
   

توسعه و تعمیق تجربیات تیم  های مهندسی مپنا، منجر به خودکفایی کامل این گروه در زمینه 
طراحی سیستم  های ویژه، شبیه سازی فرآیندها و مدیریت فصول مشترک شد.برخی از این مطالعات 
که در ادامه به آن اشاره شده است، از حیث اثرگذری بر طرح خطوط مترو دارای جایگاه ویژه  ای می 
 باشند و نمونه  های با کیفیت چنین مطالعاتی منحصراً توسط گروه 
 های تخصصی مپنا انجام شده است.   توسعه نرم افزار شبیه سازی و 
بهینه سازی شبکه برق ترکشن شبیه سازی  های دو بعدی و سه بعدی 
تهویه و دفع دود تونل و ایستگاه  های مترو  شبیه سازی و پخش بار 
الکتریکی شبکه باالدستی تغذیه خطوط ریلی و تحلیل دینامیکی آن

مدیرعامل پویا ایر به سازمان هواپیمایی کشوری می رود 

طوفان حاره ای در سواحل مکران فعال کشته و خسارتی نداشته 

دلیل تاخیر پرواز تبریز- تهران چه بود؟  شش هنرستان ریلی در کشور به افتتاح رسید 

خودکفایی کامل گروه مپنا در زمینه طراحی سیستم  های ویژه 

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به دستیار ویژه خود، خواستار تشکیل کمیته شایسته گزینی در این وزارت خانه شد.

به گزارش تین نیوز، در نامه رستم قاسمی به مهدی غضنفری که در تاریخ هفتم مهر ماه امسال نگاشته شده، خطاب به وی آمده است که به توجه 
به اهمیت توسعه و تعالی سرمایه های انسانی وزارت راه و شهرسازی که به عنوان مهمترین مزیت سازمانی در راستای تحقق اهداف عالیه وزارت 
متبوع می باشد، ضروری است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکاری افراد مشروحه زیر نسبت به راه اندازی و فعالیت کمیته شایسته گزینی وزارت راه 
و شهرسازی با قید فوریت اقدامات الزم به عمل آید. وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به دستیار ویژه خود، خواستار تشکیل کمیته شایسته گزینی 

در این وزارت خانه شد.
در بخشی از این نامه، افراد زیر به عنوان اعضای کمیته شایسته گزینی عنوان شده اند:

1- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
2- مدیر کل حوزه وزارتی

3- رئیس مرکز حراست

پرواز صبح امروز شماره ۵۶۰۵ هواپیمایی »آتا«، به دلیل 
اعتراض گسترده مسافران به افزایش پذیرش مسافر و پر 
شدن صندلی های هواپیما برای ساعتی در باند فرودگاه، 
متوقف و پرواز با تاخیر انجام شد.به گزارش تین نیوز، رئیس 
ایستگاه آتا در فرودگاه شهید مدنی تبریز در مورد علت 
افزایش پذیرش مسافر و رعایت نشدن دستورالعمل های 
کرونایی در مورد رعایت ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش مسافر 
گفت: طبق بخشنامه سازمان هواپیمایی کشور از ۶ مهر 
تا 1۰ مهر، شرکت های هواپیمایی اجازه مسافرگیری با 

شش هنرستان ریلی در کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی 
به افتتاح رسید. در نشستی که با حضور رستم قاسمی، 
وزیر راه و شهرسازی در ساختمان مرکزی شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، ۶ هنرستان ریلی در 
کشور به افتتاح رسید.این هنرستان ها در همکاری بین 
شرکت راه آهن و وزارت آموزش و پرورش در ۶ استان تهران، 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، یزد، آذربایجان 
شرقی و خوزستان به افتتاح رسیدند و در دو رشته تعمیرات 
ناوگان ریلی و خط و سازه های ریلی راهآهن به آموزش 

صدیف بدری-نماینده مردم اردبیلعلیرضا محمدی کرجی ران - مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان رضا جواهری- مدیر عامل شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا
طی این مدت 222 هزار و TEU ۷۵3 کانتینر از این بندر به کشورهای مقصد صادر شده است.
رد بندرشهید رجایی  ا نتینر و TEU کا  ۷3۵ ر و  2۰۸ هزا ین مدت  : طی ا
. 3 درصد کاهش را نشان می دهد ل قبل  به سا شده که نسبت به مدت مشا
 1۴1 نزیت کاال صورت گرفته درمدت یاد شده  میزان ترا
به  نتینر بود که در همسنجی با مدت مشا TEU کا ر    هزا
۸۵ درصدی را نشان می دهد. سال قبل افزایش قابل توجه 

در شش ماهه نخست امسال ۸2۴ فروند کشتی کانتینری به بندر شهید رجایی 
تردد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2,۴ درصد افزایش داشته است.

نادر پسنده  درباره آخرین وضعیت توفان حاره ای چرخنده در سواحل مکران اظهار کرد: 
این توفان در حال حاضر در نزدیکی سواحل چابهار قرار دارد اما بخش عمده قدرت آن 

در داخل دریاست.
وی افزود: این توفان در حال حرکت به سمت سواحل ایران است.مدیرکل حفاظت 
و ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریا نوردی گفت: از روز سه شنبه ۶ شهریور که خبر 
احتمال وقوع توفان حاره ای چرخنده به سازمان بنادر واصل شد، علی رغم اینکه پیش 
بینی مدل های این توفان دشوار بود و ۴ مدل برای این توفان در نظر گرفته شده بود، ما 

مقدمات اولیه برای اتصال راه آهن اردبیل به جمهوری آذربایجان با هدف ورود به 
بازارهای روسیه و کشورهای cis فراهم شده و امید است مسئوالن اجرایی برای تحقق 

این امر تالش کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، وی با اشاره به فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی نمین 
و پیگیری آن در سال های اخیر گفت: باید با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و 

اعمال مشوق های الزم شتاب بیشتری بگیرد.

 یک راننده فعال در بخش مسافری سواری کرایه از حضور پر تعداد مسافربرهای 
شخصی در ترمینال شهید کالنتری کرج انتقاد کرد.به گزارش تین نیوز، این شهروند 
خبرنگار کرایه عنوان کرد که مسافربرهای شخصی در بیرون ترمینال حضور پر 
تعدادی داشته و با آمدن مسافران، آنان را سوار کرده و حتی اجازه ورود آنها به 

داخل ترمینال را نمی دهند.
به گفته وی، این در حالی است که رانندگان سواری کرایه که ناوگان مجاز حمل و 

نقل مسافر هستند درون ترمینال به دلیل نبود مسافر بیکار نشسته اند. 

رییس کمیته بنادر و دریانوردی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ایجاد کریدورهای 
جدید ارتباطی؛ عامل افزایش بار ترافیکی بنادر خواهد بود،  گفت: تأمین مواد اولیه،  تولید،  
صادرات و صادرات مجدد از پسکرانه بنادر برای رونق اقتصاد ایران، امری ضروری 
است.مجتبی یوسفی با اشاره به اینکه عمده کشورها در سیاست گذاری جدید به منظور 
توسعه اقتصادی،  از ظرفیت بنادر و حمل و نقل دریایی استفاده می کنند،  اظهار کرد: 
باید توجه داشته باشیم که ۸۵ درصد توسعه اقتصادی کشورهایی که از ظرفیت دریا 

برخوردار هستند، به توسعه دریا محور وابسته است

شماره هفتصد و پنجاه و هفتم- نسخه آزمایشی -۱۰ مهرماه ۱۴۰۰
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 اعضای کمیته شایسته گزینی وزارت راه و شهرسازی چه کسانی هستند؟ 
 بیکاری رانندگان سواری کرایه در پی فعالیت مسافربران شخصی 

 راه آهن اردبیل به جمهوری آذربایجان متصل شود 

توسعه ۸۵ درصدی اقتصاد کشور با حمل و نقل دریایی 

بر اساس اطالعات کسب شده، حکم محمدی بخش قطعی است و او به زودی بر جایگاه ریاست سازمان هواپیمایی کشوری تکیه خواهد زد. 

 راه آهن اردبیل 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد  افزایش ۸۵ درصدی ترانزیت کاال از بندر شهید رجایی 

راه روشن است

هفته ان هم

پیشرفت فیزیکی راه آهن اردبیل به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های استان با رشد 
خوبی تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.این شخصیت با تعصب و غیرت تمام در این استان 
همچون یک فرد بومی مجاهدت کرد و هر چند سابقه عمرانی داشت اما در حوزه صنعت 
و سرمایه گذاری نیز ورودی عالمانه و به دور از حاشیه داشت. یکی از 
اقدامات ماندگار استاندار سابق اردبیل، تالش برای تکمیل راه آهن 
اردبیل بود که هر چند عده ای اعتقادی به این پروژه ندارند اما بهنام جو 
با تمام قوت، تالش و پیگیری سعی کرد تا این پروژه را که به شکل 

جنازه افتاده بود از حالت توقف خارج کرده و به آن سر و سامان بدهد.

هفته انهم
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