
   

 از سال گذشته تدوین سند راهبردی برنامه ۵ ساله مدیریت کیفیت در دستور کار سازمان ملی 
استاندارد قرار گرفته است. به روزرسانی و نوسازی در جایزه ملی کیفیت برنامه دومی بود که در 
دستور کار ما قرار گرفت. شرکت و عضویت در مجامع علمی دنیا دیگر برنامه ما بود. تالش کردیم 
با صنایعی که استاندارد اجباری دارند اما مشکالت جدی پیدا کرده اند، 
در جهت حل مشکالتشان گام برداریم و به نحوی عمل کنیم که تجار 
و تولیدکنندگان ما بیش از این آسیب نبینند در عین حال سعی ما حفظ 
حقوق مصرف کننده است. در بحث استانداردسازی و نظارت بر مصالح 

ساختمانی گام های جدی برداشته ایم. کشور ما بالخیز است

 با گران فروشی بلیت اربعین برخورد می شود 

فرصت طالیی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای 

سفرهای داخلی و خارجی به شرط واکسن  تفاهم نامه با روسیه با خرید سوپرجت ارتباط ندارد 

لزوم استانداردسازی مصالح ساختمانی 

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای خواستار پیگیری موضوع عدم اجرای مصوبات و آیین نامه های دولتی که در پی اعتراضات سال ۹۷ رانندگان 
به تصویب شورایعالی ترابری رسیده )مصوبه ۲۰۹( از سوی وزیر راه و شهرسازی شد.

به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند همچنین با تاکید بر این که جامعه رانندگان بخش قابل توجهی از سبد رأی رئیس جمهور را تشکیل می دهند، 
گفت که چشم امید رانندگان به وعده عدالت و مبارزه با فساد دولت است.

وی در ادامه به شرح مشکالت و دغدغه های رانندگان حمل کاال پرداخت و وضعیت جاده های کشور از لحاظ کیفیت، ایمنی و امنیت، فقدان 
امکانات رفاهی و بهداشتی در توقفگاه های بین راهی و حتی پایانه ها و مرزها و همچنین موضوع باال بودن مبلغ کمیسیون شرکت های حمل و 
نقل را از جمله این مشکالت ذکر کرد. خیرمند در بخش دیگری از نامه ای که خطاب به وزیر راه و شهرسازی در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، 
افزود: عدم اجرای مصوبات و آیین نامه های دولتی که در پی اعتراضات سال ۹۷ رانندگان به تصویب شورایعالی ترابری رسیده )مصوبه ۲۰۹( از دیگر 

مشکالتی است که در رأس مطالبات رانندگانی که چشم به راه تحول در این وزارتخانه هستند، قرار دارد.

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری با بیان 
اینکه تفاهم نامه با روسیه برای پذیرش تاییده های طرفین 
دو جانبه است، گفت: این تفاهم ارتباطی با خرید سوپرجت 
از روسیه ندارد. آرش خدایی، معاون استاندارد پرواز سازمان 
هواپیمایی کشوری در واکنش به برخی اخبار منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی و وبسایت های خبری در رابطه با توافق 
ایران و روسیه برای خرید هواپیمای مسافری گفت: این اخبار 
در واقع واکنشی به به بیانیه آژانس حمل و نقل هوایی فدرال 
روسیه است که در آن بیان شده در توافق با ایران شرایط مطلوب 

در ماه های گذشته در کشورهای مختلف مجوز حضور 
مردم در مکان هایی مانند ورزشگاه ها، سینماها و... و انجام 
فعالیت های مختلف مانند سفرهای داخلی و خارجی به 
افرادی داده می شود که هر دو دز واکسن را دریافت کرده 
باشند. در ایران نیز طی هفته های گذشته حجم بسیار 
زیادی واکسن از مبادی مختلف به کشور وارد شده و 
واکسسیناسیون به سرعت در حال انجام است. از سوی 
دیگر در هفته های اخیر مباحثی در این زمینه و شرطی 
شدن همین فعالیت ها برای برای واکسینه شده ها و کسانی 

عبدالعلیرحیمیمظفری-عضوهیاترئیسهکمیسیونانرژیمجلسبابکطالبی-معاونحملونقلسازمانراهداریوحملونقلجادهای غالمرضشریعتی-رئیسسازمانملیاستانداردایران
مکاتباتی با سازمان حج و زیارت و سازمان هواپیمایی کشوری داشتیم که آمار بلیت هایی که 
به صورت یکسره خریداری شده را به سازمان راهداری اعالم کنند تا برای عزیزانی که اراده بر 
تردد زمینی دارند، امکانات الزم پیش بینی شود. هرچند ظرفیت برای تمامی تعداد ۶۰ هزار 
نفر فراهم شده است. با بخش خصوصی هماهنگ شده و با توجه 
به آمار و عملکردی که در سال های گذشته ثبت شده، درصد سهم 
استان های مختلف را مشخص کردیم. چون تعداد زائران به نسبت 
گذشته ناچیز است، هیچ مشکلی برای جابه جایی امن و راحت این 

عزیزان وجود ندارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را یک 
فرصت طالیی برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور دانست محمدعلی اصل سعیدی پور 
در رابطه با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای و اینکه بنادر و حمل و نقل 
دریایی ایران با محوریت بنادر شمالی چه نقشی می توانند در راستای تحقق اهداف این 
سازمان در حوزه دریایی و بندری داشته باشند، اظهار داشت: کشورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود 
اختصاص داده اند و ایران می تواند از این فرصت طالیی استفاده کرده و محور ترانزیتی 

عباس مقتدایی گفت: با توجه به تماس های مکرر هموطنان، در روزهای گذشته مکاتبه ای 
را با فرمانده نیروی انتظامی و مدیرعامل شرکت پست درخصوص تسریع درصدور و 
ارسال گذرنامه انجام دادم که مدیرعامل پست طی تماسی بر تسریع بیشتر تاکید کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، وی افزود: امسال به نحوه مدیریت حضور در راهپیمایی 
اربعین انتقادات جدی مطرح شده و متاسفانه آنگونه که باید و شاید عمل نشد. همچنین به گفته 
مسئوالن سازمان حج و زیارت، ۶۰ هزار نفر نیز موفق به ثبت نام قطعی نشدند و طبق آماری 
که ما داریم، تاکنون ویزا برای جمعیت محدودی صادر شده و برای همگان صادر نشده است.

محمدحسن زیبخش اظهار کرد: فهرست دفاتر فروش بلیت پروازهای اربعین 
۱۴۰۰ که متعلق به ۱۴ شرکت هواپیمایی بوده یا با آن ها طرف قرارداد هستند. 
مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری است و مردم می توانند برای تهیه بلیت از 

طریق این فهرست اقدام کنند.
به گزارش تین نیوز، وی اضافه کرد: همه این دفاتر موظف به ارائه بلیت پروازهای 
اربعین به زائرین با نرخ مصوب تعیین شده هستند و در صورت بروز تخلف برخورد 

جدی با آنها خواهیم کرد.

 با هماهنگی انجام شده زائران اربعین حسینی که با هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران قصد تشرف به نجف اشرف را دارند، با مراجعه به آزمایشگاه »بهمن طب« به 
آدرس تهران، تقاطع خیابان مالصدرا و شیخ بهایی، جنب بیمارستان بقیه اهلل االعظم 
)عج(، پالک ۲۰۰ )شماره تماس ۸۸۶۱۱۱۱۵( با احتساب تخفیف ۵۰ درصدی به مبلغ 
۱۸۰ هزار تومان و مسافران پروازهای خارجی با تخفیف ۲۰ درصدی به مبلغ ۲۸۸ 
هزار تومان می توانند تست کرونا انجام دهند. پروازهای اربعین از ۶ فرودگاه کشور از 

تاریخ ۲۸ شهریور با نرخ مصوب پنج میلیون تومان در مسیر رفت و برگشت آغاز شده

شماره هفتصد و پنجاهم- نسخه آزمایشی -3۰ شهریورماه ۱۴۰۰

تین
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 درخواست رانندگان کامیون: اجرای مصوبات شورای عالی ترابری 
 اعالم فهرست دفاتر فروش بلیت اربعین ۱۴۰۰ 

پروازهای اربعین سامان دهی شود 

 تسهیالت »هما« به زائران اربعین حسینی 

وزیرراهوشهرسازیباصدوردستوریخواستاربرخوردباهرگونهگرانفروشیبلیتاربعینشد.

تغییری در قیمت بنزین و حامل های انرژی نداریم بازگشت زمینی از سفر اربعین تنها از مرز مهران امکان پذیر است 

راه روشن است

هفته ان هم

هیچ طرح و الیحه ای به کمیسیون انرژی مبنی بر تغییر قیمت حامل های نرسیده است 
و فعال قرار نیست چنین اتفاقی بی افتد چراکه شرایط کشور چنین اجازه ای نمی دهد.

تغییر قیمت  حامل های انرژی نیازمند دستیابی به شرایط پایدار اقتصادی است تا یکبار برای 
همیشه تحول اقتصادی در حوزه یارانه ها اتفاق بیافتد چراکه صرفا بحث بنزین 
در میان نیست بلکه گازوئیل، نفت کوره، آب، برق، گاز و دیگر مواد اولیه ای 
که انرژی کشور را تامین می کنند به قیمت بسیار نازل عرضه می شوند اما 
با این وجود تغییر قیمت ها نیاز به یک ثبات و پایداری اقتصادی دارد. بحث 
پرداخت یارانه ها نباید به نحوی باشد که فاصله طبقاتی در کشور ایجاد کنند.

هفته انهم
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