
   

از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۷۰ میلیون تن انواع کاال در بنادر کشور تخلیه و بارگیری 
شده و موجودی کاال در انبارها و اماکن نگهداری معادل ۷,۵ میلیون تن است که از این میزان، 
کاالهای اساسی معادل ۳.۵ میلیون تن و سایر انواع کاال ۴ میلیون تن را به خود اختصاص داده اند.

 TEU عالوه بر این میزان کاالهای کانتینری در بنادر معادل ۱۰۰ هزار
و تعداد کشتی هایی در حال تخلیه و بارگیری ۱۵ فروند است که ۱۱ فروند 
آن منتظر ورود به بنادر تجاری هستند. در بنادر کشور همواره عالوه بر 
تخلیه و بارگیری کاال به مقوله توسعه توجه ویژه ای شده است و هیچ 
بندری هم اکنون وجود ندارد که پروژه توسعه ای برای آن تعریف نشده

 اعمال محدودیت های شدید کرونایی در ۴۳ شهرستان+ جزییات 

 خطرات حمل بنزین برای ناوگان فرسوده 

سفر دریایی به قطر، عمان و استرالیا روی میز  اطالعیه فرودگاه امام : نپذیرفتن مسافران سفرهای خارجی فاقد تست 

 تجهیزات بندرچابهار تکمیل می شود

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با رد ادعای افزایش قیمت گازوئیل تا پایان امسال گفت: نه امسال و نه سال آینده به هیچ عنوان 
قیمت گازوئیل تغییر نخواهد کرد.

به گزارش تین نیوز، عبدالهاشم حسن نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: 
خودروهای سنگینی که در سراسر کشور در طول ماه پیمایش مفید به صورت حمل بار داشته باشند، طبق توافق سازمان راهداری و وزارت نفت 

بر اساس سهمیه، به آنها سوخت ارائه می شود.

وی افزود: برخی خودروهای سنگین که بیشتر کار می کنند با شرکت نفت به این توافق رسیده ایم تا این خودروها بر اساس پیمایش بیشتر، میزان 
سوخت بیشتر از سهمیه به آنها داده شود.رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یادآور شد: مثاًل اگر ناوگانی ماهانه ۱۵ هزار لیتر سوخت 
مصرف می کند، در یک ماه کارکرد بیشتری داشت و نیاز به ۱۸ هزار لیتر سوخت داشت، بر اساس توافق مذکور، این میزان مصرف بیشتر سوخت 

که بر اساس پیمایش بیشتر و حمل بار بوده، ماه آینده به حساب کارت سوخت راننده ناوگان واریز می شود تا کسری آنها جبران شود.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از برنامه ریزی 
برای سفر دریایی به مقاصد جدیدی مانند قطر، عمان و 
حتی استرالیا خبر داد و گفت: مذاکرات برای آغاز و گسترش 
سفرهای دریایی، پیش از شیوع ویروس کرونا شروع شده 
و اگر زمینه فراهم شود، مذاکرات از سر گرفته خواهد شد.

 در پی شیوع ویروس کرونا، سفرهای دریایی مانند دیگر  سفرهای 
زمینی و هوایی متوقف شد و کشورهای مختلف مرزهای خود 
را به روی مسافران و گردشگران بستند. اما طی ماه های اخیر 
مذاکرات دو و چندجانبه بین کشورهای مختلف انجام شده و 

فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( در اطالعیه ای از 
مسافران خواست تا نتیجه تست PCR را براساس 

ضوابط کشورهای مقصد به همراه داشته باشند.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( در اطالعیه ای اعالم کرد: 
برابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا در شهر فرودگاهی امام 
خمینی)ره( به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کووید۱۹، 
از مسافران به مقاصد کشورهای مختلف تقاضا می شود 

علیرضا پاک فطرت-عضو کمیسیون عمران مجلسعبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران  محمد راستاد - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
مسئوالن به دالئلی که قابل درک و قابل قبول نیست اقدام به ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن 
و شهرسازی کردند، کاری که به اذعان متخصصان و صاحبان علم، اندیشه و تجربه، اشتباه بزرگی بوده 
است. شاید هم فعالیت این 2 وزارتخانه اهمیت چندانی نداشته است،  زیرا اگر موضوعی برای مسئوالن 
کشوری اهمیت داشته باشد قطعًا نگاه ویژه ای هم به آن خواهند داشت.

بسیار خرسند شدم از اینکه اخیراً کانون سراسری انبوه سازان به درستی و 
کارشناسانه به موضوع واکنش نشان داده و خواستار تفیک این 2 وزارتخانه 
از یکدیگر شده است.تا جایی که بنده اطالعات دارم جوامع پیشرفته یا 
جوامعی که قصد پیشرفت، بهینه سازی و بهره وری بیشتر و بهتر را دارند،

یک فعال بخش حمل مشتقات نفتی گفت: برخی تانکرهایی در بخش حمل مشتقات 
فعال هستند  به دلیل فرسودگی نباید بار با اکتان باال حمل کنند.

به گزارش تین نیوز، محمدرضا حاتمی این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان کرد و از 
توجه نکردن تعدادی از شرکت های حمل و نقل به این موضوع خبر داد.وی عنوان کرد: 
اخیراً در مورد حمل بارهای مسیر جنوب کشور به خصوص بندرعباس، تانکردارانی که از 
مناطق شمال کشور و مناطق مرزی به جهت حمل و با هماهنگی نمایندگان شرکت ها و 
پیمانکاران به بنادر مراجعه می کنند، در زمان حضور در محل بارگیری مشاهده می کنند 

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور از سازمان راهداری 
و مدیر کل  دفتر حمل و نقل مسافر این سازمان برای برگزاری جلسات راهبردی که 
روسا و مدیران تشکل های صنفی کشوری نیز در آنها  حضور دارند و تصمیمات مهمی 
در این جلسات اتخاذ می شود، قدردانی کرد.به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده با 
بیان این مطلب در شبکه های اجتماعی افزود: برخالف روال گذشته که اکثر جلسات در 
تهران و عمدتًا بر محوریت  مسایل پایتخت برگزار می شد این بار در مراکز استان ها و 

بر محوریت مسایل و مشکالت استان مربوطه برگزار می شود 

 سردار حسین رحیمی در حاشیه همایش امنیت، ایمنی و سالمت که با حضور 
دستگاه های مختلف در مقر مرکز فاتب برگزار شد، درباره اقدامات پلیس برای 
برخورد با افراد فاقد ماسک و ناقضان پروتکل های بهداشتی کرونا، گفت: حدود ۱۰ 
روز از ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا به ناجا گذشت و ما در این مدت تالش کردیم 
تا با اقدامات ایجابی و ارشادی شهروندان را به رعایت پروتکل ها دعوت کرده و از 
انجام اقدامات سلبی پرهیز کنیم، در همین راستا نیز به بیش از ۱۱۵ هزار نفر که 
پروتکل های مربوط به کرونا را رعایت نکرده بودند، از سوی ماموران ما تذکر داده شد. 

مسعود حق لطفی با اشاره به تفاوت طرح اقدام ملی مسکن با مسکن مهر اظهار کرد: 
برای ثبت نام در پروژه مسکن مهر آورده متقاضی و آورده بانک که تقریبا به یک اندازه 
بود مالک قرار می گرفت ولی در طرح اقدام ملی نحوه دریافت آورده این طور نیست.وی 
با بیان اینکه قرار است در اجرای طرح اقدام ملی مسکن دهک های پنج، شش و هفت 
جامعه که فاقد مسکن هستند خانه دار شوند، اظهار کرد: این در حالی است که مسکن 
مهر برای دهک های یک تا سه جامعه پیش بینی شده بود. وی توضیح داد: تنها یک 

سوم مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام متقاضی در طرح اقدام ملی تسهیالت بانکی است

شماره پانصد و چهل و هشتم- نسخه آزمایشی -۳  آبان ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

قیمت گازوئیل امسال و سال آینده افزایش نمی یابد 
به هیچ عنوان به دنبال تعطیلی شهر نیستیم 

مشکل استراحتگاه رانندگان سواری کرایه برطرف می شود 

فرق مسکن ملی با مسکن مهر چیست؟ 

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: بر اساس اعالم کمیته های درمان و اجتماعی امنیتی در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتال به کرونا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت های شدید اعمال می شود و در صورت لزوم در هفته بعد نیز این محدودیت ها اعمال خواهد شد. 

توقف ساخت و ساز مسکن با تداوم گرانی مصالح  تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر 

راه روشن است

هفته انهم

در شرایط کنونی بازار مصالح ساختمانی درگیر دالل بازی و سفته بازی است، متأسفانه شاهدیم 
که قیمت محصول تولیدی در کارخانه با قیمت همان محصول در بازار تفاوت چشمگیری دارد، 
این به معنای آن است که قیمت محصول با دست به دست شدن میان دالالن افزایش یافته است.
در شرایط کنونی افزایش قیمت تمام شده مسکن موجب شده که 
سازندگان و فعاالن بخش خصوصی برای ورود به عرصه ساخت و 
ساز ریسک نکنند. قطعا اگر روند افزایشی قیمت مصالح و تجهیزات 
ساختمانی تداوم یابد، بخش تولید و ساخت و ساز مسکن کامال 
متوقف خواهد شد، زیرا هیچ سازنده ای دیگر توان نخواهد داشت

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/221089-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2/221089-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/221071-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-50/221092-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/221099-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-50/221087-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/221065-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-56/221091-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/221094-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/221083-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-295/221070-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/221084-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD

