
   

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مدیری توانمند، کارآمد و تحول گرا است.
در جلساتی  که با آقای  قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی داشتیم به بررسی طرح و برنامه های 
او پرداختیم. او را مدیری کارآمد، توانمند و تحول گرا برای این حوزه می دانم.توجه به  پروژه های 
راه و مسکن  و سامان دهی ناوگان حمل ونقل در پیشبرد حوزه اقتصاد از 
جمله  مطالبات بنده از او در برنامه ها بود. رستم قاسمی به عنوان وزیر 
پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی 
شده و در هفته جاری با حضور در کمیسیون های تخصصی مجلس 

برنامه های خود را ارائه کرده است.

 درخواست انتشــار عمومی برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی 

 آیا اسکله نفتی بندر شهید رجایی آماده بهره برداری است؟ 

جزئیات صدور مجوز پرواز برای ایرالین  ها   تردد جاده ای به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع 

 وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مدیری توانمند و کارآمد است 

به دنبال ارایه فهرست وزرای دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی و اعالم نام رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادای راه و شهرسازی، برخی 
تشکل های صنفی و همچنین چهره های سیاسی، حمل و نقلی و نیز نمانیدگان مجلس حمایت خود را از او اعالم کردند.

به گزارش تین نیوز، بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه ها در حالی که قرار است جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسالمی به وزرا، از روز شنبه 
آینده برگزار شود، تا کنون انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران و  کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل کاالی سراسر کشور در بیانیه  های 

جداگانه ای حمایت خود را از انتخاب رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعالم کرده اند.
در بخشی از بیانیه انجمن مهندسی حمل  و نقل ریلی ایران آمده است: این انجمن کمال حمایت  خود را از رئیس جمهور محترم آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی، جهت انتخاب مهندس  رستم قاسمی برای سکانداری وزارتخانه راه و شهرسازی اعالم می دارد. ایشان از جمله نیروهای مومن، 
انقالبی و جهادی هستند که با تجربه سال ها فعالیت مدیریتی در عرصه های مختلف، منشا خدمات و توفیقات فراوانی بوده اند. بی  شک توسعه 
حمل و نقل ریلی از مهم  ترین مسائل زیربنایی کشور است که اگر با جدیت و روحیه جهادی پیگیری شود، دستاوردها و امتیازات ویژه  ای در سطح 

ملی و بین المللی به دنبال خواهد داشت.

لیل  ن به د وگا ز فقط یک سوم نا ا و رت بر پر نظا
پیمایی و شرکت  شیوع کرونا، از سوی سازمان هوا
فرودگاه ها انجام می شود و شرکت فرودگاه ها ساعت 
پروازی اضافه را در اختیار شرکت ها قرار نمی دهد.

  حسن خوشخو درباره موضوع نظارت بر پروازهای شرکت های 
هواپیمایی پس از صدور ابالغیه تردد فقط یک سوم ناوگان هوایی 
به  دلیل شیوع شدید کرونا، اظهار داشت : در صنعت هوانوردی، 
سیستم های موازی زیادی داریم چون این صنعت حساس 
است و ضرورت دارد همه مالحظات ایمنی در آن رعایت شود.

مرکز مدیریت راه های کشور از کاهش ۲۶ درصدی 
ترددهای جاده ای در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. مرکز 
مدیریت راه های کشور اعالم کرد: طی شبانه روز گذشته 
آخرین اطالعات دریافتی از ۲۳۴۱ ترددشمار فعال در 
محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۲۶.۱ درصد 
کاهش تردد را نشان می دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه 
سنگین ۱۸.۷ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ 
و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که 
هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات 

محمدعلی دهقان دهنوی -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارفرشید پورحاجت-عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان علی حدادی-عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس
نتیجه این عملکرد افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در ۲.۵ سال اخیر بود؛ طرح اقدام ملی 
هم با توجه به سرعت پایین اجرا و فشرده شدن فنر افزایش قیمت با شکست مواجه می شود.

وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر تعامل چندانی با بخش خصوصی نداشت. فعاالن 
صنعت ساختمان خیلی تالش کردند در کنار دولت، قطار از ریل 
خارج شده تولید مسکن را به مسیر برگردانند اما مسئوالن وزارت راه و 
شهرسازی اعتقادی به مشورت با بخش خصوصی نداشتند.حدود ۲.۵ 
سال اخیر مدیریت جدید وزارت مسکن عملکرد ویژه ای از مسئوالن 
ندیدیم و به دلیل رکود و بی عملی، فعاالن بخش خصوصی دارند

تیر ماه )۲۴ تیر ماه( امسال بود که محمد راستاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از 
بهره برداری از سه پست اسکله نفتی برای پهلودهی کشتی های نفتکش در بندر شهید 

رجایی خبر داد و گفت این اقدام موجب تسهیل صادرات نفتی خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، خبر بهره برداری از اسکله نفتی بندر شهید رجایی در حالی یک ماه پیش 
رسانه ای شد که برخی کارشناسان و فعاالن حوزه دریایی در این زمینه تردید داشته و این 
پرسش را مطرح می کنند که آیا اسکله نفتی بندر شهید رجایی آماده بهره برداری است؟

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص اعمال ممنوعیت های جدید 
تردد اظهار کرد: این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد و شامل ممنوعیت کامل است و 
به صرف جریمه شدن اجازه عبور و ادامه مسیر نخواهند داشت.سرهنگ احمد شیرانی 
با اشاره به وضعیت بحرانی کرونا در کشور گفت: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با 
کرونا این محدودیت ها از ساعت ۱۲ روز یکشنبه شروع شد و خاتمه این طرح هم تا 
پنجم شهریورماه ادامه خواهد داشت. این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد و شامل 
ممنوعیت کامل است و به صرف جریمه شدن اجازه عبور و ادامه مسیر نخواهند داشت. 

چهار نرم افزار ایران ساخت برای گسترش حمل ونقل هوشمند بار در ایران به ثبت رسید.
به گزارش تین نیوز به نقل  از ستاد فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته، 
نرم افزارهای ایران ساخت برای توسعه حمل و نقل بار و کاال در کشور طراحی و تولید 
می شود. این اتفاق به ایران کمک کرد تا این صنعت روندی هوشمندانه داشته باشد.
ز هوش  ده ا ستفا قع به نوعی ا نه هوشمند در فناوری اطالعات در وا ما سا
لمللی  بعاد کالن، ملی و حتی بین ا مصنوعی است. این سامانه ها بیشتر در ا
ثر هستند. رت بر عملکردها مو ر بهبود مدیریت و نظا ند و د ر ا برد د ر کا

یک مقام پنتاگون از بازگشایی فرودگاه کابل خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، یک ژنرال ارتش آمریکا اعالم کرد 
فرودگاه کابل که توسط نیروهای آمریکایی بسته شده بود، مجدداً بازگشایی شده است.

وی همچنین افزود که یک هواپیمای باری سی- ۱۷ روز دوشنبه در فرودگاه کابل 
فرود آمده و یک فروند هواپیمای دیگر از همین نوع هم در ادامه در فرودگاه کابل به 

زمین خواهد نشست.

شماره هفتصد و بیست و نهم- نسخه آزمایشی -۲۶ مردادماه ۱۴۰۰
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همه حامیان رستم قاسمی از تشکل های صنفی تا اشخاص حقوقی 
چهار نرم افزار حمل و نقل هوشمندبار در کشور طراحی شد 

 مهلت پرداخت جرائم مربوط به کرونا یک ماه است 

فرودگاه کابل بازگشایی شد 

برخی کارشناسان، فعاالن و ذینفعان حمل و نقل انتشار عمومی برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل را خواستار شدند. 

 قیمت گذاری دستوری، دغدغه اصلی صنعت خودروسازی سفارت ایران در کابل کامال باز و فعال است 

راه روشن است

هفته ان هم

دیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران مسئولیت دارند، پس در راستای صیانت از حقوق 
سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند و الزم است برای 
رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیئت تجدید نظر 
شورای رقابت و دیگر محاکم قضایی در اسرع وقت اقدام کنند.سازمان بورس 
و اوراق بهادار از مسئولیت خود نسبت به اجرای قوانینحاکمیت شرکتی 
کوتاهی نخواهد کرد این سازمان، عملکرد مدیران را در این راستا بررسی 
کرده و در صورت عدم اقدام جدی با آنان برخورد خواهد کرد. این مدیران که 
منافع سهام دارانشان مورد ظلم واقع شده، باید درخواست خود را ارائه کنند

هفته انهم
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