
سازمان بنادر و دریانوردى در بخش هاى مختلف و به ویژه حوزه بار به طور خاص عملکرد 
بسیار مناسب و فعاالنه اى داشته است این سازمان به عنوان یک سازمان بى حاشیه 
فعالیت هاى خود را پیش برده است و امیدواریم به همین منوال کار خود را دنبال کند.
حمل و نقل موتور محرک اقتصاد هر کشور است، حمل و نقل 
دریایى، زمینى، ریلى و هوایى مکمل یکدیگر هستند و نقش 
مهمى را در پیشبرد وضعیت اقتصادى کشور دنبال مى کنند و 
در این بین حمل و نقل دریایى نقش بسیار پررنگ و مهمترى 
دارى که باید از سوى دولت و بخش خصوصى به آن توجه شود.

   

 تصاحب منابع اعتباری وام رانندگان توسط بانک ها 

 انتقاد رانندگان از اجرای سلیقه ای تن-کیلومتر  

»طرح تولید انبوه مسکن« با حضور مسوالن وزارت راه نهایی شد  الشه هواپیماها از سطح فرودگاه ها جمع آوری می شوند 

حمل ونقل دریایی خالء صنعت هوایی را پُر می کند 

معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسى مسائل و مشکالت کامیون داران بر ضرورت تامین به وفور الستیک و لوازم یدکى براى کامیون داران 
تاکید کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسى مسائل و مشکالت کامیون داران پیش از ظهر امروز 
)دوشنبه( با بیان اینکه کامیون داران انسان هاى شریف، زحمتکش و پرتالشى هستند که ساالنه حمل و نقل میلیون ها تن کاال و مایحتاج مردم 
بر دوش آنها و ناوگان حمل و نقل بارى کشور قرار دارد، گفت: کامیون داران نقش پراهمیتى در حمل و نقل کاالها و مایحتاج مردم ایفا مى کنند 

و دستگاه هاى ذى ربط باید نسبت به حل مسائل و مشکالت آنها به فوریت اقدام کنند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید اقدامات الزم در جهت حل مشکالت کامیون داران براى تامین الستیک، سوخت و قطعات و لوازم 
یدکى انجام شود، اظهار داشت: الزم است وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینى هاى الزم را براى تامین اقالم و کاالهاى مورد نیاز کامیون 

داران و نیز تقویت نظارت بر قیمت این اقالم انجام دهد و بانک مرکزى نیز ارز مورد نیاز تولید داخل و واردات این اقالم را با اولویت فراهم کند.

مسعود خواست خدایى با بیان اینکه بسیج شرکت فرودگاه 
ها پرداختن به موضوعات علمى و پژوهشى را به عنوان 
یکى از برنامه هاى مهم در سند راهبردى خود در دستور 
کارهاى خود قرار داده است، گفت: طى هماهنگى با سازمان 
بسیج علمى- پژوهشى و فناورى کشور در تاریخ سوم 
آذرماه 98، موفق به دریافت موافقت اصولى جهت تاسیس 
مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات صنعت هوانوردى 
از سازمان علمى - پژوهشى و فناورى کشور شدیم.
وى افزود: در راستاى تاسیس این مرکز، پروپوزالى تهیه 

سخنگوى کمیسیون عمران مجلس از بررسى نهایى 
»طرح تولید انبوه مسکن« با حضور مسووالن وزارت 
راه و شهرسازى در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

این طرح که با همکارى و مشارکت مرکز پژوهش هاى مجلس، 
وزارت راه و شهرسازى، بخش خصوصى، تولید کنندگان 
مسکن، بانک مرکزى و دیگر کارشناسان تهیه و تدوین شده 
است بر تامین زمین ارزان قیمت، تسهیالت ارزان قیمت و 
مصالح ساختمانى ارزان قیمت براى ساخت خانه تاکید دارد.

محمدرضا رضایی کوچی- رئیس کمیسیون عمران مجلسمجید فراهانی-رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسالمی شهر تهران رحمت اهلل فیروزی پوربادی-عضو کمیسیون عمران مجلس
براى جبران کسرى هزینه هاى شرکت واحد، 495 میلیارد تومان در قالب بودجه سال 99 کنار 
گذاشتیم و شوراى شهر نه تنها بودجه اتوبوسرانى را پرداخت مى کند، بلکه سهم دولت را 
هم مى پردازد.در برنامه دوم توسعه شهردارى تهران، پیش بینى شده بود که در انتهاى سال 
گذشته، تهران 9500 دستگاه اتوبوس داشته باشد در صورتى که در 
حال حاضر تنها 5500 دستگاه اتوبوس دارد که 500 دستگاه آن هم 
به دلیل مشکالت فنى در پارکینگ هستند. امروز تهران با 5 هزار 
دستگاه اتوبوس فعال، تنها با نیمى از ظرفیت خود مشغول فعالیت 
است در حال حاضر، شرکت واحد همزمان در چند جهت حرکت مى کند

یک راننده کامیوندار از دخالت تولیدکنندگان در نرخ کرایه حمل محصوالتشان و 
عدم رعایت ابالغیه  هاى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى توسط آنان، انتقاد 
کرد و خواستار پیگیرى موضوع توسط این سازمان شد.به گزارش تین نیوز، محسن 
زمانى این مطلب را در شبکه هاى اجتماعى بیان کرد و گفت: به روز رسانى تن بر 
کیلومتر که امسال بعد از گذشت چهار ماه از سال انجام شده در بعضى شهرستان ها 
به صورت سلیقه اى اجرا مى شود.وى افزود: متاسفانه تولیدکنندگان در امورات 
حمل و نقل و در موضوعاتى که در حیطه  اختیاراتشان نیست دخالت مى کنند.

چند روز گذشته شرکت هواپیمایى ماهان از آغاز پروازهایش در مسیر گوانجو خبر داد و 
شرایط سفر به این کشور را تشریح کرد.به گزارش تین نیوز، بر اساس اعالم این شرکت 
هواپیمایى، پرواز در این مسیر به صورت هفتگى در روزهاى دوشنبه انجام خواهد 
شد.با بررسى در سایت هاى فروش اینترنتى بلیت، در حال حاضر مسیر تهران-گوانجو 
در تاریخ  شرکت هواپیمایى با قیمت 35 میلیون تومان به فروش مى رسد. ماهان 
 QR Code اعالم کرده است: »تکمیل اظهارنامه بهداشت الکترونیکى بر اساس
مقابل و تحویل در فرودگاه مبدأ براى مسافران با ملیت غیر چینى الزامى است.«

در پى موافقت شوراى رقابت با افزایش قیمت ها به صورت فصلى و اعمال قیمت هاى 
جدید براى خودروهاى شرکت هاى خصوصى و یکى از خودروسازان بزرگ، مرحله 
جدیدى از افزایش قیمت ها آغاز شد. طى هفته هاى اخیر  بازار خودرو به دنبال صعود 
نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت ها بود. در شرایطى قیمت خودرو در بازار وابسته به 
احواالت بازار ارز  شده است که طبق روال سال هاى گذشته که خبرى از کروناویروس 
نبود، با آغاز مسافرت هاى تابستانى قیمت ها روند صعودى به خود مى گرفت خودرو 
را خالى از مشترى کرده، این افزایش قیمت ها پرحاشیه، داغ و عجیب است.

ز  ا ى  ه ا د ى و حمل و نقل جا ر ا هد ا ن ر ما ز یى سا ا جر ا ن فنى و  و معا
ا و تکمیل و  ر ستا ى( آ ه ا د یلى-جا ر نه مرزى ترکیبى ) یا یت پا ث سا حدا ا
د. ا نه مرزى سرو در سال جارى خبر د یا ندهى ساختمان و محوطه پا ما سا
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومى سازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى، خداداد مقبلى 25 خرداد ماه امسال با بیان این مطلب گفت: بر مبناى 
ه  رگاه پلیس را برنامه ریزى هاى صورت گرفته، همچنین مقرر شده است قرا
لبرز، کرمان، گیالن و آذربایجان غربى احداث و تکمیل شود. استان هاى ا
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تامین الستیک، سوخت و لوازم یدکی برای کامیون داران ضروری است 

آغاز موج جدید افزایش قیمت خودرو 

 بلیت پرواز در مسیر تهران-گوانجو 35 میلیون تومان! 

 احداث سایت پایانه مرزی حمل  و نقل ریلی-جاده ای آستارا 

بانک ها شرایطی فراهم کردند که رانندگان نتوانند از وام و تسهیالت کرونایی بهره برده و در واقع بسته حمایتی رانندگان )کارگران( را به نوعی تصاحب کردند. 

۱۴۰ هزار میلیارد تومان؛ اعتبار ساالنه برای تولید انبوه مسکن  رئیس جمهور به قول خود برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی عمل کند 

راه روشن است

هفته انهم

 هدف گذارى مجلس در طرح مذکور، تولید ساالنه یک میلیون واحد مسکونى در کشور 
است که این میزان ساخت و ساز مى تواند مشکالت کنونى کمبود مسکن را رفع کند.

در شرایط کنونى حدود 300 هزار واحد مسکونى توسط بخش خصوصى 
تولید مى شود، از این رو باید نسبت به تولید حدود 700 هزار واحد اقدام 
کرد، از طرفى میزان اعتبارات به مقدار ارائه تسهیالت بستگى دارد، حال 
اگر براى هر واحد مسکونى حدود 200 میلیون تومان تسهیالت در نظر 
گرفته شود، ما ساالنه به حدود 140 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

هفته انهم
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