
 

جهانگیری: مسئولیت وزارت راه وشهرسازی، امروز سنگین تر از گذشته است 

روایت آخوندی از 62 ماه حضور در وزارت راه وشهرسازی 

 فرار از قاچاق با بنزین دو نرخی  افتتاح همزمان چهار پروژه عمرانی با حضور افشانی 

آقای وزیر به افزایش کارآمدی در صنعت هوایی توجه کنید مدل مناسب برای انجام بنچ مارک نظام لجستیک 

وزیر راه و شهرسازی در مراسم معارفه خود در بعد از ظهر امروز که در محل وزارت راه و شهرسازی و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور و عباس آخوندی وزیر سابق راه وشهرسازی  برگزار شد،  عنوان کرد: بنده مهم ترین قولی که می توانم بدهم این است که به روی 

مسایلی تمرکز کنم که مهم ترین اولویت ها و دغدغه ها مردم و دولت باشند.

محمد اسالمی در ادامه افزود: همان طور که مستحضرید بنده اواسط دولت آمده ام از همین رو نمی توانیم که بگوییم به دنبال یک کار متفاوت هستم. 
بلکه تالش می کنم تعهداتی را که  وزارت راه وشهرسازی  نسبت به مردم دارد،  به پایان برسانم.

او با تاکید بر این که وزارت راه وشهرسازی باید پاسخگوی نیازهای مردم به حمل ونقل و شهرسازی باشد؛ گفت: اقدامات ما تمدن ساز است و 
بخش بزرگ آنچه که نماد موفق تمدن و نظام است به حوزه  وزرات راه و شهرسازی مرتبط می شود.

ساعتی پیش چهار پروژه عمرانی با حضورمحمدعلی 
افشانی شهردار تهران در منظقه 2 افتتاح شده و به 
بهره برداری رسید.به گزارش خبرنگار تین نیوز،  بعد از 
ظهر امروز، چهار پروژه عمرانی شامل مسیر دوربرگردان 
جنوب به جنوب بزرگراه یادگار امام، دور برگردان غرب به 
غرب اتوبان امام رضا، طرح ایمن سازی پل مدیریت و پل 
تقاطع بزرگراه شهید خرازی با رودخانه وردآورد با حضور 
محمدعلی افشانی، شهردار تهران به بهره برداری رسید.

معادله بنزین در آستانه تصمیم جدیدی قرار دارد. گزارش ها 
و شواهد تازه ای از اوج گیری قاچاق بنزین در مرزهای کشور 
موجب شده تا زمزمه بازگشت »کارت سوخت« به چرخه 
تأمین بنزین از جایگاه ها شنیده شود. این بدان معناست 
که پس از تجربه سال های میانی دهه ۸۰ خورشیدی که 
بنزین به صورت »دونرخی« عرضه شد و »جیره بندی« 
بنزین انجام شد؛ بار دیگر این فرمول به اقتصاد انرژی 

ایران قرار است بازگردد.

حمید غوابش، دبیر اسبق انجمن شرکت های هواپیماییعباس آخوندی، وزیر سابق راه وشهرسازی بهروز فتحی، کارشناس لجستیک و زنجیره تامین
می خواهم به دو موضوع کوتاه اشاره کنم نخست نگاهم به دغدغه های حکمرانی در ایران 
و دیگری توضیح درباره چند ابهام که در رسانه و ضدرسانه بعد از ترک بنده از وزارتخانه 
مطرح شد.در مورد نکته اول باید بگویم کانون توجه بنده به رابطه 
حکمرانی و مسئله ایران است. درک من این است مشخصا پس از 
وقایع مرداد 32 هم چنان مفهوم ایران در ایران غریب است و هنوز 
مسئله ایران به عنوان یک موضوع در کانون سیاست و عمل و نهاد 
حکمرانی قرار نگرفته است. منظور من از ایران یک تمدن و نظام 

معرفتی در تجربه تاریخی یک ملت متکثر شده است.

به اعتقاد بنده مهم ترین موضوعی که آقای اسالمی می توانند برای ایجاد آن 
کمک کنند افزایش کارآمدی و بهره وری از زیرساخت های موجود است.ستفاده 
کارآمد و مؤثر از زیرساخت های موجود یکی از اهداف راهبردی صنعت هوایی 
باید باشد.به نظر استفاده کارآمد از زیرساخت ها بخش مهمی آن برمی گردد 
به شیوه مدیریتی در داخل کشور. الزم است که سیستم مدیریتی اصالح شود 
چراکه اگر یک سیستمی ناکارآمد باشد حتی مدیران کارآمد نیز در آن نمی توانند 

به خوبی کار کنند مگر این که آن سیستم اصالح شود

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی پیش از برگزاری مراسم تودیع خود، متن بلندی 
را از طریق کانال تلگرامی خود در اختیار رسانه ها قرار داد که به نوعی، گزارش عملکرد 
وی در زمانی است که عهده دار مسئولیت وزارت راه و شهرسازی بوده است.به گزارش 
تین نیوز، آخوندی در ابتدای این گزارش تحلیلی طوالنی، ابتدا به دالیل استعفای خود 
از مجموعه دولت دوازدهم پرداخته و از برخی جریان های رسانه ای به دلیل آنچه »تبلیغ 

رسانه« خوانده شده؛ انتقاد کرده بوده بسیار گسترده ضدِّ

عملکرد وزارت راه وشهرسازی به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین وزارتخانه های 
اقتصادی کشور اگرچه همواره زیر ذره بین نظارت نمایندگان و مردم قرار داشت اما 
خروجی آن طوری نبود که بتواند کاربران جاده و ریل و سایر شقوق حمل ونقلی و 
از همه مهم تر بخش مسکن را راضی نگه دارد. حاال هم زمان با آغاز به کار محمد 
اسالمی به عنوان وزیر جدید راه وشهرسازی در کنار انتظارات قدیمی، خواسته های 

جدی و جدیدتری از سوی فعاالن این حوزه وجود دارد.

داریوش نصر، مدیرکل دفتر بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز با اشاره به ریزش کوه در 
محور کندوان در تعطیالت آخر هفته و ترافیک 9 ساعته در این مسیر در خصوص 
امکان فنس کشی کوه های این محور توضیحاتی را ارائه داد.وی درباره اینکه چرا 
تاکنون این محور به طور کامل فنس کشی نشده است، گفت: امکان فنس کشی  

12۰ کیلومتر از محور وجود ندارد چرا که هم بار مالی برای دولت دارد

برایان هوک، نماینده آمریکا در امور ایران در اظهاراتی ضد ایرانی خواستار 
جلوگیری کشورها از پهلوگرفتن کشتی های ایرانی در بنادرشان شد.به گزارش 
تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن 
در واکنش به این اظهارات در نامه ای به دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی 
در لندن، خواستار بررسی ویژه این موضوع در شورای سازمان دریانوردی شد. ما 
اجازه نمی دهیم که کشتی های ایرانی بیمه شوند و این باعث خواهد شد که اگر 

کشتی های ایرانی باعث ایجاد حوادث دریایی شوند، 

شماره صد و ششم - نسخه آزمایشی -19 آبان ماه 1397

تین

تین

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

 قول می دهم بر روی اولویت های مردم و دولت تمرکز کنم 
فنس کشی چالوس- کندوان بار مالی سنگینی دارد

نظرات تشکل های صنفی را به تصمیم گیری ها اضافه کنید  

 واکنش ایران به اظهارات هوک درباره حمل ونقل دریایی ایران 

هفتهانهم
راهروشناست

سمینار لجستیک و زنجیره حمل ونقل که توسط کارشناسان و مدیران سازمان بنادر و دریانوردی برنامه ریزی 
شده است؛ اقدامی  تحسین برانگیز جهت ارتقای دانش و دیدگاه های لجستیک در کشور بوده که از طریق 
تجارب کشورهای موفق و پیشرو قابل حصول است. این یادداشت مبتنی بر 
تجارب حاصل از اجرای »پروژه و ارایه مدلی جهت انتخاب الگوی منطبق 
جهت انجام بنچ مارک در حوزه لجستیک« و همچنین »تدوین متدولوژی 
اجرای پروژه معماری لجستیک و حمل چند وجهی« به تحلیل و بررسی این 
اقدام مفید می پردازد. لجستیک با محدوده و ابعاد مورد نظر این سمینار یعنی 
لجستیک ملی، با فرایندهای اصلی تجارت یعنی واردات، صادرات، ترانزیت، 
صادرات مجدد و سایر فرایندهای در این اشل سروکار دارد و خیلی مناسب تر است

در شرایط دشوار و پیچیده کنونی با یکی از دستگاه هایی که بیش از مابقی دستگاه ها مورد توجه دشمن قرار دارد روبرو هستیم که دشمن تالش می کند با چوب الی چرخ گذاشتن کارهای آن باعث نارضایتی عمومی، آسیب به خدمات مورد نیاز و اخالل در امور کشور شود. 

 تمام تالش من در وزارتخانه، ایجاد مفهوم انسان محوری بود 

هفتهانهم
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