
   

»رجا« از پانزدهم دی ماه بلیت ترن ست های خود را نمی فروشد 

استفاده از دو مدل سامانه عملیاتی و تحلیلی در شهرداری تهران 

منطقی: بودجه فاز دوم ساخت هواپیمای 150 نفره نرسید  آدم نژاد، نماینده وزیر در مجامع شرکت ها و سازمان های وزارتخانه شد 

 قیمت گذاری جدید خودرو بدون نظرخواهی از کمیسیون صنایع انجام شد رانندگان به حمایت های رفاهی و اجتماعی نیازمندند 

 رانندگان و کامیونداران می گویند مدت انتظار دریافت بار در پایانه بندرعباس به حدود 20 روز رسیده و شرایط به گونه ای 
شده است که بیش از 80 درصد بارها خارج از سیستم اعالن بار توزیع می شود.

به گزارش تین نیوز،  بر اساس آن چه این رانندگان در شبکه های اجتماعی عنوان کرده اند؛ سود هنگفتی نیز از این اقدام 
به دالالن و باربری ها و باربرهای متخلف می رسد.

به گفته آنان اگر این حجم از بارهایی که غیرمجاز توزیع می شود به سالن اعالن بار تزریق شود و هر کامیون در ماه موفق 
به دریافت سه بار شود اکثر مشکالت مالی رانندگان و کامیونداران خودبه خود حل می شود.

رانندگان در فراخوانی که در شبکه های اجتماعی داده اند از همکاران خود خواسته اند در مورد مشکالت پایانه بار بندرعباس 
سکوت نکنند و از راه های ارتباط با سازمان راهداری و حمل و نقل کشوری به صورت تلفنی و مکاتبه ای شکایت خود را از 
آنچه رانندگان »فساد گسترده پایانه بار بندرعباس« می خوانند؛ مطرح کنند و همچنین با گرفتن فیلم و عکس از متخلفان 

توزیع و حمل بار و انتشار آن در شبکه های اجتماعی در جهت حل این مشکل گام بردارند.

شهرام آدم نژاد باید از طرف وزیر راه و شهرسازی، در مجامع شرکت ها و 
سازمان هایی چون راه آهن جمهوری اسالمی ایران، سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای،  شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، 
سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت شهر فرودگاهی امام،  شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما(، شرکت خدمات هوایی پست و 
مخابرات، صندوق توسعه صنایع دریایی، سازمان صنایع هوایی و سازمان 

صنایع دریایی نیروهای مسلح حضور پیدا کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تیم و برنامه 
ساخت فاز دوم ساخت هواپیمای 150 نفره کامال آماده بود که اگر 
بودجه می رسید به مانند فاز اول حتمًا انجام می گرفت.منوچهر 
منطقی   در تشریح دالیل متوقف ماندن پروژه 150 نفره عنوان کرد: 
هواپیمای 150 نفره چند فاز داشت که فاز اول پول آن پرداخت شد 
و به نتیجه رسید اما در فاز دوم پولی پرداخت نشد و پروژه متوقف 

ماند که در صورت رسیدن بودجه فاز دوم آن نیز آغاز خواهد شد.

مدیرکل راه آهن خراسان، استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده توسط راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران در طول سال های اخیر را برنامه مهم مسئوالن و فعاالن حمل ونقل ریلی عنوان کرد. 

محمدهادی ضیایی مهر در گفت وگو با خربنگار ما توسعه قطار برنامه ای و مستقیم به ویژه از 

مرزهای پرتردد ریلی باری همچون مسیر بندرعباس تا رسخس را دستاورد مهم راه آهن در جهت 

کاهش زمان حمل کاالی ترانزیتی دانست و در ادامه افزود: با ایجاد این امکان در سال گذشته، 

مدت زمان حمل کاال  در این مسیر از یک هفته در سال های گذشته به 53 ساعت رسیده است.

ضیایی مهر با تاکید بر اینکه برای مشرتیان قیمت، زمان، ایمنی و امنیت مهم ترین فاکتورهای 

تاثیرگذار در انتخاب شیوه حمل است، اضافه کرد:  خوشبختانه هر سه این اهداف در کریدورهای 

ریلی ایران حاصل شده است.

در خبرها آمده است، در نشست اخیری که برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسالمی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند، مقرر شد تا انسجام بیشتری در تیم اقتصادی 

دولت ایجاد شود و پس از آن نیز مصوب شد تا کارگروهی برای ساماندهی بازار خودرو ایجاد شود. 

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در این رابطه، اظهار کرد: متاسفانه 

مجموعه دولت برای تنظیم بازار خودرو مسیری را رفته که که در عمل کمیسیون صنایع مجلس 

در آن نقشی ندارد.رضا انصاری با بیان اینکه نظرات اعضای کمیسیون صنایع و معادن در 

تصمیم گیری های اخیر نادیده گرفته شده است، گفت: کار قیمت گذاری خودرو از سوی دولت 

به شورای هماهنگی اقتصادی سپرده شده و آن شورا در این ارتباط تصمیم گیری خواهد کرد.

ز  ا ن  ا تهر ری  ا د ت شهر طالعا ا ری  و فنآ و  ت  طالعا ا ن  ما ز مل سا عا یر مد
د. نه عملیاتی و تحلیلی در شهرداری تهران خبر دا ما ز دو مدل سا استفاده ا
 محمد فرجود اظهار کرد: در این مسیر باید نیاز استفاده از این امکان را در مدیران 
ز امکانات موجود یاری رساند. نها برای شناخت و استفاده ا ایجاد کرد و به آ
می کند  کمک  تحلیلی  ی  نه ها ما سا نه  خا صد ر  : د کر یح  تصر ی  و
شته باشد. قات شهر دا تفا ز باال به همه ا تا مدیریت شهری دیدی جامع و ا
ی  ز ش سا ر ا گز ی  ا بر ی  ر ا د شهر ی  ها حد ا و می  تما  : شت ا د ز  ا بر ا  
. می کنند ه  د ستفا ا کز  مر ین  ا بیس  یتا د ل  و ا جد و  ه ها  د ا د  ، ر ما آ ز  ا

ن  کمنستا تر م  نجا ا سر جه  ر خا ر  مو ا ت  ر ا ز و ی  نی ها یز ا ر با 
 . د ف کر معا ی  ر ال د  1 5 0 ض  ر ا عو خت  ا د پر ز  ا ا  ر نی  ا یر ا ی  ن ها میو کا
یران هم چنین  ر تین نیوز و بر اساس اعالم گمرک ا به گزارش خبرنگا
رایزن بازرگانی سفارت ایران در ترکمنستان با اشاره به تصمیم عشق آباد 
برای وضع عوارض جدید 150 دالری برای ورود کامیون ها به ترکمنستان 
. د نی نمی شو ا یر میون های ا رض مشمول کا ین عوا عالم کرد که ا ا

عمان اعالم کرده است که در فرودگاه مسقط، امکان صدور ویزای فرودگاهی یک ماهه به ارزش 
20 ریال عمان معادل 5۶0 هزار تومان را برای عموم مسافران ایرانی فراهم آورده است.

اواخر اردیبهشت سال 1397، در راستای گسترش روابط میان ایران و عمان، توافقی میان دو 
کشور انجام شد تا متقاضیان ایرانی ویزای عمان بتوانند در فرودگاه مسقط، یا به صورت آنالین، 

برای دریافت روادید درخواست کنند.
در راستای این امر اخیر عمان اعالم کرده است که ویزای فرودگاهی ارزان برای ایرانی ها صادر می کند.

در حالی که مدیر پروژه راه آهن چابهار-زاهدان از افزایش پیشرفت فیزیکی 38 درصدی راه آهن 
چابهار-زاهدان خبر داده، حاال در خبرها آمده که دولت برای جذب فاینانس این خط آهن به عنوان 

یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی کشور برنامه ریزی کرده است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، دولت اعالم کرده است که به دلیل اهمیت این خط ریلی در تسریع 
ترانزیت کشور، مقرر شده که این مسیر ریلی در حدفاصل خط آهن زاهدان-میرجاوه سه خطه 
شود تا امکان تردد قطارهای ایرانی و پاکستانی فراهم شود. ضمن اینکه اولویت تکمیل نیز از 

بندر چابهار تا منطقه آزاد و از زاهدان تا خاش خواهد بود.
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فراخوان رانندگان برای مبارزه با داللی گسترده در یک پایانه بار  
صدور ویزای یک ماهه برای ایرانیان در فرودگاه مسقط 

ترکمنستان کامیون های ایرانی را از پرداخت عوارض معاف کرد 

برنامه دولت برای فاینانس خط آهن چابهار-زاهدان 

محمد بخارایی رئیس هیئت مدیره جمعیت ایمنی راه ها با اشاره به اهمیت حمایت دولت از 
وضعیت معیشت رانندگان به خبرنگار ما گفت: رانندگی جزو مشاغلی است که به سالمت روانی 
باالیی نیاز دارد. استرس های روانی باعث بروز خطاهای انسانی در هنگام رانندگی و  ایجاد 
سوانح رانندگی می شود. وی ادامه داد: رانندگان را باید حمایت کرد چراکه ما جان خود و 
عزیزانمان را در اختیار این رانندگان حرفه ای قرار می دهیم و سرمایه ما به دست آن ها است 
و اگر حمایت های اجتماعی و قانونی کافی و به روز از رانندگان داشته باشیم شاهد عملکرد 

بهتر آن ها خواهیم بود.ا
 و گفت: تاکنون موضوعاتی مثل سرمایه گذاری، کاریابی و تعمیرات بر عهده خود رانندگان 

بوده است و ما هیچ وقت حمایت های این چنینی از آن ها نداشته ایم.

 رجا از پس هزینه های خود برنمی آید و راهکار برون رفت از این شرایط نیز یا افزایش نرخ و یا تخصیص ارز 4200 تومانی است

 کاهش زمان »سیر« قطارهای برنامه ای، از یک هفته به 53 ساعت 


