
   

دو نوع تسهیالت در حوزه رانندگان تاکسی به آنها اعطا شده که نخستین آن تسهیالت مشاغل 
آسیب دیده توسط وزارت رفاه به مبلغ شش میلیون تومان به تمامی رانندگان جوزه حمل و نقل 
عمومی درون شهری از جمله تاکسی، سرویس مدارس و اتوبوس  که در سامانه کارا ثبت نام نمودند 
و بیمه ویژه رانندگی تامین اجتماعی دارند و یا فاقد بیمه هستند، پرداخت 
شد. فهرست ۶۴۸ هزار نفر از رانندگانی که می توانستند از این تسهیالت 
استفاده کنند را از طریق وزارت کشور در اختیار وزارت رفاه قرار دادیم 
که در مجموع از این تعداد ۱۹۸هزار و ۲۶ راننده در بخش های ناوگان 
تاکسیرانی و اتوبوسرانی درون شهری فرایند ثبت نام خود را تکمیل کردند

افزایش طول کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور تا پایان سال 

 سواستفاده دالالن از طرح نوسازی کامیون های فرسوده 

انجام نخستین پرواز برای واردات واکسن کرونا تا هفته آینده  ۲۰ هزار متقاضی طرح ملی مسکن حذف شدند 

ابتالی ۱۳۸۳ راننده تاکسی به کرونا

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه گرانی قیر در بازار منطقی نیست، گفت: امیدواریم این بازار کنترل شود تا بتوانیم قیر مورد نیاز دو هزار کیلومتر 
راه آماده آسفالت را تامین کنیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با رادیو، اظهار داشت: 
متاسفانه رویه ای در بازار حاکم شده است که کنترل های الزم انجام نمی گیرد.

وی با بیان اینکه قواعدی را برای قیر وضع کرده ایم که معتقدم ضرورتی ندارد، افزود: قیر یک مصالح ساختمانی است که دسترسی به آن دچار 
مشکالت متعدد شده و افزایش قیمت آن نیز نه با نرخ جهانی رابطه دارد و نه منطقی در آن است.

اسالمی عنوان کرد: طبیعی است وقتی که قیمت قیر در عرض چندماه حدود ۴۰ درصد افزایش بی منطق پیدا می کند به همان میزان توان ما را 
در انجام طرح های عمرانی کاهش می دهد.

وزیر راه و شهرسازی از انجام نخستین پرواز برای واردات 
اولین محموله واکسن کرونا تا هفته آینده از روسیه خبر داد 
و گفت: مقدمات الزم برای انجام این پروازها انجام شده و 
هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.طی روزها و هفته گذشته 
بارها مسئوالن وزارت بهداشت از انجام شدن توافقات الزم 
و تایید واکسن روسی برای واردات به کشور خبر داده بودند 
و اعالم کردند که مطالعات الزم با بررسی همه مستندات 
ارسالی از کشور روسیه روی واکسن اسپوتنیک انجام شده 

و به زودی این واکسن به کشور وارد می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از پاالیش ۲۲۳ هزار متقاضی 
طرح ملی مسکن در مرحله سوم و حذف حدود ۲۰ هزار نفر 
خبر داد.به گزارش تین نیوز، محمود محمودزاده معاون 
مسکن و ساختمان جزئیات پاالیش مرحله سوم ثبت نام 

طرح اقدام ملی مسکن را اعالم کرد.
معاون مسکن و ساختمان گفت: از ۲۲۳ هزار و ۹۰۵ 
نفری که در مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام 
کردند طبق تازه ترین آمار تاکنون ۵۵ هزار و ۸۷۸ نفر 

حائز شرایط شناخته شدند.

محمود ترفع- مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهعلی امام- مدیرعامل شرکت مترو تهران مرتضی ضامنی-مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور
با کمک ظرفیت های مهندسی، داخلی سازی به ۸۵ درصد افزایش یافته است و دیگر قطعات این 
واگن ها چینی نخواهد بود.با گذشت ۳۵ سال، همزمان با دهه مبارک فجر استعالم حریم مترو 
به صورت غیرحضوری انجام می گیرد. در این مراسم از یک قطار سه واگن رونمایی می شود.

از ابتدای افتتاح شرکت واگن سازی تهران در سال ۸۵ تا چندی پیش 
عمق داخلی سازی واگن ها در این شرکت حدود ۳۰ درصد بود اما با 
امضای یک قرار داد ۵ ساله میان شهرداری و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری طی ۱۸ ماه گذشته داخلی سازی قطعات واگن ها با 
کمک ظرفیت های مهندسی داخلی به ۸۵ درصد افزایش یافته است

یک راننده کامیون در مورد سواستفاده دالالن و نمایشگاه داران از طرح نوسازی ناوگان 
فرسوده هشدار داد.به گزارش تین نیوز، این راننده کامیون در شبکه های اجتماعی 
نوشت: آیا مسئوالنی که برای صنف رانندگان و کامیونداران تصمیم گیری می کنند 
این موضوع را در نظر دارند که ممکن است دالالن در طرح نوسازی ناوگان دخالت 
کرده و بازار سیاه ایجاد کنند؟وی افزود: به  تازکی مشاهده شده برخی افراد که به 
خرید، فروش و داللی خودرو مشغول بوده و یا نمایشگاه خودرو دارند از مدتی پیش به 
خرید ناوگان فرسوده روی آورده و به نظر می رسد با این اقدام در پی شرکت در طرح 

محمد اسالمی در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی که با 
حضور شهرام آدم نژاد، معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، تورج دهقانی زنگنه 
معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، سیاوش امیرمکری مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سیدقاسم بی نیاز رئیس مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی برگزار و همچنین با تشریح مشکالت ایرالین ها 
از سوی مدیران انجمن شرکت های هواپیمایی آغاز شد، اظهار داشت: به منظور توسعه 
زنجیره تأمین ملی در بخش هوایی، ضرورت دارد تا شرکت های هواپیمایی از ظرفیت 

عضو هیئت عامل، معاون برنامه ریزی و سیستم های هوشمند سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، گفت: زیر ساخت های برای بهره برداری رسمی از پایانه مرزی 
پیشین با هدف افزایش مبادالت تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان در حال انجام 
است .فرامرز مداح در بازدید از مرز پیشین اظهار داشت: مرز پیشین شهرستان راسک 
سیستان و بلوچستان نزدیک ترین مرز به بندر بزرگ و استراتژیک کراچی پاکستان 
است که با افتتاح رسمی پایانه مرزی در آن می تواند نقش مهمی در توسعه و رونق 
صادرات کاال، ایجاد اشتغال مرزنشینان و جابجایی قانونی و آسان کاال و مسافر ایفا کند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم و مسافران توان افزایش دوباره 
قیمت بلیط قطار را ندارند، گفت: چرا تاوان اجرای سیاست های سازمان ها و دستگاه ها 

را مردم باید پرداخت کنند؟

به گزارش تین نیوز، مجتبی بخشی پور در گفت وگو با ایسنا با انتقاد از افزایش ۲۵ 
درصدی قیمت بلیت قطار، گفت: قیمت حمل و نقل ریلی در سال های اخیر افزایش 

چشمگیری داشته و این مسئله موجب بروز مشکالت بسیاری برای مردم شده است.

شماره ششصد و سیزدهم- نسخه آزمایشی -۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

گرانی قیر منطقی نیست/ بهره برداری از ۲۰۰۰ کیلومتر جاده منتظر تامین قیر 
تکمیل زیر ساخت های پایانه مرزی پیشین برای افتتاح رسمی 

۲۵۰۰ میلیارد تومان وام کرونایی به ایرالین ها داده ایم 

مسافران توان گرانی دوباره حمل ونقل ریلی را ندارند 

معاون ساخت و توسعه بزرگراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: ۵۷ کیلومتر دیگر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. 

۴۰ دستگاه اتوبوس به خط بی.آر.تی راه آهن-تجریش اضافه شد قطار ملی ۸۵ درصد داخلی سازی شده است 

راه روشن است

هفته ان هم

این شرکت به منظور کاهش ازدحام مسافر در اتوبوس ها و رفاه حال شهروندان، از دی ماه حدود 
۴۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس به خط ۷ بی.آر.تی اضافه کرده است.وضعیت خط ۷ نسبت 
به ماه های گذشته بسیار بهبود یافته است.حدود ۴۰ دستگاه اتوبوس دو کابین، تک کابین و 
مینی بوس طی ۴۰ روز گذشته به تدریج به این خط اضافه شده است، البته 
اتوبوس های تک کابین و مینی بوس ها در ساعات اوج ترافیک سرویس 
دهی در این خط می کنند اما اتوبوس های دو کابین در همه ساعات هستند. 
یکی از دالیلی که سبب شد شنبه از این خط بازدید داشته باشم، تماس 
تلفنی دو مسافر مبنی بر تشکر وضعیت خط ۷ اتوبوس های تندرو بود.

هفته انهم
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