
   

بحران حمل بار پس از کاهش سهمیه سوخت کامیون ها 

رفع مشکل بارگیری در پایانه بندرعباس 

هتل های هما را گرفتند؛ صندوق بازنشستگی ماند  پذیرش عضویت دائم ایران در هفتادمین اجالس شورای حمل و نقل 

 نقش کلیدی بنادر کوچک در نبرد اقتصادی کشور 

تفاهم نامه همکاری مشترک بازآفرینی شهری محله های هدف شهر تهران بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران مبادله شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، در این مراسم وزیر راه و شهرسازی بابیان این که هدف از این جلسه راهبردی کیفیت بخشی به زندگی شهری است عنوان 
کرد: هدف جلسه امروز راهبردی است و آن اقدام بر کیفیت بخشی به زندگی شهری است. اگر در وزارت راه و شهرسازی طرح جامع تهیه می کنیم و 
فرآیند طوالنی را طی می کند هدفی جز مدیریت زندگی شهری نداریم. هر جا رفتار گزینشی داشته ایم فساد شکل گرفته و هنجارها جای خود را به 

ناهنجاری داد و با پیامدهای گوناگونی روبرو بوده ایم.
اسالمی بابیان این که راهبری طرح جامع باعث می شود هم وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تصمیمات به هنگامی را در مدیریت کیفیت زندگی 

شهری اتخاذ کنند، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و شهرداری با تعامل طرح جامع و طرح تفصیلی تهران را سامان می دهند.
وزیر راه و شهرسازی با اعالم این که یکی از اهداف اصلی در حوزه شهری توجه به بافت های فرسوده است، گفت: امروز در مرحله اقدام باید بتوانیم 
برای بازآفرینی شهری در مقیاس محله تصمیم گیری کنیم و بر اساس یک طرح مصوب بتوان اقدامات الزم به صورت عملی در دستور کار قرار گیرد.

هواپیمایی حامل پرچم ایران، ایران ایر که ایرالین ملی ایران هم محسوب 
می شود؛ ماه های سختی را تجربه می کند. از یک سو، بار مالی ناشی از 
پرداخت حقوق از محل منابع صندوق بازنشستگی به کارکنان پیشین 
این ایرالین، تعهد ماهیانه ۲۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی به دوش »هما« انداخته 
است. از سوی دیگر، »هما« از پس سال ها دست وپنجه نرم کردن با 
تحریم های یک جانبه و بی رحمانه غرب و به ویژه آمریکا، با شرایط 
فرسودگی ناوگان مواجه است. حتی اگر تالش هایی پس از امضای 
توافقنامه برجام برای نونوار کردن ناوگان »هما« صورت گرفته باشد؛

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن از پذیرش 
عضویت دائم ایران در هفتادمین اجالس شورای حمل 
و نقل ریلی کشورهای در هلسینکی فنالند خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران، سعید رسولی اظهار داشت: خوشبختانه 
عضویت ناظر جمهوری اسالمی ایران در این شورا با 
اکثریت آراء ۱۵ کشور به عنوان عضو دائم پذیرفته شد.

علی شورمیج ،معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانسعداهلل وطن خواه ، مدیر کل فرودگاه های استان مازندران روانبخش بهزادیان ، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی
هم اکنون مرحله نخست در یک طرف باند فرودگاه این سامانه نصب شده است.۵۰ میلیارد ریال 

اعتبار شرکت فرودگاه های کشور صرف خرید این تجهیزات شده است و این تجهیزات می بایست 
در ۲ طرف باند فرودگاه نصب شود. برای استقرار این تجهیزات به ۱۵ هکتار زمین نیاز بود که باند 
قسمت دشت ناز با مشکل زمین مواجه نبود و با حضور کارشناسان اداره 

کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاه های کشور این تجهیزات در آن 
نصب شده است. برای خرید و تملک طرف دیگر با توجه به عدم همراهی 

و ممانعت اهالی در فروش زمین ، با حکم دادستانی اراضی از آنها 
خریداری شد و اقدامات برای آماده سازی زمین انجام شد.

امسال بتوانیم این طرح را عملی کنیم. همچنین پیگیر برطرف کردن مشکالت تبدیل نیروهای 
قراردادی به پیمانی هستیم.امیدواریم امسال شاهد اجرای سامانه ارزیابی مدیران باشیم. 

یکی از اولویت های ما شفافیت و انضباط مالی شرکت است و نیز پیگیر 
اجرایی شدن ماده 87 قانون احکام دایمی درباره وصول مطالبات شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هستیم که با وجود دریافت امضای دو 

وزیر هنوز عملی نشده است. باید در کنار رعایت قانون و مقررات، ریسک 
پذیر نیز باشیم.

یکی از فعاالن حوزه حمل و نقل جاده ای از مرتفع شدن مشکل بارگیری در پایانه 
بندرعباس خبر داد و گفت:چند روزی است که وضعیت بارگیری در پایانه بندرعباس به 

وضع مطلوبی رسیده و دریافت بار در این بندر با کمترین زمان توقف صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، دالور موسوی اظهار کرد: با تغییرات جدیدی که در پایانه بار 
بندرعباس رخ داد، بارگیری با سرعت بیشتری در حال انجام است؛ تا جایی که در بعضی از 

موارد هر کامیون قادر است در فواصل کم اقدام به بارگیری کند.

 قطار فدک به عنوان نخستین قطار لوکس پنج ستاره کشور در مسیر تهران - خرمشهر به 
حرکت در آمد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، معاون مدیر کل راه آهن جنوب و مدیر پایانه 
راه آهن خرمشهر گفت: قطار فدک به عنوان نخستین قطار لوکس پنج ستاره کشور در مسیر 
تهران - خرمشهر به حرکت در آمد.غالمحسین فارسیان اظهار داشت: این قطار چهارتخته 
با ظرفیت ۱۶۰ صندلی به صورت یک روز درمیان ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه از خرمشهر راهی 

تهران شده و زمان بازگشت آن از تهران به خرمشهر ساعت ۱8 و ۴۰ دقیقه می باشد.

 مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی گفت: بهره برداری از پل های هوایی در 
فرودگاه ها با وجود صرف هزینه های باال باعث تسهیل در روند مسافرگیری هواپیماها و 

کاهش هزینه های خدمات هوایی و همچنین درآمدزایی برای شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران می شود.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و 

ناوبری هوایی ایران، عباس وفائی گفت: اخیرا دو پل هوایی از ۱۲ پل در دست اجرا در 
فرودگاه بین المللی بندرعباس که پیش از این در سفر وزیر راه و شهرسازی افتتاح شده بود

 نایب رئیس شورای عالی استان ها از بررسی الیحه مدیریت یکپارچه شهری در هفته جاری 
مجلس شورای اسالمی خبر داد وابراز امیدواری کرد کلیات این الیحه مورد تصویب قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، عبدالرزاق موسوی با اشاره به این نکته که، الیحه مدیریت یکپارچه 
شهری در هفته برنامه هفته جاری مجلس برای بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: در 

دوره های گذشته بحث های زیادی پیرامون مدیریت یکپارچه شهری با نام های مختلف مطرح 
بوده است. اما نتیجه چندانی از آن ها حاصل نشده است.
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هدف کیفیت بخشی به زندگی شهری است 

 تسهیل کار مسافران  و  ایرالین ها  با  پل های  هوایی  فرودگاه ها 

نخستین قطار پنج ستاره وارد خرمشهر شد 

 بررسی الیحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس 

هفتهانهم
راهروشناست

بنادر کوچک نقشی کلیدی و اساسی در نبرد اقتصادی کنونی کشور دارند.عالوه بر این رونق بنادر 
کوچک عاملی خواهد بود تا با ایجاد اشتغال از مهاجرت سکنه این بنادر به شهرهای بزرگ جلوگیری 
بعمل می آید؛ بنابراین نقش ژئوپلتیک بنادر کوچک از این حیث قابل تأمل 

است.در حال حاضر بنادر فریدون کنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر 
دیلم، کنگان، گناوه و چوئبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار 
شده اند. در بنادری که سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه گذاری کرده است، 
اغلب واگذاری ها به صورت اجاره ای و راهبری بندر بوده و در بنادر دیگر که 

مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

در حالی که خبرگزاری ها از قول برخی مسئوالن دولتی از احتمال کاهش سهمیه پایه گازوئیل برای کامیون  های کمتر فعال خبر داده اند، رانندگان و کامیونداران به مشکالت مربوط به کمبود سوخت و اثرات آن بر حمل بار اشاره می کنند. 

اساسنامه شرکت فرودگاه ها در آستانه تصویب است فرودگاه ساری به تجهیزات سامانه فرود دقیق هواپیما مجهز شد 

هفتهانهم
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