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حمل و نقل

اخبار حمل ونقل

بنادر ایران با ۴۰بندر دنیا خواهرخوانده شدند

پنجشنبه16مرداد - 1399شماره847

نگاه
چرا وام کرونایی بخش حمل و نقل
پرداخت نمی شود؟
با توجه به توصیه دولت به شــرکتها و
زیر بخش های مختلف اقتصادی درباره
اینکه نیروی انسانی خود را تعدیل و بیکار نکنید تابه
شما تسهیالت بدهیم ،متولیان بانکی بهتر است هر
چه سریعتر برای پرداخت این تسهالت به این حوزه
مهم فکری کنند تاشــرکتها مختلف حمل و نقل
بتوانند از پس هزینههای خود برآیند و کسی در این
میان بیکار نشود.
به گزارش اقتصادســرآمد ،با وجود تصویب و ابالغ
تسهیالت حدود  ۴۰۰۰میلیارد تومانی ستاد مقابله
با کرونا برای بخشهای مختلف حمل و نقل و اینکه
قرار بود در تیر ماه این تســهیالت پرداخت شود ،تا
خسارتهای وارد شــده به فعاالن این حوزه در زیر
بخشهای هوایی ،ریلی و حادهای جبران شود ،هنوز
این تسهیالت پرداخت نشده و در پیچ و خم بانکها
گیر کرده است.
شیوع ویروس کرونا در کشور که از اوخر بهمن ماه و
اوائل اسفند ماه به صورت رسمی گزارش شد .آسیب
جدی به بخشهای مختلف اقتصــادی وارد کرد و
یکی از این حوزهها که بیشترین خسارت را متحمل
شدند ،بخش حمل و نقل بود چرا که مردم تقریبا با
اختیار و پس از مدتی به اجبار همه سفرهای خود را
لغو کردند تا در خانه خود را از این ویروس در امان
ی و هوایی آسیب
نگه دارند و حمل نقل جادهای ،ریل 
زیادی در این زمینه متحمل شد.
در این راســتا ســتاد مقابله با کرونا مصوب کرد تا
تسهیالت حدود  ۴۰۰۰میلیارد تومانی برای جبران
خســارت در زیر بخش های هوانــوردی عمومی،
رانندگان برون شهری در وسائل حمل و نقل عمومی
و ریلی تصویب و پرداخت کند .این اعتبارات قرار بود
در صورت تکمیل مدارک و انجام مراحل اداری در
تیر ماه به فعاالن آسیب دیده در حوزه حمل و نقل
پرداخت شود اما با گذشــت بیش از یک ماه از این
وعده ،هنوز این تسهیالت پرداخت نشده است و به
نظر میرسد در پیج و خم بانکی و سختگیری های
همیشگی برای اعطای تسهیالت قرار دارد.
مقصود اسعدی سامانی – دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی  -پیش از این درباره تســهیالت حدود
 ۲۰۰۰میلیــارد تومانی در نظر گرفته شــده برای
بخش حمل و نقل هوایی اینگونه گفته بود :همچنان
این تســهیالت در مرحله پرداخت از سوی بانکها
قرار دارد و سختگیریهای صورت گرفته از سوی
آنها سبب شده که این تسهیالت تا کنون پرداخت
نشود که امیدواریم هر چه سریعتر پرداخت شود.
همچنین داریوش باقر جوان –مدیر کل حمل و نقل
مسافری ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
– نیز با اشــاره به تســهیالت حدود  ۷۰۰میلیارد
تومانی کرونایی مصوب برای رانندگان بینشهری
در این باره به ایسنا گفت :با وجود اینکه قرار بود این
تسهیالت در تیر ماه به بیش از  ۱۱۳هزار نفر راننده
بین شهری پرداخت شود اما از بین این تعداد راننده
مســافری بین شــهری که در ناوگان حمل و نقل
عمومی مشغول به کار هســتند تنها حدود ۴۰۰۰
نفر موفق شدند ،تسهیالت شــش میلیون تومانی
کرونایــی را دریافت کنند که حدود ســه درصد از
کل رانندگان میشود.وی افزود :برخی از بانکها با
وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا سختگیری
میکنند و تضامینی غیر از آنچه به تصویب رسیده
را از رانندگان طلب میکننــد ،بنابراین رانندگان
بین شــهری در دریافت این تسهیالت با مشکالتی
مواجه شدند و بعضا با تأخیر این وام به آنها پرداخت
میشود .از همه مسئوالن بانکی و متولیان اصلی آن
یعنی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میخواهیم
که این موانع را از ســر راه بردارند تــا رانندگان در
دریافت این تســهیالت که قرار بــود در تیرماه به
حساب آنها واریز شود ،دچار مشکل نشوند.
از ســوی دیگر برای جبران خســارت وارد شده به
بخــش ریلی  ۹۴۰میلیــارد تومان تســهیالت در
ســتاد ملی مقابله با کرونا تصویب و ابالغ شد اما با
وجود گذشت بیش از یک ماه از وعده پرداخت این
تســهیالت ،هنوز این اعتبار به شرکتهای ریلی و
خدماتی فعال در این حوزه پرداخت نشده است.
این در حالی است که بر اســاس اطالعات و اخبار
بدست آمده خبرنگار ایســنا ،اعتبار مصوب ستاد
ملی مقابله با کرونا برای حدود  ۶۲شــرکت در نظر
گرفته شده و همه شرکتها در این حوزه ،ثبت نام
خود را در ســامانه کارا تکمیل کرده اند.با توجه به
توصیه دولت به شرکتها و زیر بخش های مختلف
اقتصادی درباره اینکه نیروی انسانی خود را تعدیل
و بیکار نکنید تا به شما تسهیالت بدهیم ،متولیان
بانکی بهتر است هر چه سریعتر برای پرداخت این
تسهالت به این حوزه مهم فکری کنند تا شرکتها
مختلف حمل و نقل بتوانند از پس هزینههای خود
برآیند و کسی در این میان بیکار نشود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بنادر تجاری ،مهمترین معیار و شاخص فعال بودن اقتصاد یک کشور هستند ،گفت :فعالیتها در بنادر ایران حتی یک
لحظه هم متوقف نمیشود .به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد راستاد افزود :در بخش دریایی کشور قابلیتهای بسیار زیادی داریم و در دنیا روی این مسئله تمرکز زیادی وجود
دارد که جمهوری اسالمی ایران در این بخش دارای چه ظرفیتهایی است و در عین حال چه فعالیتهایی انجام میشود.وی ادامه داد :ناوگان حمل و نقل دریایی ایران ،جزو
ناوگانهای بزرگ دنیا به شمار میرود و بنادر کشور حدود  ۲۵۰میلیون تن در سال ظرفیت دارند ،عالوه بر این جمهوری اسالمی ایران در سازمان بین المللی دریانوردی
( ،)IMOبه عنوان یک کشور مهم در حوزه دریایی تلقی میشود.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :بنادر کشــور به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند و به طور
مثال بندر امام خمینی (ره) به صورت  ۲۴ساعته در حال تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی است و در بندر شهید رجایی نیز حتی یک لحظه ،فعالیتها متوقف نمیشود.

بررسی دالیل تهران و ۱۷استان کشور در خطر باالی فرونشست زمین در گزارش «اقتصادسرآمد»

خطرنشستزمیندرکمینکشور

گروه راه و ســاختمان -فرونشست
عبارت است از فرورریزش و یا نشست
سطح زمین که به علت های متفاوتی در مقیاس
بزرگ روی می دهد .به طور معمول این اصطالح
به حرکت قائم رو به پایین ســطح زمین که می
تواند اندکی افقی نیز باشــد ،گفته می شود .این
تعریف پدیده هایی همچون زمین لغزش ها را به
دلیل اینکه دارای حرکت افقی قابل توجهی است
و همچنین نشســت در خاک های دســتی ،که
دارای مکانیزم متفاوتی می باشد شامل نمی شود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،در بین عوامل مؤثر در
ایجاد فرونشست ،به نظر میرسد که برداشت بیش
از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی ،ضخامت الیه
رسوبی و ویژگی های مهندسی رسوبات ،عوامل
اصلی ایجاد فرونشست در بیشتر دشت های ایران
هستند.مناطقی که هم اکنون در شرایط بحرانی
ایجاد فروچاله ها و فرونشست ها قرار دارند شامل
دشــت کبودرآهنگ همدان ،ورامین ،نظرآباد،
دشت تهران ،دشت مشهد و نیشابور ،دشت های
استان کرمان ،اصفهان و قزوین می باشند.
برداشت بیش از حد مجاز را می توان نتیجه عدم
وجود مدیریت درست منابع آب در بخش برداشت
و از سوی دیگر به هدر رفتن حجم عظیمی از آب
در نتیجه نادرست بودن شــیوه های کشاورزی
و مصارف صنعتی و شــهری یا بطــور خالصه
مصرف نامتناســب دانست.در کشــور عالوه بر
مخاطرات لرزه ای ،مخاطره بزرگ دیگری با عنوان
“فرونشست زمین” به صورت خزنده از حدود ۳۰
تا  ۴۰ســال قبل در حال شدت گرفتن است که
همه دشت ها و مناطق شــهری از جمله تهران
را تحت تاثیر قرار داده اســت.در این خصوص،

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی ریسک فرونشست زمین در پهنه های
استانی و شهری را اعالم کرد و گفت :تهران و ۱۷
استان کشور در خطر باالی فرونشست زمین قرار
دارند که علت آن خشکسالیهای ممتد چندین
ساله در کشور از یک سو و اســتحصال بیرویه
آبهای زیرزمینی از سوی دیگر است.
علــی بیتاللهی میزان فرونشســت زمین را در
استانها و شــهرهای کشور بر اســاس آخرین
مطالعاتی که انجام شده ،تشریح کرد و بر ضرورت
کاهش ریســک این مخاطره ها کــه هماکنون
بسیاری از زیرساختهای شهری ،برونشهری،
راهها و دیگر زیرســاختهای کشــور را تهدید
میکند ،تاکید کرد.بیتاللهی با اشــاره به اینکه
بر اساس آخرین آمار سرشــماری کشور در ۳۱
استان ،جمعیتی برابر با  ۷۹میلیون و  ۹۲۶هزار و

بازپسگیری کرسی ایران در سازمان جهانی
هواشناسی پس از ۱۰سال
تقریبــا  10ســال
سازمان هواشناسی
ایران از مجامع بینالمللی دور
بود تا اینکه در سال  ۲۰۱۹و
در حالی که در داخل کشــور
هنوزخیلیها بنــده را نمی
شــناختند در کنگره سازمان
جهانی هواشناســی شرکت
کردیم و من به جلسه سازمان
جهانــی هواشناســی رفتم.
درشــورای اجرایی سازمان
هواشناســی  ۳۷کشور عضو
هستند که حق رای دارند. در
سازمان جهانی هواشناسی نیز
وقتی موقع انتخــاب اعضای
شورای مرکزی میشود یک شاخص مهم ،تراز جنسیتی است کهاهمیت بسیاری دارد و
این بار در انتخاب ایران به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی بعد از  ۱۰سال تاثیرگذار
بود.به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایرنا ،رییس ســازمان هواشناسی کشوری گفت:
انتخاب یک مدیر خانم برای ریاست سازمان هواشناســی در عضویت ایران در شورای
مرکزی سازمان جهانی هواشناسی و بازپسگیری این صندلی پس از  ۱۰سال تاثیرگذار
بود.
سحر تاجبخش افزود :وقتی بانوان پستهای مشــابه آقایان را دریافت میکنند تالشی
مضاعف دارند که ثابت کنند محدودیتی وجود ندارد و میتوانند از عهده مسوولیتها بر
بیاند.رییس سازمان هواشناسی کشــوری با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در زمینه
انتخاب بانوان عملکرد مثبتی داشته است ،ادامه داد :در وزارت نیرو هم «رضا اردکانیان»
وزیر نیرو پســتهای مهمی به خانمها اختصاص دادند که اتفاقا کارهای حساسی انجام
میدهند؛ اکنون در بخش آب و برق مدیران موفق خانم داریم.
وی با بیان اینکه انتصاب مدیران خانم در دنیا رواج دارد ،ادامه داد :در ســازمان جهانی
هواشناسی نیز وقتی موقع انتخاب اعضای شورای مرکزی میشود یک شاخص مهم ،تراز
جنسیتی است که اهمیت بسیاری دارد و این بار در انتخاب ایران به عنوان یکی از اعضای
شورای مرکزی بعد از  ۱۰سال تاثیرگذار بود.
تاجبخش توضیح داد :تقریبا  10ســال سازمان هواشناســی ایران از مجامع بینالمللی
دور بود تا اینکه در سال  ۲۰۱۹و در حالی که در داخل کشور هنوز خیلیها بنده را نمی
شناختند در کنگره سازمان جهانی هواشناسی شــرکت کردیم و من به جلسه سازمان
جهانی هواشناسی رفتم .در شورای اجرایی سازمان هواشناسی  ۳۷کشور عضو هستند
که حق رای دارند.
رییس سازمان هواشناسی کشوری با بیان اینکه ایران بین  ۱۰تا  ۱۵سال بود که در این
شورا عضو نبوده و حق رای نداشت ،گفت :اما بعد از انتصاب بنده توانستیم از این فرصت
استفاده کنیم و مجددا کرسی شورای اجرایی سازمان هواشناسی را بگیریم .آسیا صاحب
 ۶کرسی در این شورا از کشورهای بســیار قوی مثل چین ،ژاپن و هند است .ما نیز سال
گذشته توانستیم جایگزین عربستان در این شورا شویم که موضوع نماینده خانم ایران
در این موفقیت تاثیر داشت.

 ۲۷۰نفر زندگی میکنند که این جمعیت در ۱۳
میلیون و  ۵۹هزار و  ۵۲۲واحد مســکونی دارای
اســکلت و  ۹میلیون و  ۷۰۲هزار و ۸۱۵نفر در
واحدهای فاقد اســکلت زندگی میکنند ،گفت:
استان تهران دارای بیشــترین جمعیت و تراکم
جمعیتی به دلیل قرار داشتن شهر تهران است.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ،مســکن
و شهرســازی توضیح داد :بر مبنــای مطالعات
انجام شده از  ۳۱استان کشــور در محدوده ۱۸
استان با خطر باالی فرونشست زمین گسترش
یافته اســت.بر اســاس اعالم بیت اللهی اسامی
اســتانهای دربردارنده پهنههای با خطر باالی
فرونشســت زمین به ترتیب گســترش شامل
اصفهان ،تهران ،کرمان ،خراسان رضوی ،البرز،
فــارس ،یزد ،همــدان ،مرکــزی ،چهارمحال و
بختیاری ،آذربایجان شرقی ،زنجان ،قم ،اردبیل،

کردســتان ،آذربایجان غربی ،خراسان شمالی،
و کرمانشاه هســتند.بیتاللهی ادامه داد :از نظر
تعداد جمعیت شــهری نیز اســتانهای تهران،
خراســانرضوی ،اصفهان ،البــرز ،کرمان و قم،
هرکدام با جمعیتی باالی یــک میلیون نفر در
ردیف استانهای با ریســک جمعیتی باالی در
معرض خطر فرونشست زمین ،قرار دارند.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بــر تعداد جمعیتی
که ویژگی مهمی در محاســبات ریسک است،
تعداد واحدهای مسکونی آسیبپذیر را از دیگر
مشخصات اساسی در ریسک مخاطرات برشمرد
و گفت :طبق آخرین آمار ،در میان محدودههای
واقع بــر پهنههای بــا خطر باالی فرونشســت
زمین ،شهرهای استان خراسانرضوی وضعیت
نامطلوبتری نســبت به دیگر شهرها دارند .بعد
از آن استانهای تهران ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،و
قم دارای تعداد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت
بیشــتری واقع بر پهنههای فرونشستی با خطر
باال هستند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ،مســکن
و شهرسازی یادآور شــد :از آنجاییکه واحدهای
مســکونی فاقد اســکلت در مقابــل واحدهای
مسکونی دارای اسکلت ،آسیبپذیری بیشتری
دارند و احتمال فروریزش آنها ســریعتر است و
در عین حال با دیگر مخاطرات همچون زلزله نیز
مقاومت کمتری از خود نشان میدهند ،به همین
دلیل ضرورت دارد تا واحدهای مسکونی همگی با
مقاومت ساخته شده و عالوه بر قرارگیری در نقاط
امن از نظر زون لرزه خیزی ،تالش شود تا تمامی
واحدهای مسکونی مقاومســازی شده و دارای
اسکلت شوند.

خالءهای قانونی ،زمینهساز فرار از مالیات
برخانههایخالی
تجربــه وضــع
پایههای مالیاتی در
اقتصاد ایران نشــان میدهد،
معافیتهای مالیاتی ناشــی
از شکاف سیاســتی منجر به
رجــوع بخــش عمــدهای از
مشموالن پایههای مالیاتی به
این روزنههای قانونی میشود.
به گزارش اقتصادســرآمد به
نقل از مهر ،در جریان اصالح
قانون مالیا تهای مســتقیم
در ســال  ،۱۳۹۴مجلس نهم
مالیات بر خانههای خالی را با
هدف مقابله با احتکار مسکن
به قانون مذکــور ملحق کرد.
از اینرو ،برابر ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ،واحدهای مسکونی شهرهای با
جمعیت بیش از  ۱۰۰هزار نفر که به استناد ســامانه ملی امالک و اسکان کشور بهعنوان
«واحد خالی» شناسایی میشوند ،مشمول این پایه مالیاتی میشوند.
فارغ از بیعملی وزارت راهوشهرســازی در دوره عباس آخوندی برای راهاندازی ســامانه
امالک و اســکان به عنوان پیشنیاز شناســایی خانههای خالی ،از اواخر سال  ۱۳۹۸و با
اوجگیری بحران بیسابقه ناشی از فقر عرضه در بازار مسکن ،فشارها بر محمد اسالمی وزیر
جدید راهوشهرسازی برای راهاندازی سامانه امالک و اسکان و عملیاتی شدن قانون مالیات
بر خانههای خالی افزایش یافت.بررســی فعلوانفعاالت مسئله مالیات بر خانههای خالی
در ماههای اخیر نشــان میدهد ،به موازات بارگذاری اطالعات در سامانه امالک و اسکان
و وعدههای وزیر راه برای اجرای قانون مذکور (که هنوز عملیاتی نشده!) ،مجلس یازدهم
نیز دست به کار شده و در قالب یک طرح دو فوریتی بر اثرگذاری قانون مالیات بر خانههای
خالی تمرکز کرده است.جزئیات طرح مجلس درباره اصالح قانون مالیات برخانههای خالی
نشانگر افزایش قابل توجه نرخ این پایه مالیاتی با رویکرد تنبیهی و بازدارنده و همچنین
کمک به دســتگاههای متولی برای شناســایی خانههای خالی و تکمیل بانک اطالعاتی
مطلوب این پایه مالیاتی اســت.در این میان اما محتکران بازار مسکن هم بیکار نماندهاند
و به دنبال زمزمه شناسایی و ارســال صورتحساب مالیاتی برای مالکان خانههای خالی،
گزارشهای میدانی از بازار داغ اجارههای صوری و اجاره کارت ملی! در برخی دفاتر امالک
شهرهای بزرگ حکایت دارد .در این میان زمزمههایی مبنیبر معافیت هر خانوار از احتکار
یک واحد مسکونی ،نگرانی کارشناسان بابت دستیابی به اهداف این طرح مالیاتی را تشدید
کرده است.براساس آنچه گفته شــد ،توأم با لزوم چارهاندیشی قانونگذار پیرامون فرار از
مالیات بر خانههای خالی (با تنظیم قراردادهای صوری) ،لغو معافیت مالیاتی هر خانوار در
ازای مالکیت یک واحد مسکونی تخلیه و بالاستفاده ضروری است.
تجربه وضع پایههای مالیاتی در اقتصاد ایران نشان میدهد ،معافیتهای مالیاتی ناشی از
شکاف سیاستی منجر به روانه شدن بخش عمدهای از مشموالن پایههای مالیاتی به این
روزنههای قانونی و شیوع پنهان شدن پشت این خالءهای قانونی میشود .از اینرو ،درپی
هرگونه معافیت مالیاتی در بازار آشــفتهای همچون بازار مسکن ،توزیع صوری خانههای
خالی در میان طیفی از خانوارها دور از ذهن نیست.

برخور مدیرعامل ایران ایر شد
با تصویب هیئــت دولت کاپیتــان علیرضا برخــور بهعنوان
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران منصوب شد .به
گزارش اقتصادسرآمد ،در جلســه هیئت دولت با مدیرعاملی
کاپیتان علیرضــا برخور بهعنــوان مدیرعامــل هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.خلبان هواپیمای ایرباس
 A320یکی از ایرالینهای داخلی،موســس شرکت آموزش
خلبانی تیدا ،عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی و وظیفه
"هما" و رییس هیئت مدیره شــرکت هواپیمایی چابهار جزو
کارنامه کاری کاپیتان برخور است.پیش از این تورج دهقانی
زنگنه مدیرعامل این سازمان بود که با تصویب هیئت دولت به
عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.
زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شد
با تصویب هیئــت دولت تورج دهقان زنگنــه بهعنوان رئیس
جدید سازمان هواپیمایی کشــوری منصوب شد .به گازرش
اقتصادســرآمد ،هیئت دولت با ریاســت تورج دهقانی زنگنه
بر سازمان هواپیمایی کشوری موافقت کرد .زنگنه مدیرعامل
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران سابقه حضور در هواپیمایی
معراج را کارنامــه کاری خــود دارد.زنگنــه جایگزین علی
عابدزاده می شــود که مردادماه سال  94از ســویوزیر سابق
راه و شهرسازی به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
منصوب شــده بود .ســازمان هواپیمایی کشــوری و شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران چند ماهی اســت که درگیر
پرونده سقوط هواپیمای  ATRآسمان هستند .پرونده مربوط
به خرید فالیت چک دانمارکی نیز یکی دیگر از مواردی است
که این دو زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی درگیر آن
بودهاند.زنگنه بیســت و چهارمین رئیس سازمان هواپیمایی
کشوری اســت .وی اردیبهشت ماه سال گذشــته جایگزین
فرزانه شــرفبافی در هواپیمایــی جمهوری اســامی ایران
شده بود.
انجام پروازهای فوقالعاده به بیروت
برای بازگشت ایرانیها
هواپیمایی جمهوری اســامی ایران از برقــراری پروازهای
فوقالعاده بــه بیروت خبــر داد.به گزارش اقتصاد ســرآمد،
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) اعالم کرد:با صدور
مجوز پرواز فوقالعاده از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری
لبنان برای هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران "هما" ،دومین
پرواز فوقالعاده برای مراجعت هموطنان از این کشور در روز
 22مردادماه سال جاری انجام میشود.این پرواز فوقالعاده با
پرواز شماره  661در ســاعت  13و  40دقیقه روز چهارشنبه
 22مردادماه ( 12اگوست) سال جاری از فرودگاه حضرت امام
خمینی(ره) انجام میشود.بازگشــت این پرواز در همان روز،
با شماره  661در ساعت  16به وقت محلی فرودگاه بیروت را
ترک و درســاعت  20در فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) به
زمین مینشیند.
انجام پروازهای موردی به ترکیه
سخنگوی ســازمان هواپیمایی از انجام پروازهای موردی به
ترکیه خبر داد وگفت:ازســرگیری پروازهــای بینالمللی در
گرو رعایت پروتکلهای بهداشتی مقابله با ویروس کروناست.
به گزارش اقتصادســرآمد به نقل ازتســنیم ،رضا جعفرزاده
اظهار کرد :تنها راهــکار ادامه یا آغاز پروازهــای بین المللی
تشــدید اقدامات پیشــگیرانه برای مقابله با شــیوع ویروس
کروناست.وی ادامه داد :همچنین باید پروتکلهای بهداشتی
و دســتورالعملهای مربوطــه به صورت کامل توســط تمام
دســتگاههای اجرایی رعایت شــود.وی با بیان اینکه رعایت
بهداشــتی فردی در پروازهــا از اهمیت بســیاری برخوردار
اســت،تصریح کرد :عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی تمام
تالشهای انجام شــده در بخشهــای اجرایــی در مقابله با
شــیوع ویروس کرونا را عقیم میگذارد.مدیر روابط عمومی
سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد :برای برقراری پروازها،
کشــورها معموالً پروتکلهــای خاصی را انجــام میدهند و
تصمیمات آنها برای آزاد کردن مرزهای هوایی متفاوت است.
جعفرزاده با بیان اینکه به صورت موردی به ترکیه پروازهایی
انجام میشــود ،گفت :بخش هوایی بــازوی بهبود وضعیت
اقتصادی اســت ،از این رو باید پروتکلهای مقابله با شــیوع
کرونا توســط همه بخشها و مســافران رعایت شود .در غیر
اینصورت راهی به جز اعمال محدودیت در انجام پروازها وجود
نخواهد داشت.
آغاز تکمیل اطالعات ثبتنام فرهنگیان
در سامانه مسکن ملی
فرهنگیان واجد شــرایط کــه پیشتر در طرح مســکن ملی
ثبت نام کردند برای تکمیل مدارک خود در ســامانه مسکن
ملی اقدام کنند .به گزارش اقتصادســرآمد ،بر اساس اطالعیه
جدید سامانه مسکن ملی ،همزمان با فرصت هفت روزه برای
متقاضیان وام اجاره جهت تکمیل مدارک در ســامانه مسکن
ملی ،فرهنگیان نیز میتوانند ثبت نام خود را در این ســامانه
به آدرس  /https://tem.mrud.irتکمیل کنند.یکی از شروط
ثبت نام اولیه برای فرهنگیان این اســت بایــد دارای حداقل
در پنج ســال گذشته در شــهر مورد تقاضا ســکونت داشته
باشند.اکنون عملیات اجرایی ســاخت مسکن فرهنگیان در
 ۹استان آغاز شده اســت و تا خرداد ماه امسال برای ساخت
مسکن فرهنگیان در  ۱۱استان زمین تامین شده است.استان
تهران ،فارس ،خوزستان ،اذربایجان شرقی ،خراسان رضوی،
اصفهان ،ســمنان ،مرکزی ،کهگیلویه و بویراحمد ،بوشهر و
زنجان آغاز شد«.محمد اســامی» وزیر راه و شهرسازی نیز
ســه روز پیش خبر داد که  ۷۵هزار نفر از فرهنگیان شاغل و
بازنشسته که فاقد مسکن هستند ،احراز صالحیت شدهاند و
عملیات اجرایی نزدیک به  ۲۰هزار واحد مســکونی آغاز شده
و وزارت آموزش و پرورش نســبت به تامین آورده اولیه اقدام
کرده است.

