
   

 زیرساخت ها، محور فعالیت ها در بخش های مختلف کشور هستند و مراقبت از آن ها نیز از 
مهم ترین وظایف مدیران برای استمرار فعالیت ها و خدمات دهی است. این وظیفه به ویژه در 
شرایطی که تهدیدات پیچیده تر و متفاوت تر از همیشه است، بیشتر اهمیت خود را نشان می دهد 
و تالش برای افزایش تحمل و تاب آوری زیرساخت ها در مقابل خسارات 

احتمالی رویدادها، راهبردی موفق برای مدیران محسوب می گردد.

یقینًا، نگرش نسبت به این موضوع بر افزایش ساختارها اولویت دارد و 
آموزش این مفاهیم، مدیریت بحران های احتمالی را نیز تسهیل می نماید.

 ایرالین ها درآمد ارزی ندارند/ با محاســبه خدمات فرودگاهی بر مبنای دالر مخالفیم 

تحویل۱۴۰ هزار تن سوخت کم سولفور به کشتیرانی جمهوری 

ورود اتوبوس های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت  افتتاح راه آهن خواف-هرات نیمه آبان ماه 

 پدافند غیرعامل و ارتباط غیرقابل انکار آن با مفاهیم هوانوردی 

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بازار مسکن همواره متاثر از بازار ارز و طال بوده است و حرکت این بازار با بازارهای موازی یک امر تکراری و 
مستمر بوده به طوری که وقتی نرخ رشد مسکن از دهه 70 را مرور می کنیم به وضوح این تاثیرپذیری دیده می شود.

محمد اسالمی در صحن علنی مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن همواره متاثر از بازار ارز و طال بوده است و 
حرکت این بازار با بازارهای موازی یک امر تکراری و مستمر بوده به طوری که وقتی نرخ رشد مسکن از دهه 70 را مرور می کنیم به وضوح این 

تاثیرپذیری دیده می شود.

وی با بیان اینکه سیاست ما جریان سازی برای رسیدن به تولید و عرضه پایدار مسکن است، گفت: باید بین سازندگان مردم و دولت اعتماد متقابل 
ایجاد شود تا با ایجاد اعتماد شاهد خط تولید پایدار مسکن باشیم.وزیر راه و شهرسازی افزود: با همین رویکرد دو سال گذشته در همین مکان 
مقدس تکمیل مسکن مهر را متعهد شدم و امروز در کنار تکمیل مسکن مهر طرح اقدام ملی مسکن را دنبال می کنیم و این طرح هم با کمک سایر 

دستگاه ها و هماهنگی های صورت گرفته تعیین تکلیف شده است.

معاون شهردار تهران گفت: تا ۲0 روز آینده نخستین بخش 
از اتوبوس ها و مینی بوس های جدید وارد پایتخت می شود.

 سیدمناف هاشمی، با اشاره به اینکه اراده مدیریت شهری 
بر تامین اتوبوس از کارخانه های تولید داخلی بوده، گفت: 
تا ۲0 روز آینده نخستین بخش از اتوبوس ها و مینی 
بوس های جدید وارد پایتخت می شود.وی با اشاره به 
دغدغه مدیریت شهری در ساماندهی ناوگان فرسوده 
حمل و نقل عمومی، افزود: در تالش هستیم با استفاده 
از ظرفیت و توان تولیدات داخلی ناوگان اتوبوسرانی 

راه آهن خواف - هرات نیمه آبان ماه به بهره برداری می رسد.
رحمت اهلل فیروزی با بیان اینکه ایجاد زیر ساخت ها و 
راه های ارتباطی با کشورهای همسایه باعث استحکام 
روابط می شود، اظهار داشت: در شرایطی که کشورمان در 
تحریم به سر می برد، هرچه روابط نزدیکی را با کشورهای 
همسایه در خصوص صادرات و واردات برقرار کنیم می توان 
امیدوار بود که اندکی از فشارهای وارده بر اقتصاد کشورمان 
کاهش پیدا کند.وی ادامه داد: بدون شک هر مراوده 
اقتصادی نیازمند ایجاد زیر ساخت های  الزم ارتباطی 

مصطفی قلی خسروی -رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهرانمحمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی علی لطفی-جانشین رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور در حال حاضر ۲۴۶ میلیون تن است که بر اساس 
مطالعات دقیق اقتصاد سنجی، در سال ۱۴۲۴ به حداقل ۶۳0 میلیون تن کاال خواهد رسید.

این ظرفیت تا پایان سال آینده به ۲۸۵ میلیون تن می رسد و تا سال ۱۴0۴ این ظرفیت به حداقل ۳۳0 
میلیون تن بالغ خواهد شد، اما در افق ۱۴۲۴ که کشور به ۶۳0 میلیون تن 
ظرفیت بندری نیاز داریم، با ۲۹0 میلیون تن کمبود ظرفیت روبرو هستیم.

بخشی از این ظرفیت باید از طریق توسعه بنادر کنونی و بخش دیگر که بیش از ۱۵0 
میلیون تن قدرت تخلیه و بارگیری در سال است باید در سواحل مکران ایجاد شود.

معاون توسعه ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: بیش از نیمی از 
سوخت کم سولفور مورد نیاز کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، طی ۱0 ماه گذشته از 

پاالیشگاه اراک تامین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، 
»عبدالرضا محبی«، با بیان اینکه نیاز مصرف ماهیانه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
در حالت عادی ۵0 هزار تن و در شرایط فعلی ۳۵ هزار تن در ماه است، افزود: حدود 

۱۵ هزار تن از این نیاز ماهانه از سوی شرکت پاالیشگاه شازند اراک تأمین شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه ۴۳ درصد از ساختمان های مربوط به وزارت راه 
برای تردد افراد معلول مناسب نیست، گفت: پارکینگ های فرودگاه ویژه معلوالن صرفا 
برای معلوالن مورد استفاده قرار بگیرد و پلیس فرودگاه و مدیر ترمینال ها در این باره 
نظارت کامل داشته باشند و تردد خودروهای معلوالن در محیط فرودگاه تسهیل شود.
 »محمد اسالمی« در سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 
بر اهتمام ویژه برای مناسب سازی فضای کشور برای افراد دارای معلولیت در حوزه های 
مختلف شهرسازی و مسکن و همچنین شیوه های مختلف حمل و نقل تاکید کرد.

یک راننده و کامیوندار معتقد است: به دلیل اهمال، سهل انگاری و عدم به روزرسانی 
مناسب و واقعی نرخ شاخص تن-کیلومتر پرداخت انعام و پشت بارنامه،  به صورت 

اهدایی توسط صاحبان کاال در مسیرهای مختلف کشور گسترش یافته است.
به گزارش تین نیوز، علیرضا سمنانی این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان 
و خطاب به  متولیان حمل و نقل و صاحبان سهم چهار درصدی کمیسیون حمل 
بار، عنوان کرد: در وضعیت کنونی آیا کاهش نرخ کمیسیون حمل بار اعم از سهم 

دولتی و خصوصی کمک به صاحبان کاال نیست؟

رئیس شورای شهر تهران ضمن انتقاد از بی توجهی دولت به پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای 
تهران گفت: به دلیل نامناسب بودن شرایط اقتصادی شیوع کرونا افزایش یافته است.

محسن هاشمی در حاشیه صحن امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران درباره وضعیت 
کرونا در پایتخت اظهار داشت: هفته گذشته پیشنهاد تعطیلی دو هفته  ای تهران را مطرح 
کردم ولی ستاد مقابله با کرونا و دولت حمایتی را به این پیشنهاد نداشت و از این اتفاق 
متأسفیم. وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور اگر مناسب بود مقابله با کرونا بهتر انجام 

می گرفت ولی از آنجایی که وضعیت اقتصادی خوب نیست

شماره پانصد و پنجاهم- نسخه آزمایشی -۶  آبان ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

وزیر راه: تاثیرپذیری نرخ مسکن از بازار ارز و طال 
 زیان دولت از افزایش موارد پرداخت انعام به رانندگان   

مناسب سازی فضای ساختمان ها، فرودگاه ها و راه آهن برای معلوالن 

انتقاد از بی توجهی به تعطیلی دو هفته  ای تهران 

مدیرعامل یک ایرالین داخلی مطرح کرد: وقتی شرکت فرودگاه ها یک شرکت ایرانی است و پول رایج کشور هم ریال است بر چه مبنایی باید هزینه خدمات را بر مبنای دالر محاسبه کنند؟ این اتفاق در حالی انجام می گیرد که ایرالین ها به هیچ عنوان درآمد ارزی ندارند. 

بازار مسکن درجا زد جزئیات ساخت بندر جدید در شرق تنگه هرمز 

راه روشن است

هفته انهم

به دلیل نوسان قیمت ها متقاضیان توان خرید ندارند و وضعیت کسادی در بازار مسکن حاکم است.
در مهرماه سال جاری ۶۴ هزار و ۴۴7 فقره خرید و فروش ملک در کشور انجام شده که نسبت به 
ماه قبل دو درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱7۸ درصد افزایش نشان می دهد.در شهر تهران 
نیز در مهرماه ۱۳۹۹ بالغ بر  ۹۸۴0 قرارداد خرید و فروش ملک به امضا 
رسیده که از کاهش یک درصد نسبت به شهریور امسال و افزایش ۱۲۹ 
درصد نسبت به مهر ماه پارسال حکایت دارد.در مهرماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴7 
هزار و ۱۵۳ اجاره نامه در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.۲ درصد و ۲0۹ درصد رشد نشان می دهد.

هفته انهم
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