
   

 در حوزه زنجیره تامین باید حلقه های متفاوتی در کنار یکدیگر قرار گیرند و با تعامل و همکاری 
دستگاه های و ارگان ها به گونه ای کار پیش برود که حاصل آن نتیجه مطلوب برای اقتصاد 
کشور داشته باشد. ۲۳ ارگان نظارتی مختلف در راستای ترانزیت کاال دخیل هستند، ادامه داد: 
زمانی که در مورد یک کریدور صحبت می کنیم باید مسائل مختلفی 
از جمله ورود بار به بندر، خروج بار از بندر، ترانزیت کاال و موانع ترانزیتی، 
حوزه سرزمین اصلی، مرزها و سایر موارد را مدنظر قرار دهیم و بدانیم 
که صرفا با همکاری در بخش های مختلف زنجیره تامین فعالیت ها 

مطلوب پیش می رود.

معوقات کارکنان شرکت بهره برداری مترو چه زمانی پرداخت می شود؟ 

تاریخچه افتتاح پروژه آنی رو 

کشاورزیان: جاده های مرگ نداریم  افزایش آمار پروازهای خارجی در فرودگاه های کشور 

اتصال کریدورها به بنادر عامل پویایی و توسعه بنادر است 

چند روز پیش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، علی جعفری را به عنوان مشاور و سرپرست حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی 
منصوب کرد.

به گزارش تین نیوز، به دنبال این انتصاب، گفته شده است طی هفته آینده وضعیت معاونت های وزارت راه و شهرسازی نیز مشخص خواهد شد. 
یکی از معاونت هایی که در چند روز گذشته اسامی کاندیداهای احتمالی برای تصدی آن در محافل حمل و نقلی بیشتر شنیده شده، سازمان بنادر 

و دریانوردی است.
آن چنان که در محافل حمل و نقلی عناون شده افراد زیر )به ترتیب حروف الفبا( از جمله افرادی و یا کاندیداهای مطرح برای تصدی مدیرعاملی 

سازمان بنادر و دریانوردی هستند:
- احمدی بافنده، محمد - مدیرعامل اسبق شرکت بهره برداری مترو تهران

- اسالمی، جلیل - معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
- الهیار، محمدرضا - معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی

بررسی آمار پروازهای خارجی فرودگاه های تحت مالکیت 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در تیرماه سال 
جاری نشان می دهد این پروازها نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته اند.به گزارش تین 
نیوز، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطالعات 
و آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در ماه تیر 
سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۷۰ نشست و برخاست خارجی در 
فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت انجام شده که  ۱۰۰ 
هزار و ۵۰ مسافر و ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۷۷ کیلوگرم 

 رستم قاسمی دوم شهریور ماه و پیش از سخنرانی در 
جلسه بررسی صالحیتش در صحن علنی مجلس در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »در دومین گام امیدوارم به 
زودی خدمت را به سطحی برسانیم که به جای نگرانی از 
ناوگان فرسوده و جاده های مرگ؛ مطالبه مردم عزیز از 
ما راه اندازی ناوگان حمل ونقل سبز باشد. یقین داریم که 
می شود و می توانیم.«این مسئله در حالی از سوی وزیر 
راه و شهرسازی قبل از گرفتن رای اعتماد از نمایندگان 
مجلس مطرح شد که، داوود کشاورزیان رییس اسبق 

محمد حسن ذیبخش -سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوریاحمد کریمی-دبیر کانون انجمن صنفی کامیون داران روزبه مختاری-رییس هیأت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
دو روز گذشته دادستانی به این مسئله ورود کرد و با تشکیل جلسه در گمرک تاکید کرد که 
همه دستگاه های متولی که موانعی برای ترخیص این کامیون ها ایجاد کرده اند باید وظیفه 
خودشان را انجام دهند و سه هفته برای تسریع در ترخیص این کامیون ها و رفع موانع آن 
مهلت تعیین شد.بر اساس جلسه برگزار شده اگر پس از سه هفته 
این موانع برداشته نشود با دستگاه های متولی برخورد قضایی خواهد 
شد. این اولتیماتوم سبب شد تا دومین جلسه را دیروز در سازمان 
راهداری داشته باشیم و شنبه آینده نیز در دادستانی جلسه ای در این 
خصوص برگزار خواهد شد تا همه دست اندرکاران، پاسخگو باشند.

آنی رو یکی از پروژه های موفق ملی در سال های اخیر و تحقق ایده به کارگیری فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطاتی  در سایر حوزه های کاربردی کشور است. قرارداد این پروژه در 
سال ۱۳۹۷ با وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقلی کشور جهت الکترونیکی کردن پرداخت عوارض در تمام آزادراه های 
کشور منعقد شده است. امروزه با امکاناتی که این پروژه در اختیار ذینفعان خود قرار 
می دهد، به بهترین ابزار برای توسعه ظرفیت شبکه آزادراه هی کشور با هزینه کمتر، 
بهره وری بیشتر و روش های کارآمدتر در حوزه مدیریت ترافیک تبدیل شده است.

آژانس های مسافرتی در بخشنامه ای که به تازگی از سازمان هواپیمایی دریافت کرده اند، 
ملزم شده اند فقط به مسافرانی که در سامانه سماح برای اربعین ثبت نام کرده اند بلیت 

بفروشند.
 در این بخشنامه تاکید شده که با توجه به مصوبه ستاد اربعین درخصوص ضرورت 
ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات در سامانه سماح، از هرگونه فروش بلیت، 
خارج از فهرست اعالم شده در این سامانه که متعاقبا در اختیار شرکت های مسافرتی و 

هواپیمایی قرار می گیرد، خودداری کنند.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: ما برای توسعه ساخت ساز در کشور 
راهی جر توجه به تکنولوژی صنعتی سازی و فناوری های نوین در حوزه مسکن 
نداریم و معتقدم که با کمک تولیدکنندگان و صنعت گران بخش ساختمان سه 
شاخصه مهم در این صنعت یعنی کیفیت، قیمت و سرعت دست پیدا می کنیم.
  وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف بزرگی در بخش مسکن پیش بینی 
شده است، گفت: این طرح با مطالعه کارشناسی و  با برنامه ریزی آماده شده 
است. برخی می گویند که ساخت یک میلیون مسکن تورم ایجاد خواهد کرد،  اما 

ماجرای کامیون های وارداتی به مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برمی گردد 
که در همین رابطه در سال ۱۳۹۸ و براساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه، شرایط واردات این کامیون ها از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به گمرک 
اعالم می شود و بعد از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طی ابالغیه هایی شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیون های وارداتی، 
نحوه واردات، کامیون های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تایید 

منشأ این کامیون ها را مشخص و ابالغ می کنند.

شماره هفتصد و چهل و هفتم- نسخه آزمایشی -2۴ شهریورماه ۱۴۰۰

تین
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کاندیداهای احتمالی ریاست سازمان بنادر و دریانوردی چه کسانی هستند؟ 
ساخت ساالنه یک میلیون مسکن با روش های غیر تورم زا 

 مقررات فروش بلیت به مسافران اربعین 

 دستگاه های مربوطه مکلف به تعیین تکلیف ۶۰۰۰ کامیون دپو شده 

معاون منابع انسانی شرکت بهره برداری مترو تهران در خصوص معوقات کارکنان این شرکت گفت که میزان مطالبات هر یک از کارکنان مشخص شده و به محض تامین مالی، به صورت قسطی پرداخت می شود. 

 بلیت پروازهای اربعین را گران نخرید آخرین وضعیت کامیون های اروپایی مانده در گمرک  

راه روشن است

هفته ان هم

 امروز جلسه ستاد اربعین در سازمان هواپیمایی کشوری برای تعیین نرخ نهایی بلیت پروازهای 
اربعین تشکیل شد و نتایج خیلی خوبی داشتیم.بر این اساس قیمت بلیت هواپیما برای 
پروازهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز به مقصد نجف پنج میلیون تومان به صورت 
دو طرفه و یکطرفه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پروازهای مشهد ۶ 
میلیون تومان به صورت دوطرفه و یکطرفه ۴ میلیون تومان تعیین 
شد.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،

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-306/235025-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-16/213859-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/235031-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/235026-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-50/235055-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-50/235035-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/235042-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/235039-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/235049-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/235049-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/235036-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/235037-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF

