
   

با هدف ایجاد انسجام میان ارگان های ذی ربط در مراسم اربعین، مقرر شد همه زائرانی که 
می خواهند برای حضور در مراسم اربعین حسینی )ع( ۱۴۰۰ به عتبات عالیات مشرف شوند، باید 
در سامانه سماح ثبت نام کنند.در همین راستا سازمان هواپیمایی کشوری به کلیه شرکت های 
هواپیمایی داخلی و شرکت هواپیمایی العراقیه اعالم کرده است که 
هیچ مسافری خارج از لیست اعالمی سامانه سماح نمی تواند در بازه 
زمانی ۲۸ شهریور ماه تا ۱۰ مهر ماه بلیت تهیه کند.نکته بعدی این 
است که حتمًا تست منفی پی سی آر ۷۲ ساعته و نیز کارت واکسن دو 

دوزه را باید زائران همراه داشته باشند.

وزیر راه: برای تولید مسکن از فناوری های جدید استفاده می شود 

افزایش سرعت ساخت راه آهن ایران و عراق 

سهمیه پروازهای اربعین به ۶۰ هزار نفر افزایش یافت  پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای مهر ماه آغاز شد 

لغو ویزای ایران و عراق به اربعین ۱۴۰۰ نمی رسد 

۱۴ شهریور ماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.

به گزارش تین نیوز، در این جلسه عنوان شد که بررسی چگونگی پرداخت پاداش  های سالیانه به اعضای هیئت عامل، بررسی سفرهای خارجی 
مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه  های مرتبط و بررسی تسهیالت و رفاهیات پرداخت شده به اعضای هیئت عامل و همچنین این که سازمان 
بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور نمی باشد و طبق گزارشات موجود، تخلفات و سوءاستفاده هایی در این سازمان 
محتمل است و نیز نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده  از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

همزمان، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس در نشست علنی مجلس )۱۴ 
شهریور ۱۴۰۰( به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی می تواند 

هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد و عماًل هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد!

یک منبع آگاه  از افزایش سهمیه پروازهای اربعین به ۶۰ 
هزار نفر خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، این 
منبع آگاه افزود: طی مذاکراتی که امشب در سفر هیئت 
بلندپایه عراقی به تهران با مقامات ارشد کشورمان صورت 
گرفت مقرر شد سهمیه زائران اربعین ایران از ۳۰ به ۶۰ 
هزار نفر افزایش یابد.وی خاطرنشان کرد: همه این ۶۰ 
هزار سهمیه از مرز هوایی تردد خواهند کرد. این منبع آگاه 
در صنعت هوانوردی یادآور شد: قیمت بلیت که پیش از 
این به کمتر از ۵ میلیون تومان مجموع رفت و برگشت 

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای مهر ماه 
امسال از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد. بر اساس 
اعالم شرکت های حمل و نقل ریلی، پیش فروش بلیت 
قطارهای مسافری برای مهر ماه امسال از ساعت ۱۰ 
صبح امروز دوشنبه ۲۲ شهریور آغاز شده است.بر اساس 
این گزارش، مسافران می توانند برای بازه زمانی ۱ تا ۳۰ 
مهر ۱۴۰۰ بلیت قطار رزرو کنند.این امکان همزمان در 
وب سایت های فروش اینترنتی بلیت قطار و دفاتر معتبر 

فروش بلیت )آژانس های مسافرتی( فراهم شده است.

رضا شیوا - رئیس شورای رقابتمحمود ترفع-شرکت واحد اتوبوسرانی تهران محمد حسن ذیبخش-سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری
تاکنون آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، آغاز سال جدید تحصیلی را در آبان ماه اعالم 
کردند و به همین دلیل در تالش هستیم تا ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل 
تهران اضافه کنیم.قرارداد خرید ۲۰۰ دستگاه انجام گرفته و تفاهم نامه آن با دو شرکت 
انجام شده و قرارداد آن به زودی منعقد خواهد شد، گفت: همچنین 
۳۰۰ دستگاه از اتوبوس های دو کابین و تک کابین  در حال تعمیر 
و تجهیز هستند تا آماده به کار شوند و تا آغاز سال تحصیلی وارد 
چرخه خدمت رسانی شوند.در سنوات گذشته در هر منطقه یک 
خط سرویس مدرسه برای ارائه خدمات به دانش آموزان ایجاد شد

ر بود توسط بنیاد  احداث خط ریلی شلمچه- بصره که در سال های گذشته قرا
مستضعفان و یکی از شرکت های زیرمجموعه این بنیاد راه اندازی شود با مصوبه 
ر آن تغییر کرد.   سال گذشته هیئت دولت با تغییراتی مواجه شده و سرمایه گذا
بر این اساس، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳99، پیشنهاد تغییر سرمایه گذار برای 
قرارداد مشارکت در اجرای پروژه راه آهن شلمچه - بصره را با هدف تسریع در آغاز عملیات 
اجرایی فرآیند تامین مالی پروژه به تصویب رساند که به موجب این مصوبه، شرکت ارزش آفرینان 
فدک به عنوان سرمایه گذار و تأمین کننده مالی صد درصدی اجرای پروژه مذکور تعیین شد.

مجلس شورای اسالمی برای آزادسازی واردات خودرو، طرحی را پیشنهاد کرده کرد 
که در انتظار تصویب بود. در این طرح مجلس که با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفته بود و از آن با عنوان شوک جدید به بازار 
خودرو یاد می شد، در اصالحیه ماده ۴ آن ذکر شده است کههر شخص حقیقی یا حقوقی 
می تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کاالها یا خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، 
هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی و باالتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره 

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در دیدار از بندر کاسپین با اشاره به سابقه 
بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت جهانی حمل ونقل دریایی و با دارا بودن شبکه بین 
المللی مطمئن و توانایی ارائه خدمات متنوع حمل ونقل، به عنوان یک شریک جهانی 
شایسته برای صاحبان کاال و مشتریان خود شناخته می شود، اضافه کرد: رویکرد 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران افزایش سهم کشورمان از بازار حمل و نقل دریایی 
جهانی است گسترش همکاری ها با نهادهای داخلی به منظور هم افزایی بیشتر در 
مسیر تسهیل و تسریع فرایندهای ترانزیت منطقه ای در آب های بین الملل با اولویت 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران، از پیگیری جهت 
رفع مشکل منع تردد برون شهری تاکسی های فرودگاه خبر داد.به گزارش تین نیوز به 
نقل از ایسنا، میثم مظفر نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در بازدید سرزده 
از فرودگاه مهرآباد درجریان مشکل تاکسیرانان و جریمه تردد برون شهری آن ها قرار 
گرفت و پیگیر رفع این مشکل شد.وی با اعالم اینکه این موضوع را از سوی وزیر کشور 
و دبیر شورایعالی ترافیک کشور پیگیر است، اظهار امیدواری کرد که با پیگیری مدیران 

اجرایی حوزه حمل و نقل شهرداری، مسئله به وجود آمده حل خواهد شد.
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 پاسخی به جوابیه سازمان بنادر و دریانوردی به سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ 
ساخت ترمینال کانتینری در بندر کاسپین توسط کشتیرانی ایران 

 وزیر صمت: در حال حاضر برنامه ای برای واردات خودرو نداریم 

 پیگیری برای رفع محدودیت های تردد تاکسی های فرودگاه 

وزیر راه و شهرسازی گفت: باید در بخش انبوه سازی و تولید مسکن از فناوری های جدید استفاده کنیم. 

پیش فروش خودرو چه زمانی به نفع مصرف کننده است؟ ورود۵۰۰ اتوبوس جدید به پایتخت 

راه روشن است

هفته ان هم

خودروسازان توجه داشته باشند که وقتی در پیش فروش هیچ امتیازی از سوی خودروساز به 
مصرف کننده ارائه نمی شود و سودی برای آن ندارد چرا باید برای پیش خرید اقدام کند و در 
این حالت استقبال مصرف کننده نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اما شاهد هستیم که خودروساز 
هیچ امتیازی به مصرف کننده ارائه نمی دهد، نتیجه این است که در 
یک سال چند صد شکایت در این رابطه از سوی متقاضیان به شورای 
رقابت اعالم شده است.بهتر است خودروسازان طبق مصوبه عمل 
کرده و تعهدات خود را نیز انجام دهند و به این هم فکر کنند که اگر 
در موقعیت مسلط در بازار قرار دارند باید انصاف را هم در نظر بگیرند.

هفته انهم
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