
   

برای سفر از مهران تا تهران با یک وسیله ۳۲ نفره، ۲۵ نفره، ۴۴ نفره یا ۴۰ نفر سفر کنید، قیمت 
بلیت هم متغیر و شناور است؛ به همین منوال این رقم در ۲ ضرب می شود که به عنوان قیمت 
بلیت برگشت زائران اربعین محاسبه می شود.تمام این خودروها به بخش خصوصی اختصاص 
دارد، گفت: بر اساس شورای عالی هماهنگی ترابری، نرخ ها در اختیار 
صنف حمل و نقل جاده ای مسافری است و اعضای این صنف اجازه 
تخطی از نرخ ها را ندارند.وسیله ای که قرار است از مسیر اصلی خود مثاًل 
تهران-مشهد خارج شده و به عنوان سفر فوق العاده به مهران بیاید، باید 

هزینه سفر یک سر خالی را بگیرد؛ کم و بیش هم مسافر خود را دارد

شاخص تن-کیلومتر در مقایس جهانی چقدر است؟ 

 برقراری پروازهای فوق العاده اربعین درصورت نیاز 

 آخرین وضعیت پروازهای اربعین از زبان سرپرست سازمان هواپیمایی  بلیت های نیم میلیون تومانی بازگشت زائران اربعین 

بلیت های نیم میلیون تومانی بازگشت زائران اربعین 

طی هفته های گذشته و بر اساس توافق صورت گرفته بین دولت عراق و ایران قرار بود ۶۰ هزار زائر ایرانی با شرایط و پروتکل های بهداشتی مانند 
واکسینه شدن و تست منفی ۷۲ ساعته بتوانند برای شرکت در مراسم اربعین به نجف بروند. از سوی دیگر سازمان هواپیمایی کشوری در توافقی که 
با ایرالین های داخلی داشت اعالم کرد که قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای اربعین در بازه  زمانی ۲۸ شهریور ماه تا ۱۰ مهر ماه مشخص شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا،محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- در این باره گفت: قیمت بلیت هواپیما برای 
پروازهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز به مقصد نجف پنج میلیون تومان به صورت دو طرفه و یکطرفه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و 

پروازهای مشهد شش میلیون تومان به صورت دوطرفه و یکطرفه چهار میلیون تومان تصویب شد.

وی افزود: چنانچه هر کدام از شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی از این مبلغی که مورد توافق سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن 
شرکت های هواپیمایی هست تخطی کنند و نسبت به گرانفروشی اقدام کنند، مسافران می توانند از طریق سایت سازمان هواپیمایی و سامانه 

شکایات مردمی اقدام کرده، قطعًا در سازمان با توجه به پیش بینی صورت گرفته خیلی سریع نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

با این حال روز گذشته برخی مسافران از اخذ کرایه سفر 
بازگشت از تهران تا تهران با قیمت ۴۸۰ هزار تومان از 
سوی برخی رانندگان اتوبوس خبر دادند.در همین ارتباط 
داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای صبح امروز در گفت وگو با خبر 
رادیو درباره بلیت های نیم میلیون تومانی بازگشت زائران 
اربعین از مهران تا تهران اظهار کرد: برای سفر از مهران تا 
تهران با یک وسیله ۳۲ نفره، ۲۵ نفره، ۴۴ نفره یا ۴۰ نفر 
سفر کنید، قیمت بلیت هم متغیر و شناور است؛ به همین 

سیاوش امیر مکری افزود: برای کسانیکه بدون روادید به 
فرودگاه آمدند نمی توانیم کاری کنیم و از آن ها خواهش 
می کنیم، فرودگاه را ترک کنند و مطمئن باشند پول بلیط 
آن ها نیز برگردانده می شود. وی درباره مراسم معنوی پیاده 
روی اربعین گفت: ثبت نام زائران در سامانه سماح انجام 
شده است و در صورت مراجعه زائران نسبت به صدور بلیط 
برای آن ها اقدام می شود که این چهارچوب کاری ما بود.

امیر مکری افزود: با توجه به اینکه نخستین روادید های صادر 
شده توسط سفارت عراق از طریق سازمان حج و زیارت در ۲۸ 

حسین مذنب- سرپرست اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راهرضا شیوا -رئیس شورای رقابت داریوش باقرجوان- مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
این روزها دوباره موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شده که در دولت گذشته به دلیل مشکالت 
ارزی با آن مخالفت می شد؛ برخی این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی و در جهت 
تضعیف تولید داخلی برشمرده اند.اگر می خواهیم از تولید داخل حمایت کرده و محصوالتی 
با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد 
کنیم، زیرا در رقابت است که می توان کیفیت و بهره وری را ارتقا داد.

این شورا در تعامل با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال 
خارج کردن بازار خودرو از انحصار است و در این زمینه بر واردات خودروهای 
ُپرتیراژی که عامه مردم توان خرید آنها را داشته باشند تاکید داریم.

 شهرام آدم نژاد از انجام ۵۵۴ پرواز اربعین تا ساعت ۹ صبح امروز خبر داد و گفت: 
تاکنون ۵۲ هزار نفر از زوار اربعین حسینی با استفاده از این پروازها جابه جا شده اند.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وی ادامه داد: به غیر از پروازهای 
برنامه ای، در صورت نیاز پروازهای فوق العاده نیز برای اعزام زوار برقرار می شود، 
کمااینکه تاکنون از چندین فرودگاه کشور پروازهای فوق العاده اربعین برقرار شده است.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آماده بودن مرز مهران برای بازگشت 
زمینی آن دسته از زائران که بلیت بازگشت با هواپیما خریداری نکرده اند، گفت: تعداد 

عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به برنامه 
ریزی منطقه برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی اعالم کرد: با رایزنی های 
صورت گرفته با طرف روسی و توسعه ای که امروز در بخش زیر ساختی در منطقه شاهد 

آن هستیم، پیام در آینده نزدیک میزبان سرمایه گذاران روسی می شود.
به گزارش تین نیوز، ارسالن ذاکری افشار روز شنبه سوم مهرماه  گفت: هدف این است 
که در کنار جلب سرمایه گذاری های داخلی در پیام، با توسعه هر چه بیشتر زیر ساخت ها 

بتوانیم شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی نیز در این منطقه باشیم.

نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی دریانوردی توانست با اکثریت قاطع 
آرا کشورهای عضو آیمو، برای سومین سال پیاپی به عنوان نایب رییس کمیته 
همکاری های فنی در سال ۲۰۲۲ انتخاب شود.به گزارش تین نیوز، ماندانا منصوریان؛ 
معاون سفیر جمهوری اسالمی ایران و نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی 
دریانوردی که نماینده سازمان بنادر و دریانوردی در آیمو نیز هست، در نشستی که 
به صورت مجازی در مقر سازمان بین المللی دریانوردی )آیمو( در لندن برگزار شد، 
توانست برای سومین سال پیاپی به عنوان نایب رییس کمیته همکاری های فنی 

علی امام، مدیرعامل شرکت مترو تهران اظهارداشت: خوشبختانه با عنایت پروردگار 
و تالش و همت خانواده بزرگ مترو، یک ایستگاه جدید و یک ورودی مهم در خطوط 
۶ و ۷ تکمیل و آماده افتتاح شده اند.به گزارش تین نیوز، امام گفت:ورودی دوم ایستگاه 
برج میالد که در ضلع شرقی بلوار آرش واقع شده است، دسترسی مراجعان بیمارستان 
میالد )بیمه شدگان تامین اجتماعی( و دانشگاه علوم پزشکی ایران به این ایستگاه را 
تسهیل می کند. این امر یکی از خواسته های اصلی شهروندانی است که طی چند ماه 

گذشته از ورودی نخست ایستگاه برج میالد استفاده کرده اند.
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 گالیه رئیس جمهور از گرانفروشی ایرالین ها 
 ایران نایب رییس کمیته همکاری های فنی آیمو شد 

 راه اندازی پرواز کرج-ساراتف روسیه 

 بهره برداری از ایستگاه متروی شهید رضایی 

چرا رانندگان باید کامیون و الستیک و یاطاقان و رینگ و پیستون چینی را گران بخرند و بار ارزان حمل کنند؟ 

معرفی گران فروشان بلیت اربعین به سازمان تعزیرات فقط دو خودروساز اصلی داریم 

راه روشن است

هفته ان هم

بنده از یکشنبه گذشته به دستور وزیر راه و شهرسازی جهت بررسی وضعیت پروازهای اربعین 
در فرودگاه امام خمینی )ره( حضور یافته و تا امروز نیز در این فرودگاه حضور دائم دارم.
مشکالت مختلفی بر سر راه انجام پروازهای اربعین وجود داشته است که مرتفع شده 
و یا در حال مرتفع شدن است. در بحث گران فروشی بلیت پرواز با 
هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری، صورت جلسه و شکایت 
از گران فروشان تنظیم شده و عامالن گران فروشی به سازمان 
تعزیرات حکومتی معرفی شدند. مورد دوم بحث تاخیر ایرالین ها 
است که از روز گذشته آغاز شده و پیش از این وجود نداشته است. 

هفته انهم
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