
   

مجمع اتحادیه را در پیش رو داریم که پیشنهاد می شود در آن شرکت های دانش بنیان حوزه حمل 
و نقل حضور داشته باشند.در فعالیت های استارتاپی معموال خدمات هوشمند سازی در کالنشهرها 
صورت می گیرد در حالی که با همکاری شرکت های دانش بنیان و مدیران محلی تحوالت خوبی در 
زمینه حمل و نقل این شهرها ایجاد کرد. ما مطالعاتی در حوزه های حمل 
و نقل عمومی و ترافیک انجام دادیم که تاکنون ۲ سامانه راه اندازی و به 
بهره برداری رسیده است. ما برگزاری مجمع اتحادیه سازمان های حمل 
و نقل عمومی را در پیش رو داریم که پیشنهاد می شود در این مجمع 
شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه حمل و نقل حضور داشته باشند.

نقش و سهم رســانه  های خصوصی در سازمان بنادر و دریانوردی در یک دهه گذشته 

تامین زمین، پیش نیاز ثبت نام نهضت ملی مسکن 

در عملیات پروازهای اربعین موفق بودیم   پنچ مزیت انتقال اجرای همه پروژه های ریلی به شرکت راه آهن 

برگزاری مجمع اتحادیه سازمانهای حمل و نقل با حضور دانش بنیان ها 

وزیر راه و شهرسازی از برگزاری جلسه تعیین نرخ جدید بلیت پس از حذف محدودیت مسافرگیری در پروازها با حضور ایرالین ها در روز دوشنبه 
)۲۴ آبان ماه( خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، رستم قاسمی امروز در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به توافق 
ایران و عراق در سفر نخست وزیر این کشور به تهران برای اعزام ۶۰ هزار زائر اربعین به عتبات گفت: با تعدادی از دوستان مشورت کردم، من در آن 
زمان از توان سازمان هواپیمایی کشوری مطلع نبودم. برخی می گفتند امکان ۴۰ هزار نفر بیشتر نیست اما امیر مکری به عنوان سرپرست سازمان 

در آن زمان و مدیران ایرالن ها کمک کردند تا زائران به عراق بروند که کار بزرگی بود.

وی افزود: پس از آنکه با کاپیتان محمدی بخش برای حضور در سازمان هواپیمایی کشوری صحبت کردم، وی موافقت کرد، از ایرالن ها هم 
می خواهم با وی به عنوان مسئول صنعت هوانوردی که البته مشکالتی هم این صنعت دارد، همراهی کنند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی گفت: 
خوشبختانه در قیمت بلیت پروازهای اربعین امسال توانستیم 
موفق عمل کنیم. سیاوش امیرمکری امروز در مراسم تودیع 
خود به عنوان سرپرست سابق سازمان هواپیمایی کشوری 
و معارفه »محمد محمدی بخش« رئیس جدید سازمان، 
گفت: ۷۳ سال از تصویب قانون هواپیمایی کشوری می گذرد. 
ناوگان هوایی نیازمند توسعه است. در حال حاضر امکان 
پذیرش و اعزام ۷۵ میلیون مسافر در سال را داریم که در 
۱۳۳ مسیر پروازی به طول ۸۸ هزار کیلومتر تردد دارند.

بابک احمدی ناقدی در گفت و گو با خبرنگار ما در شرح 
پنج دلیل خود برای موافقت با این اقدام، گفت: موضوع اول 
بحث تعریف، تصویب و شروع پروژه های غیر اقتصادی و 
ناکارآمد در حوزه حمل و نقل ریلی کشور است به طوری 
که به وفور پروژه هایی وجود دارد که در سال های اخیر 
مصوب شده و در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل استارت خورده و این پروژه ها کامال غیراقتصادی 
هستند که نه نگاه راهبردی در آنها وجود دارد و نه نگاه 
اقتصادی و صرفا به واسطه فشارهای مقامات محلی این 

محمد محمدی بخش - رئیس سازمان هواپیمایی کشوریعلیرضا زاکانی- شهردار تهران عبداهلل متولی - مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
به نظر من یکی از مهم ترین جلسات ما در شهرداری تهران این جلسه است که باید در 
بازه های زمان مشخص تشکیل شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده این برنامه و جلسه 
به شکل ماهانه برگزار می شود تا میدان عمل خود را به شکل پیوسته برقرار کنیم و در ادامه 
در هر فصل نیز جلسه ای با حضور شهرداران نواحی برگزار شود.
اهمیت جلسه امروز با شهرداران مناطق بسیار باالست و آنچه 
به ذهنم رسید که خدمت شما عرض کنم این است که نوعی هم 
آفرینی و همت مشترک برای رسیدن به قله ها را با هم تجربه 
کنیم و شکل دهیم. ما در شهر تهران با موجودیتی مواجه هستیم

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با تیتر امشب 
ضمن اشاره به استقبال و ثبت نام یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط در نهضت ملی 
مسکن، اظهار کرد:  در این دوره که تا پایان آبان ادامه دارد ثبت نام در ۵۲۰ شهر انجام می شود.

 محمودزاده افزود: سیاست این وزارتخانه آن است که در شهر هایی که زمین تامین نشده، ثبت 
نام را آغاز نکند تا توقع بدون امکان تحقق ایجاد نشود.  بدون تقاضا هیچ پروژه ای آغاز نمی شود 
و ثبت نام برای پروژه هایی آغاز می شود که زمین برای ساخت و ساز آن تامین شده باشد.

مدیرکل حمل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به ادارت کل استانها اعالم 
کرد صدور بارنامه به مقاصد غیر واقعی از سوی شرکتهای حمل و نقلی را تخلف اعالم کنند.
 غالمحسین دغاغله در بخشنامه ای به مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان ها اعالم کرد: در جلسه کارگروه حمل و نقل از سوی برخی رانندگان عنوان شده 
که برخی شرکت های حمل و نقلی نسبت به صدور بارنامه به مقاصد غیر واقعی خصوصًا 
به مقصد پایانه های مرزی و همچنین عدم درج نرخ کرایه حمل اقدام می کنند که باعث 

بروز مشکالتی برای رانندگان شده است.

یک راننده کامیوندار دانش آموخته مهندسی صنایع در مورد اقدام سازمان حمایت 
در مورد میزان افزایش قیمت الستیک گفت: چندی پیش انجمن تایرسازان در یک 
اقدام خودسرانه با یک مصوبه داخلی ادعای ۴۰ درصد افزایش نرخ تایر را مطرح 

کرد و اعضا را از فروش زیر این نرخ منع کرد!

به گزارش تین نیوز، آرش جلیلی افزود: در آن زمان سازمان حمایت به درستی ورود 
کرد و از تایرسازان آنالیز قیمت بر اساس صورت های مالی مصوب مطالبه کرد.

این تفاهم نامه  با هدف همکاری مشترک پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه حمل و 
نقل درون شهری مبتنی بر دانش و فناوری های روز دنیا و استفاده از ظرفیت های 
علمی و دانشگاهی این شرکت ها منعقد شده است. همچنین همکاری در انجام 
انواع مطالعات حمل و نقل هوشمند طرح های تحت پوشش، همکاری در توسعه 
حمل و نقل همگانی هوشمند، توسعه سیستم های مبتنی بر مشارکت و نظارت 
مردمی و همکاری در بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در پیاده سازی 
سامانه های حمل و نقل هوشمند، از محورهای این تفاهم نامه  به شماره می روند.
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برگزاری جلسه تعیین قیمت بلیت هواپیما؛ فردا 
 قیمت الستیک و مصوبه پوپولیستی سازمان حمایت 

صدور بارنامه به مقاصد غیر واقعی تخلف است 

 سامانه های حمل و نقل هوشمند شهری توسعه می یابد

تولید مجموعه فیلم  های مستند »فانوس دریایی« با بیش از 280 کلیپ و پخش اغلب آن ها در بدترین ساعات ممکن از سیمای جمهوری اسالمی، مصداق این کج  سلیقگی به  شمار می  آید. جا دارد با یک نظرسنجی بی  غرض و منصفانه درون سازمانی، میزان هزینه  های صورت گرفته برای تولید و پخش این مجموعه احصاء و با تعداد مخاطبان تلویزیونی و بازبینی در شبکه  های اجتماعی سنجیده شود! 

 برنامه ای برای حقوق بازنشستگان هما داریم برای خطوط متروی تهران ۳ هزار واگن نیاز داریم 

راه روشن است

هفته ان هم

در حال حاضر بیش از در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در طرح جهش تولید 
و تامین مسکن ثبت نام کرده اند و عملیات اجرایی بسیاری از پروژه ها در حال آغاز است.

وزارتخانه معطل مذاکرات با شرکتهای خارجی نمی ماند. اگر مذاکرات به نتیجه برسد فرصت 
ایجاد می شود؛ اگر هم نشود با توان داخلی کار را جلو می بریم. در همین 
مدت کوتاه ۱۶۵ هزار واحد طرح جهش تولید و تامین مسکن )نهضت 
ملی مسکن( آماده کلنگ زنی شده است.در سفرهایی که طی دو سه 
هفته گذشته رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی به استانها داشتند 
بیش از ۵۴۰۰ واحد کلنگ زنی شد. ۱۶۰ هزار واحد دیگر آماده است که 

هفته انهم
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