
 مشارکت کم تر از 9 درصدی در انتخابات نظام مهندسی تهران 

بررسی  طرح تن-کیلومتر در شورای عالی هماهنگی ترابری؛ فردا 

روایت محمد غرضی از مدرک جعلی رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی   نصب یک رادار با ۷۸۰ هزار یورو سود 

سه اشتباه استراتژیک، سه استراتژی خروج  دالیل عملکرد ناموفق سازمان نظام مهندسی از زبان احمد خرم 

معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت 23 درصدی قطعه دو آزادراه تهران-شمال خبر داد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین پایان حفاری تونل شرقی البرز در جمع خبرنگاران گفت: 

امروز شاهد بازگشایی طوالنی ترین تونل جاده ای کشور بودیم.

او توضیح داد که پیش از این تونل امام زاده هاشم به طول سه هزار و 300 متر بزرگ ترین تونل جاده ای کشور بود اما با بازگشایی تونل البرز به 
طول شش هزارو400 متر تا سال های طوالنی این تونل بزرگ ترین تونل جاده ای کشور خواهد بود.

خادمی عملیات امروز را در تاریخ راه سازی کشور منحصربه فرد دانست و گفت: ما در این مسیر تونل های زیادی داشتیم اما همه در یک جبهه 
رشته کوه البرز قرار داشتند، تونل امروز سمت جنوبی البرز را به قسمت شمالی البرز با دو آب و هوایی متفاوت متصل کرد.

 وزیر راه وشهرسازی، با افشای جعلی بودن مدرک 
تحصیلی رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی از 
یک سو و صدور دستور تعلیق پروانه اشتغال به کار 
مهندسی رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
از سوی دیگر، پرونده تنش های سازمان نظام مهندسی 
را بست و پرونده تخلفاتش را گشود. آخوندی با این 
کار نه تنها در مقابل بخشی از بدنه دولت که مخالف 

این سرعت در تحوالت بودند ایستاد

با افتتاح و بهره برداری از سامانه راداری در فرودگاه 
بندرعباس امکان شناسایی، جداسازی، و تسهیل در امور 
ترافیک هوایی و نشست وبرخاست هواپیماها با ضریب 
باالی ایمنی در شرایط بد جوی در فرودگاه بندرعباس 
امکان پذیر شد.این اقدام،عالوه بر این که صرفه جویی 
۷۸۰ هزار یورویی را برای کشورمان به ارمغان آورده، 
دانش و قدرت علمی و  اجرایی متخصصان شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران را به دنیا نشان داد.

عباس آخوندی،وزیر راه و شهرسازی محمدحسین مقیمی ،استاندار تهران احمد خرم؛ ئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

کلیه خودروهای مورداستفاده به صورت ملکی یا استیجاری پیمانکاران 
ملزم به اخذ معاینه فنی معتبر هستند.

از اول مهرماه سال جاری از عقد یا ادامه قرارداد با پیمانکارانی که خودروهای 
آن ها فاقد گواهی معاینه فنی معتبر هستند، اکیدا خودداری شود. پس از ابالغ 
این بخشنامه، ذی حسابان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مکلف هستند 
از تایید و پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با سرویس و نگهداری، سوخت 

و قرارداد پیمانکاری خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی خودداری کنند.

تنگنای ارزی و تورم فزاینده ناشی از عدم قطعیت در فضای سیاسی و 
اقتصادی ایران عرصه را بر همه تنگ کرده و چون راِه چاره پیدا نیست، 
موجب سردرگمی و بدگمانی کم سابقه در سطح سیاست گذاران و مردم 

شده است. برای چاره جویی راهی جز شناخت ریشه ای مشکل نیست.
 باید دید که این عدِم  قطعیت از کجا سرمنشاء گرفته و آن را درمان کرد. 

وگرنه تمام اقدام ها نتیجه  معکوس می دهد.

یک راننده خودمالک که در کارگروه تعیین شاخص های کرایه بر اساس تن-کیلومتر 
حضور دارد، گفت: روز یکشنبه پانزدهم مهر، جلسه رسمی شورای عالی هماهنگی 
ترابری کشور برگزار می شود که یکی از موضوعات مورد بحث در آن شورا طرح 
تن-کیلومتر است. به گزارش تین نیوز، مالک نخعی تاکید کرد: روز چهارشنبه 
گذشته )یازدهم مهر( نیز جلسه کارشناسی تعیین نرخ حمل در چارچوب تن بر 

کیلومتر برگزار و تقریبا کلیت طرح تصویب شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، یازدهمین کنفرانس بین المللی این سازمان در تهران، 
با عنوان حمل ونقل ریلی به عنوان پلی میان آسیا و اروپا از روز سه شنبه ۱۰ مهر۹۷ 
آغاز شد و روز پنجشنبه ۱2مهر به کار خود پایان داد. هم چنین در این رویداد، اهداف 
ایران در توجه به نقش استراتژیک حمل ونقل ریلی وافزایش آن، حمل ونقل چند 
وجهی، مدرنیزه کردن و توسعه حمل ونقل ریلی و تالش های ایران هم تقدیر شد.

 معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به رویکرد 
اخیر دولت در خصوص توسعه فعالیت های گردشگری و ایران گردی و همچنین 
توجه ویژه استاندار و مقامات مسئول استانی به بسترسازی و توسعه فعالیت های 
مذکور گفت: بر این اساس مطالعات گسترده ای به منظور شناسایی توانمندی ها و 
جاذبه های بالفعل و بالقوه گردشگری دریایی در حوزه دریایی تحت نظارت بندر 

امام توسط کارشناسان بخش دریایی صورت پذیرفت

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، چهارشنبه های هر هفته با اجرای 
طرحی با عنوان »گفتگو با مترو« در ایستگاه های منتخب مترو، از ساعت ۱۰ صبح 

الی ۱6 بعدازظهر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مسافران  است.
 این شرکت قصد دارد تا در راستای تکریم بیش تر به نظرات شهروندان  پیشنهادات 

آن ها را دریافت و در صورت اجرایی بودن، اقدام نماید.
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 44603789-021

قطعه دو آزادراه تهران-شمال به پیشرفت 23 درصدی رسید/ افتتاحیه 1400 
 افق روشن توسعه و اشتغال در بندر امام 

فعالیت 13 کریدور ریلی بین کشورهای عضو سازمان همکاری 
راه آهن ها 

 گفتگو با مترو طرحی برای دریافت نظرات مسافران متروی تهران 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

کاهش مشارکت جای سواالت بسیاری در انتخابات اخیر سازمان نظام مهندسی برجای 
گذاشت.۹ هزار و هشتصد نفر در این انتخابات شرکت داشتند که با توجه به 
افزایش تعداد اعضا از ۹۰ هزار به ۱2۰ هزار نفر، کاهش 2۰ درصدی  مشارکت 
در انتخابات نظام مهندسی اتفاق افتاده است.متاسفانه به علت عملکرد ناموفق 
سازمان نظام مهندسی اکثریت اعضاء تعلق خاطر خود را به این صنف از دست 

داده و یا حضور در این بخش را با جّدیت دنبال نمی کنند.

نسبت مشارکت در انتخابات نظام مهندسی تهران با توجه به افزایش 30 هزار نفری اعضاء کاهش پیدا کرده که انتظار می رفت در مقایسه با سال گذشته بیش تر باشد. 

استفاده از خودروهای فاقد معاینه فنی، قدغن! 
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