
   

اگر دولت آینده همانند دولت فعلی به قوانین مجلس و سیاست های تولید مسکن جهت برقراری 
تعادل میان عرضه و تقاضا توجه نکند، با توجه به افزایش تقاضا با مشکالت متعددی مواجه 
خواهیم شد.بازار مسکن نسبت به اجرای قوانین مجلس واکنش نشان داده به نحوی که در دو 
ماه اخیر شاهد کاهش قیمت مسکن در پایتخت و سایر مناطق کشور 
بودیم اما تداوم این روند کاهشی در گروی توجه هرچه بیشتر دولت 
آینده به اجرای چند مولفه اصلی در حوزه مسکن است.  دولت آینده باید 
سیاست و برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار مسکن به ویژه بازار 

اجاره خانه داشته باشد

توجه به حمل و نقل در برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری؛ فقط یک بار آن هم غلط 

رانندگان چقدر تسهیالت کرونایی دریافت کرده اند؟ 

قیمت بلیت هواپیما افزایش می یابد؟  خروج کاالهای متروکه از بنادر شتاب خواهد گرفت 

دولت آینده باید به قوانین مجلس درحوزه مسکن پایبند باشد 

وزیر راه و شهرسازی گفت: نظام حمل و نقل و جریان ترافیک باید با ساختار منظم و سازمان  یافته خود و با استفاده از ظرفیت هایی که می تواند 
حمل و نقل روان و ایمن ایجاد کند، برنامه ریزی و اجرا شود.

 محمد اسالمی، شامگاه شنبه در مراسم بهره برداری از مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحی شهید سپهبد قاسم سلیمانی در اصفهان افزود: در 
شرایط جنگ اقتصادی کنونی که تمام  مسیرهای مالی مسدود است، اجرای طرح های مهم شهری و استانی، تنها با باور، امید و تالش دست اندرکاران 

میسر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه کشور روزهای سختی را طی کرده و اظهارنظر در باره آن بدون علم به همه امور مربوط به اداره کشور امری سهل است، تصریح 
کرد: کشور تشنه و منتظر توسعه روزافزون است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: حلقه چهارم ترافیکی برای تمام منطقه اصفهان بزرگ تکمیل خواهد شد و حلقه پنجم نیز در قالب کنارگذر 
شرق به غرب و یک قطعه از آزادراه شمالی- جنوبی کشور که بخشی از آن انجام شده است، ایجاد خواهد شد.

در پی برخی گمانه زنی ها درباره احتمال افزایش قیمت 
بلیت هواپیما، معاون سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد فعال برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در 

پروازهای داخلی نداریم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طی روزهای اخیر 
برخی گمانه ها و شایعات درباره احتمال افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در پروازهای داخلی مطرح شد و این سوال 
را در ذهن ایجاد کرد که آیا هزینه سفرهای هوایی برای 

مردم افزایش پیدا خواهد کرد؟

در نشست مشترک نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی 
با معاون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور 
که در بندر شهید رجایی برگزار شد، راهکارهای تسریع 
در ترخیص کاالهای متروکه مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا محمدی کرجی ران در این نشست با اشاره به 
فهرست کاالهای متروکه موجود در بندر شهید رجایی، 
گفت: ماندگاری کاالهای متروکه در بندر نه تنها به 
سود شرکت های بخش خصوصی نیست بلکه به علت 
اشغال فضای عملیاتی بر درآمد آنها اثر منفی دارد.

رضا اکبری- معاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ایمسعود پل مه-دبیرکل انجمن کشتیرانی  رحمت اله فیروزی پوربادی-عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
در دنیا چهار تا پنج کشور داریم که به خاطر تسهیالت بسیار باالیی که به مالکان کشتی ها 
می دهند، موجب می شوند مالکان کشتی شناورهای خود را در این کشورها ثبت کنند، به 
عنوان مثال کشورهایی نظیر یونان یا قبرس، کشورهایی هستند که می گویند اگر کشتی آنجا 
ثبت شود، در گام اول از فعالیت های منتهی به درآمد این کشتی ها 
مالیات اخذ نمی کنند همچنین  بابت آنکه فعالیت تجاری تحت 
عنوان آ ن کشور داشته باشند، تسهیالت دیگری نیز ارائه می دهند .

در این راستا ما می بینیم در کشورهایی که محل اصلی سرمایه گذاری 
ناوگان دریایی است، یعنی مالکان کشتی آنجا حضور دارند،

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد که 
بر اساس آمارهای اعالم شده تا کنون بیش از ۸۶ درصد رانندگان حمل ونقل عمومی 
بین شهری تسهیالت کرونایی مصوب را دریافت کرده اند و دیگر رانندگان نیز باید آن 

را دریافت کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در شرایطی بیش از ۱۵ ماه از شیوع ویروس کرونا 
می گذرد برخی رانندگان نسبت به پرداخت نشدن تسهیالت کرونایی شان انتقاد دارند و 

معتقدند که بانک ها مشکل اصلی برای پرداخت نشدن تسهیالت شان هستند.

فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان گفت: همچنان در 
مرزهای زمینی و دریایی خوزستان آزمایشگاه های تست کرونا دایر و محدودیت های 

سابق به قوت خود باقی هستند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، ولی اله حیاتی اظهار کرد: با توجه به اینکه استان 
هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارد، بر اساس مصوبات ستاد استانی مدیریت کرونا مقرر 

شده است که از مسافران پروازهای کیش - اهواز تست PCR گرفته شود.

در حالی که چند روز پیش یکی از رانندگان کامیون عنوان کرد: »برخی دالالن و شرکت 
های حمل و نقل پس از آنکه کرایه حمل کاال بر اساس سیستم بارنامه نویسی مشخص 
می شود، مبلغی بین یک سوم تا نصف آن کرایه را به بهانه عودت بخشی از این مبلغ به 
صاحب کاال، از رانندگان پس می گیرند«، یک راننده دیگر این پرسش را مطرح کرد که 
چرا از سوی مسئوالن مرتبط، راهکاری برای حل مشکل پورسانت صاحب کاال ارایه 
نمی شود؟ به گزارش تین نیوز، این راننده کامیون افزود: چرا سازمان راهداری و کانون 
شرکت های حمل و نقل راهکاری برای رقابت ناسالم بین شرکت ها ارایه نمی دهند؟

عادل دریس  در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای کنترل بنادر و مرزهای دریایی 
خوزستان در خصوص ورود کشتی های خارجی اظهار کرد: اقدامات و دستورالعمل های 
خاص بهداشتی برای کشتی های خارجی ورودی به بنادر خوزستان در حال اجرا است.

وی افزود: وضعیت سالمت خدمه  کشتی های ورودی توسط تیم قرنطینه و بهداشت،  
کنترل و بر تردد خدمه کشتی ورودی به خارج از کشتی نظارت می شود و مجوز خروج 
موقت از کشتی )Shore Pass( نیز برای خدمه کشتی های خارجی صادر نمی شود.

شماره ششصد و نودم- نسخه آزمایشی -۲۳ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

وزیر راه: نظام حمل و نقل باید ایمن و روان باشد 
وام اجاره ۷۰ میلیون تومان شد 

فعال در پروازهای کیش - اهواز محدودیت اعمال نمی شود 

جلوگیری از خروج خدمه خارجی از کشتی ها در بنادر خوزستان 

ظاهرا یک نفر که ندانسته در موضوع ترانزیت زمینی دچار اشتباه و توهم است در مرکز پژوهش های مجلس به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اطالعات هزار برابر نادرست داده و او هم که فکر می کند دولت های گذشته در جذب این درآمد و گنج باد آورده غفلت ورزیده اند، به عنوان برگ برنده انتخاباتی آن را بیان فرموده اند!! 

ارتقای ایمنی حمل و نقل همواره دغدغه اصلی سازمان راهداری کشتی  های ایرانی در تمام کریدورهای بین المللی تردد دارند 

راه روشن است

هفته ان هم

این سازمان در همه دولتها با بدنه تخصصی و کارشناسی خود همواره شبانه روز در خدمت 
بهره برداران جاده ها بوده و ارتقای ایمنی حمل و نقل همواره دغدغه اصلی سازمان راهداری 
بوده است.همچنین اکبری در بازدید از بخش های مختلف کارخانه قیر آذربام خواستار استفاده 
بیشتر از ظرفیت های این واحد تولیدی در تامین قیر مورد نیاز ادارات 
کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان های شمال غرب کشور شد.

معاون راهداری سازمان همچنین در بازدید از محورهای اصلی شهرستان 
بناب بر تسریع آسفالت ورودی این شهر ازطرف مراغه و عجبشیر، 
تکمیل روشنایی محوربناب-عجبشیر تا پایان امسال تاکید کرد.

هفته انهم
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