
امسال که تمام شود هیچ مسکن مهری در کشور نیمه تمام نیست مگر آنهایی در دادگاه ها است و 
ارتباطی با ما ندارد.پروژه های قبلی مسکن مهر در پردیس یک بحث دارد، همچنین یک سری پروژه 
جدید مسکن مهر در پردیس داریم   که دیرتر آغاز شده است. این پروژه ها چند مسأله داشت که همین امر 
موجب شده بود ساخت آن را دیرتر شروع کنند و طبیعتاً دیرتر به پایان می رسد.
امسال که تمام شود هیچ مسکن مهری در کشور نیمه تمام نیست 
مگر آنهایی در دادگاه ها است و ارتباطی با ما ندارد. این احتمااًل مصوبه 
شورای مسکن استان است و باید دید چه بوده است. پیشنهاد ما برای 
وام ودیعه مسکن هر رقمی که خواهد بود کمک به مستأجران است

   

اجازه بازگشت عوارضی به آزاد راه های الکترونیکی را نمی دهیم، اما... 

نرخ کرایه خالص هر تن بار در فواصل مختلف چقدر است؟  

جذب 160هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در بنادر ودریانوردی  انجام پرواز فوق العاده »هما« به وین 

تکمیل مسکن  مهرهای نیمه تمام کشور تا پایان امسال 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: کامیون هایی می توانند به کشور وارد شوند که ساخت کشورهای اروپایی، ژاپن یا کره جنوبی 
بوده و در پنج سال گذشته مدل های آنها در کشور تولید و یا به کشور وارد شده باشند.

به گزارش تین نیزو عبدالهاشم حسن نیا این مطلب را 18 اردیبهشت ماه امسال به »ایلنا« گفت و افزود: از مهم ترین شرایط کامیون های وارداتی 
این است که بیش از سه سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد.

وی افزود: کامیون های وارداتی باید از نظر ایمنی، کیفیت و آالیندگی های محیط زیست با استانداردهای روز و اجباری که مورد تائید مراجع ذیربط 
بوده، انطباق داشته باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:  در مرحله اول، اولویت با کامیون های دارای ظرفیت 18 تن و باالتر است.

وی افزود: کامیون های وارداتی، باید شرایط زیست محیطی، استانداردها و شرایط الزم برای حمل  و نقل بین المللی و ورود به کشورهای اروپایی 
را دارا باشند.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« اعالم کرد، برای 
مراجعت اتباع ایرانی مقیم اتریش به کشور، در روز 28 تیرماه سال 
جاری پرواز فوق العاده ای به مقصد فرودگاه وین انجام می دهد.
 در پی انتشار ویروس کرونا و تقاضای اتباع مقیم کشور 
اتریش برای بازگشت به کشور، با هماهنگی وزارت 
بهداشت و سازمان هواپیمایی کشوری دو کشور ایران 
لعاده  جهت  و اتریش، مجوز انجام یک پرواز فوق ا
بازگرداندن هموطنان مقیم این کشور برای هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران »هما« به فرودگاه وین صادر شد.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: 1۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی 
ظرف سالهای اخیر دراین سازمان جذب شده است.

محمد راستاد روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در این 
باره اظهارداشت: جذب این مقدار سرمایه گذاری با 
هدف توسعه و شتاب بیشتر در بندرهای کشور بویژه 
بندرهای جنوب و بخصوص بندر شهید رجایی بوده است.

علی امام- مدیرعامل شرکت مترو تهرانمحمد مهدی کربالیی -مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(  محمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی
عالم  ا م شده و شرکت  بخش خصوصی  نجا ا ین خصوص  ا ر  د تی  کرا ا  مذ
. هستند م  ز ال ی  ها ز مجو خذ  ا منتظر  ن  کنو ا و  ند  ا ه  د کر گی  د ما آ
مام خمینی آمادگی این را  چنانچه مجوزهای الزم اخذ شود شهر فرودگاهی ا
. ین منطقه را تسهیل کند ر ا ری د یه گذا رد که سرما ا د
لبته مشکل تامین برق این شرکت ها نیز وجود دارد  که به  ا
دنبال رفع این مشکل هستیم.این بستگی دارد شرکتی که اعالم 
آمادگی کرده است تا چه اندازه به موضوع را پیگیری کنددر هر 
هر صورت ما آمادگی این را داریم و زیرساخت ها فراهم است.

به دنبال به روزرسانی شاخص تن-کیلومتر از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
برخی رانندگان جهت آگاهی دیگر افراد فعال در بخش حمل و نقل کاال، نرخ کرایه خالص 
هرتن بار برای تریلر کفی در فواصل مختلف را محاسبه و در شبکه های اجتماعی منتشر کردند.

به گزارش تین نیوز، آنچنان که عنوان شده محاسبه مذکور بر اساس نرخ کرایه خالص هرتن 
بار برای تریلر کفی و بر مبنای شاخص 1822 برای کاالهای معدنی و سیمان در فواصل 
مختلف و در واقع کمترین نرخ کرایه بدون در نظر گرفتن ضرایب مخصوص بار و بارگیر است.

ز یزد بعنوان  ران انقالب اسالمی ا فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( سپاه پاسدا
نزیتی باال یاد کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت  استانی با ظرفیت ترا
ینده به  بهره برداری می رسد. ردیبهشت ماه سال آ قلید ا ه آهن یزد ـ ا گرفته را
 سعید محمد روز چهارشنبه در سفر به استان یزد و در جریان بازدید از این پروژه ملی 
افزود: همکاران ما با تمام قوا این پروژه را تقریبا به ۷۰ درصد رساندند و برای تکمیل آن به 
منابع مالی نیاز هست که اخیرا با توجه به برنامه ریزی که در سازمان برنامه و بودجه انجام 
شد قول تامین اعتبار داده شده و در صورت تامین آن هیچ مشکلی برای اتمام آن نیست.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بندر شهید بهشتی چابهار زمینه 
ساز تقویت ظرفیت های توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان است، گفت: سومین کشتی 
ترانزیتی حامل کاالهای کشور افغانستان از طریق بندر چابهار به سمت بنادر هند رهسپار شد.
ین برای سومین مرحله است  خیر ا قایی، بیان کرد: طی روزهای ا بهروز آ
یران، یک کشتی  فغانستان و ا نبه هند، ا که در راستای اجرای توافق سه جا
رد  ا نستان و فغا نزیتی ا ا مل محموالت تر نتینرهای حا صرفا برای حمل کا
بندر شهید بهشتی چابهار می شود و این بندر را به مقصد هند ترک می کند.

پس ازبازگشایی های نسبی یک ماه پیش و اجرای طرح ترافیک، حاال با اوج گیری دوباره 
کرونا وضعیت طرح ترافیک پایتخت باز هم با ابهام مواجه شده است.ر حالی که بسیاری 
معتقدند تداوم طرح ترافیک باعث شیوع کرونا خواهد شد، ظاهرا کسانی هم نظر دیگری دارند.

به گزارش تین نیوز، چندی پیش استاندار تهران در گفت و گویی که دهم تیر ماه منتشر شد، اعالم 
کرد: اولین بند نامه استانداری تهران و فرمانده عملیات مبارزه با کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
این است که طرح ترافیک را فعال متوقف کنیم تا بتوانیم فاصله گذاری اجتماعی را ارتقاء ببخشیم.
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 واردات کامیون های دست دوم خارجی از چه کشورهایی مجاز است؟ 

سومین کشتی ترانزیتی افغانستان از طریق بندر چابهار عازم هند 

راه آهن یزدـ  اقلید سال آینده به  بهره برداری می رسد 

تداوم طرح ترافیک؛ آری یا نه؟ 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور گفت: با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی اجازه دستی شدن عوارض را به آزادراه های الکترونیکی نمی دهیم اما سرمایه گذاران پولشان را می خواهند و مردم باید همکاری کنند. 

انتشار اوراق مشارکت جدید مترو تا ۳۱تیرماه آمادگی شهر فرودگاهی امام خمینی برای استخراج ارزهای دیجیتال 

راه روشن است

هفته انهم

د  بند  د  ستنا ا به  له  سا هر  ن  ا تهر ری  ا شهرد جمله  ز  ا ریها  ا د شهر همه 
. کنند منتشر  ق  را و ا مشخصی  سقف  تا  نند  ا می تو ر  کشو دجه  بو  ۵ تبصره 

در مورد اوراق مشارکت قطارشهری نیز براساس قانون مصوب سال 8۵ دولت می بایست ۵۰ اوراق 
را با اصل و سود تضمین کند البته دولت در سنوات اخیر در پرداخت به 
موقع سود اوراق به خریدارها تاخیر داشته به همین دلیل بانک مرکزی 
اعالم کرده که اوراق مشارکت با امضا شهردار شهر مذکور، 1۰۰ درصد 
تضمین شود که این رویه غلطی است چراکه براساس قانون، تضمین  
۵۰ درصد اوراق به عهده شهرداری و مابقی بر عهده دولت است. 

هفته انهم
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