
18 میلیارد تومان عوارض فرودگاهی ایرانیان، در جیب فرودگاه نجف 

راهکار انجمن های صنفی حمل ونقل بین المللی برای مبارزه با قاچاق 

 چرا عمر مفید خودرو در ایران کم تر از متوسط جهانی است؟  امکان سفر به مشهد مقدس با کمتر از 100 هزار تومان 

پیگیر نرخ بلیت هواپیما هستیم  مشکالت رانندگان درحال حل شدن است جابه جایی بیش از یک میلیون مسافر از فرودگاه اهواز 

از زمانی که عباس آخوندی اقداماتی را در جهت اصالح ساختارها و رویه های موجود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آغاز کرد مخالفت های 
برخی مدیران نظام مهندسی ساختمان آغاز شد و هنوز هم دامنه این تقابالت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، اخیراً احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی تهران از کشف و جلوگیری از یک اختالس به مبلغ 15 میلیارد تومان 
در سازمان نظام مهندسی تهران خبر داده و گفته بود، آنچه که مهم است این است که سازمان نظام مهندسی خود به عنوان شاکی وارد عمل شد،  
بنابراین سازمان نظام مهندسی تهران شاکی است و اتفاقاً در این خصوص سه نفر بازداشت شده اند، بنابراین سازمان نظام مهندسی پذیرفته 

که تخلفاتی صورت گرفته است، اما مهم این است که این سازمان خود به عنوان شاکی پیگیر پرونده مزبور است.

به گفته وی،  سازمان نظام مهندسی تهران یک نهاد عمومی غیردولتی است که با انتخاب اعضا انتخاب می شوند و منتخبان می توانند به هیأت 
مدیره راه بیابند.

شرکت رجا اعالم کرده که این ظرفیت اضافه شده روزانه 
یک حرکت در مسیر رفت و برگشت دارد و بلیت آن 
از طریق مراکز فروش بلیت و سامانه 1539 عرضه 
می شود و ساعت حرکت این قطار نیز 15:50 از تهران 

و 1:40 از مشهد مقدس است.
هم چنین مسافران برای تهیه بسته سفری ارزان قیمت 
توسط شرکت راه آهن به مراکز مجاز فروش بلیت قطار 
در سراسر کشور و یا سایت راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران مراجعه کنند.

ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران اعالم کرده 
بود که 50 درصد از خودروهایی که به سن معاینه فنی 
نرسیده اند در معاینه فنی برتر »رد« شده اند. با اعالم 
این خبر دلیل این اتفاق  را از یکی از کارشناسان 

خبره کشورمان جویا شدیم.

 جای خوشحالی دارد که شهرداری تهران به این موضوع 
پرداخته و آمار دقیقی در این بخش ارائه کرده است.

علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورعبدالهاشم حسن نیا، رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای محمدرضا رضایی، مدیرکل فرودگاه های  خوزستان

با توجه به آخرین پیگیری ها، حدود 13 هزار حلقه الستیک از اموال تملیکی 
تحویل گرفتیم که در استان هرمزگان و بندرعباس درحال توزیع است.

بخشی از این الستیک ها  به استان تهران می آید و در این استان  و دیگر 
استان ها توزیع می شود.

به عنوان مثال تا چند روز آینده حدود  5 هزار حلقه الستیک در بین رانندگان 
استان فارس توزیع می شود و پیش ازاین هم حدود 4 هزار حلقه الستیک 

توزیع شده است.

رای نرخ بلیت هواپیما باید نقطه بهینه ای  انتخاب شود که باوجود افزایش 
نرخ ارز و زیاد شدن هزینه ها، صنعت هواپیمایی نیز ضرر زیادی را متحمل 

نشود و درعین حال مردم هم بتوانند سفرهای خود را انجام دهند.
دستور رئیس جمهور مبنی بر تعدیل قیمت بلیت هواپیما ذیل نامه بنده به 
وزیر صمت بوده و ما هم چنان منتظریم که ستاد تنظیم بازار نرخ بلیت های 

هواپیما را تایید کند.

 یکی از مشکالتی که شرکت های حمل ونقل بین المللی همیشه با آن مواجه بوده اند  
قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کاال و ارز است قوانینی که در برخی موارد دارای  

ابهاماتی است که نیازمند بازنگری است.
 دبیرخانه مشترک انجمن های صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی برآن شدند 
که پیشنهادهای اصالحی خود را در خصوص این قانون در نامه ای به ریاست 

مجلس شورای اسالمی اعالم کنند.

طی 10 سال گذشته در برابر افزایش 40 درصدی حجم بار در کشور، تعداد ناوگان 
110 درصد رشد داشته که حاکی از کاهش تن کیلومتر جابه جا شده از سوی ناوگان 
است. داریوش امانی، معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
بابیان این مطلب گفت: ترکیب  بهینه ناوگان راهکار مناسب برای ارتقا بهره وری 

و عامل برون رفت حمل ونقل جاده ای از شرایط فعلی است.

مشکالت ارزی در حوزه تعمیر و نگهداری صنعت هواپیمایی در دو بخش تامین 
قطعات و تعمیر بسیار تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر امکان تامین قطعه در 

صنعت هواپیمایی با نرخ دالر 17 هزار تومان ممکن پذیر نیست.
در حال حاضر هواپیما تا آن جایی که می تواند پرواز می کند اما بعد از بروز مشکل 
و یا نقص فنی به دلیل عدم تامین قطعه موردنیاز، هواپیماها به ناچار یکی پس از 

دیگری زمین گیر و امکان ادامه فعالیت برای هواپیما وجود نخواهد داشت.

مدیرکل بنادرودریانوردی هرمزگان، در ارتباط ویدئوکنفرانسی با وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات گزارشی از آخرین وضعیت طرح مطالعه و امکان سنجی استفاده از 
فناوری اینترنت اشیا در بندر شهید رجایی ارایه کرد. به منظور مطالعه و امکان سنجی 
استفاده از فناوری اینترنت اشیا در بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ ترین بندر 
تجاری کشور، پروژه ای به منظور شناخت وضعیت کنونی و مشخص نمودن 

زمینه های استفاده از این فناوری در بندر تعریف شد.
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 ناوگان مازاد جاده ای مشکل اصلی حمل ونقل جاده ای 

 افشاگری آقای وزیر و تحوالت تازه در نظام مهندسی 
 ایمنی هواپیماها در مخاطره است 

امکان سنجی   استفاده   از فناوری   اینترنت   اشیا در بندر شهید رجایی 

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است

براساس آمارها از یک میلیون و 313هزار و 866مسافر جابه جاشده در شش ماه نخست 
97، یک میلیون و 267هزار و 52مسافر ورودی و خروجی داخلی و 38هزار و 366مسافر 

ورودی و خروجی خارجی در فرودگاه اهواز جابه جاشده است.
در عملیات حج تمتع امسال 4066زائر خروجی و 4236زائر ورودی از فرودگاه 
اهواز اعزام و پذیرش شده اند. در مدت زمان یادشده نیز 10هزار و 744پرواز 
ورودی و خروجی داخلی و 248پرواز ورودی و خروجی خارجی مسافران را از 

فرودگاه اهواز جابه جا کرده اند.

فرودگاه نجف 18میلیارد تومان از زائران اربعین عوارض فرودگاهی دریافت می کنند. 
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