.

سیاوش امیرمکری -سرپرست سازمان هواپیمایی کشوریاحمد رضا عامری- رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافری کشور رضا جواهری-مدیر عامل شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا
با برنامه ریزی های انجام شده برای بازگشت زائران اربعین حسینی، اتوبوس های مورد نیاز 
از فردا در مرز زمینی مهران آماده شده است.به هرتعداد اتوبوس در مهران مورد نیاز باشد 
تامین خواهد شد تا زائران حسینی در بازگشت مشکلی نداشته باشند و ما در این زمینه با 

تمام امکانات در خدمت زائران و هموطنان خواهیم بود.
با توجه به اینکه این اتوبوس ها با یک سر خالی به مهران اعزام خواهند 

شد، لذا بلیت متقاضیان به دو برابر نرخ مصوب عرضه خواهد شد
با توجه به اینکه این اتوبوس ها با یک سر خالی به مهران اعزام خواهند 

شد، لذا بلیت متقاضیان به دو برابر نرخ مصوب عرضه خواهد شد.

یک شهروند خبرنگار تین نیوز مقیم گرجستان با ارسال اطالعیه ای که از سوی سفارت 
ایران در گرجستان منتشر شده است به ابتکار عمل ایرالین های ترکیه ای برای حل 

مشکل مسافران ایرانی عازم گرجستان خبر داد.

به گزارش تین نیوز، این شهروند خبرنگار گفت: اطالعیه سفارت )اطالعیه را در ادامه 
خبر بخوانید( نشان می دهد شرکت های هواپیمایی ترکیه ابتکار عمل را در حل مشکل 

مسافران ایرانی عازم گرجستان به دست گرفته اند.

بابک طالبی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری اظهارداشت : سرمایه ای در کشور به 
نام راه وجود دارد که وظیفه ذاتی پلیس راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

مراقبت از این سرمایه با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها است .
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وی افزود: دلیل اصلی خرابی راه 
ها، عبور وسایل نقلیه با بار بیشتر از حد مجاز است که باعث می شود صدمات اساسی و 
مهمی به راه ها و ابنیه آنها وارد شود که تاکنون جزو دغدغه های مهم سازمان راهداری 

و حمل و نقل جاده ای بوده است .

برای بازگشت زمینی زائران مراسم اربعین امسال از مرز مهران برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته است و ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس را پیش بینی کرده ایم اما اگر دیگر 
مرزها مانند شلمچه و چذابه از سوی دولت عراق و ایران برای بازگشت زائران باز 
شود، آمادگی کامل داریم. بابک طالبی درباره آخرین وضعیت بازگشت زمینی زائران 
از مرز مهران و برنامه ریزی های انجام شده برای زوار، اظهار کرد: همانطور که 
از سوی ستاد مرکزی اربعین اعالم شده بود، مرزهای زمینی صرفا برای برگشت 
مهیا هستند و در همین راستا برای جابه جایی زوار حدود ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس 

وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۲۵ هزار نفر زائر اربعین بلیت بازگشت را خریداری 
کرده اند و با وجود بازگشایی 3 مرز زمینی برای بازگشت، همچنان ناوگان هواپیمایی 

ایران آماده فروش بلیت است.
به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، رستم قاسمی در حاشیه دیدار از فرودگاه امام 
خمینی )ره( افزود: در خصوص تست کرونای زائران هنگام بازگشت، مقرر شد برای 
تسریع در تخلیه و انتقال زائران، این تست به صورت چشمی و بدون انجام تست پی 

سی آر انجام شود.
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معیار انتخاب معاونان وزارت راه و شهرسازی چیست؟/ اطالع رسانی کنید 
 آخرین وضعیت بازگشت زمینی زائران از مرز مهران 

 ارتقای سامانه هوشمند توزین حین حرکت WIM در جاده های 

 ناوگان هواپیمایی ایران آماده فروش بلیت است 

بر اساس اطالعاتی به دست آمده از محافل حمل و نقلی، نام چندین فرد با تجربه خدمت در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ریاست این سازمان مطرح است. 

برخورد جدی با گرانفروشان بلیت اربعین  عرضه بلیت های بازگشت زائران با 2 برابر قیمت مصوب 

راه روشن است

هفته ان هم

عمده این مشکالت برای مسافرانی رخ داد که از شرکت هواپیمایی العراقیه بلیت خریداری 
کرده بودند چراکه پیشتر بلیت این شرکت نیازی به روادید نداشت، اما دولت عراق اعالم کرد 
در ایام اربعین همه مسافران این کشور باید دارای روادید شخصی در پاسپورت خود باشند، 
اما این شرکت همچنان به روال سابق عمل کرده و با فروش بلیت 
بدون روادید برای مسافران ایرانی مشکل ایجاد کرد. در چند روز گذشته 
به محض دریافت گزارش های مردمی بازدیدهای مشترکی انجام شد 
و در مواردی با مشاهده تخلف برای افراد متخلفی که الزام به فروش 
بلیت یکسره یا باالتر از نرخ مصوب می کردند پرونده تشکیل شد.

هفته انهم
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