
   

تجارت و توسعه مشروط به پیشرفت راه  ها و شهرهاست؛ در یک قرن گذشته ایران چگونه در چهار 
راه جهانی جایگاه خود را ساخته است؟ دکتر عباس آخوندی، وزیر اسبق وزارت راه و شهرسازی در 
گفت وگو با بورسان عوامل ناکامی ایران در توسعه راه و شهرسازی را تشریح می کند. هرچند در 
زمینه زیرساخت  ها گام های مثبتی برداشته شده و پیشرفت  هایی دیده 
می شود، اما به علت نداشتن یک اندیشه همه جانبه و بی توجهی به 
سرمایه انسانی نتوانستیم جایگاه اصلی خود را به  عنوان هاب زمینی، 
دریایی و هوایی پیدا کنیم. این در حالی است که به طور تاریخی موقعیت 
ایران به لحاظ لجستیکی اهمیت ویژه ای در منطقه و جهان داشته است

 روایتی از عدم امداد رســانی به موقع به راننده فرودگاه امام و مرگ غم انگیز او 

تشریح دلیل فوت راننده جرثقیل ِ ۱۴۰ تنی بندر شهید رجایی 

امکان تردد روزانه کامیون های حمل بتن فراهم شد  تدوین نقشه راه حمل ونقل کشور باهمراهی بخش خصوصی 

حلقه گم  شده راه و شهرسازی در ایران معاصر 

دبیر کانون انجمن صنفی کامیونداران اعالم کرد: مشکالت کامیون های وارداتی رسوبی در گمرک های کشور فراوان است اما اساسی ترین مشکل 
مناسبات بین وارد کننده و خریدار و آمارهای ضد و نقیض است و باید جلوی سودجویی ها و تخلفات در این زمینه گرفته شود.

احمد کریمی اظهار کرد: مشکالت زیادی سر راه واردات کامیون های رسوبی مانده در گمرک وجود دارد و دستگاه های مختلف باید این موانع را از 
پیش رو بردارند که می توان به گمرک، سازمان استاندارد، خودروسازان، بانک مرکزی و غیره اشاره کرد. اما مشکل اساسی که مورد غفلت واقع شده 

مناسبات بین وارد کننده و خریدار بوده که مسئول اصلی برای حل آن سازمان راهداری است.
وی افزود: گرچه ورود دادستانی و دستگاه قضایی به پرونده کامیون های وارداتی مانده در گمرکات کشور بسیار موثر بوده و گام های خوبی در این 

زمینه برداشته شده است، اما اگر موانع اصلی از پیش رو برداشته نشود، مشخص نیست که این مشکل قابل حل باشد.

به گزارش تین نیوز دبیر کانون انجمن صنفی کامیونداران ادامه داد: یکی از مشکالتی اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که حتی اگر 
همه کامیون های وارداتی - که براساس آخرین آمارهای اعالم شده حدود ۷۰۰۰ دستگاه است- ترخیص شود ممکن است در ادامه به تعداد این 

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نخستین نشست 
هم اندیشی با انجمن ها و تشکل های حمل ونقلی در وزارت 
راه و شهرسازی که امروز ۱۷ مهر در ساختمان دادمان 
برگزار شد، با اشاره به اینکه سهم حمل و نقل کشور در تولید 
ناخالص داخلی شرایط مناسبی ندارد، بر همراهی بخش 
خصوصی و ارایه ایده و نظرات این بخش برای رفع مشکالت 
موجود تاکید کرد و گفت: اگرچه منابع مالی کشور محدود 
است و شرایط تحریم هم وجود دارد، اما می توان بخشی از 
مشکالت کشور در حوزه حمل و نقل را با همفکری حل کرد.

محمد شکرچی زاده امروز در مراسم رونمایی از طرح 
تردد روزانه کامیون های حمل بتن آماده، اظهار کرد: ۱۷ 
درصد جمعیت کشور در تهران ساکن هستند، از سوی 
دیگر پایتخت مساحت معادل یک درصد کشور است.

وی افزود: این تمرکز جمعیتی در تهران عالوه بر اهمیت 
ارتقای کیفیت بتن، در خصوص مقابله با لرزه خیزی مهم 
است.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: به 
همین دلیل مرکز تحقیقات با همکاری پلیس راهور و شهرداری 
تهران برای ارتقای کیفیت بتن امکان تردد روزانه کامیون های 

محمود محمودزاده-معاون وزیر راه و شهرسازیجلیل اسالمی-معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی عباس آخوندی -وزیر اسبق وزارت راه و شهرسازی
در نیمه نخست امسال، عالوه بر واکسیناسیون ۸۵ هزار دریانورد، ساماندهی شناورها و 
انضباط بخشی به ترددهای دریایی همراه با جایگزینی شناورهای سنتی، انجام شد.با توجه 
به شیوع ویروس کرونا، اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفت که شامل ارسال دستور 
العمل ها و کنوانسیون های مربوط به مقابله با کووید ۱۹ و اسناد الزام 
آور نهادهای بین المللی و تمدید تمامی گواهینامه های دریانوردان 
و اسناد مرتبط و نیز تایید یا به تعویق انداختن بازرسی های قانونی 
شناورهای تحت پرچم است. راه اندازی دبیرخانه هیئت رسیدگی کننده 

به تخلفات انضباطی دریانوردان، بخشی از اقدامات امسال است.

مجید یوسفی )دبیر انجمن صنفی بنادر خصوصی ایران(  درباره سانحه منجر به درگذشت 
»فرداد ساالری پور« راننده یکی از جرثقیل های ۱۴۰ تنی در بندر شهید رجایی به دلیل 
پاره شدن وایر اصلی آن در حال انجام عملیات تخلیه و بارگیری یک کشتی حامل کاالی 
فله، اظهار داشت: در تمام بنادر دنیا احتمال بروز حوادث و سوانح غیرقابل پیش بینی وجود 
دارد اما اعتقاد دارم این اتفاق بطور مستقیم با رعایت اصول ایمنی و نگهداری و تعمیرات 
و به شکل غیرمستقیم با حفظ بنیه مالی شرکت هایی که اپراتوری پایانه های بندری را 

برعهده دارند، قابل پیشگیری بود. 

لی شریفی زارچی، سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی تاکید 
کرد: تنها مدرک معتبر واکسیناسیون ایران، کارت دیجیتال صادرشده از سوی وزارت 
بهداشت است. متن نامه بدین شرح است:فبه گزارش تین نیوز، »عطف به نامه شماره 
۱۰۰/۷۸۹ مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ جناب آقای دکتر عین اللهی وزیر محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به استحضار می رساند تنها مدرک دارای اصالت واکسیناسیون 
ایران، کارت دیجیتال واکسن صادرشده از سوی وزارت متبوع است که از طریق سامانه 

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم  گفت: یکی از مهمترین پروژه های حوزه راه استان 
پروژه راه آهن است، شبکه راه آهن استان ایالم با توجه به اهمیت و ضرورتی که برای 
احداث آن وجود دارد از سال ۹۱ استارت زده شد اما به دالیل محدودیت های اعتباری 
این پروژه تا ابتدای سال جاری متوقف بوده است. وی افزود: درسال جاری ازاعتبارات 
پیوست قانون حدود ۷۰ میلیارد تومان، ازاعتبارات متوازن حدود ۱۰۰میلیاردتومان 
و اعتبارات مناطق کمترتوسعه یافته حدود ۱۹ میلیارد تومان و درمجموع نزدیک 
۱۹۰ میلیارد تومان اعتباربرای این پروژه درسال جاری درنظرگرفته شده است.

یک راننده و عضو جمعیت طرفداران ایمنی راه ها، افزایش شکایات و گالیه های  رانندگان 
ناوگان سنگین کشور از وضعیت جاده ها را حاکی از  نامناسب تر شدن و کیفیت نامطلوب 
راه ها دانست.به گزارش تین نیوز، محمد اتحادی به خبرنگار ما گفت: حدود ۲۲۰ هزار 
کیلومتر جاده راه، آزادراه و بزرگراه در کشور وجود دارد و نگهداری از آنها که شریان های 
اقتصادی و سرمایه های کشور هستند بر همه ما الزم است.وی با بیان این که مولفه 
های زیادی از جمله زیرسازی نامناسب، رطوبت زیاد خاک، مصرف قیر فاسد، نرم بودن 
طبقات پایین و بارهای سنگین ناوگان حمل و نقل بر کاهش عمر جاده ها تاثیر دارند، 

شماره هفتصد و  پنجاه و یکم- نسخه آزمایشی -۱8 مهرماه ۱۴۰۰

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

جزییات پرونده کامیون های رسوبی در گمرکات و مشکالت کامیون داران 
 استان ایالم به راه آهن سراسری وصل می شود 

 الزام کارت واکسیناسیون دیجیتال برای پروازهای خارجی 

 اثرات مخرب حمل بار غیر مجاز بر راه و خودرو 

برخی رانندگان فرودگاه امام شب گذشته شاهد مرگ دردناک و غم انگیز یکی از همکاران خود بودند که اعتراض آنان را در پی داشت. 

سقف وام مسکن و سود آن، براساس درآمد متقاضی شناور می شود ساماندهی شناورها و انضباط بخشی ترددهای دریایی 

راه روشن است

هفته ان هم

قرار بر این است که هم سقف وام افزایش یابد و هم اینکه سود این تسهیالت براساس 
شرایط متقاضی شناور باشد. برای دهک های یک تا سه و مسکن روستایی حداقل سود در 
نظر گرفته شده که احتماال ۴ تا ۵ درصد خواهد بود.برای تسهیل شدن شرایط ثبت نام در 

مسکن ملی یا جهش تولید مسکن چندین پیشنهاد مطرح کرده ایم.
در حال حاضر متقاضیان برای ثبت نام مسکن باید حائز ۴ شرط باشند 
و این چهار شرط در آیین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن 
ذکر شده است و مالک عمل هستند. ولین شرط بحث متاهل بودن 
متقاضی یا سرپرست بودن خانوار است که البته در همین بند استثنا 

هفته انهم
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