
ه تاکسی فعال در کشور فرسوده است. ر دستگا ۳۱۸ هزا ز  ر ا ۱۹۲ هزا  اکنون 
این میزان فرسودگی ناوگان تاکسیرانی در سال ۱۴۰۰ به ۲۴۲ هزار دستگاه خواهد 
رسید و نیاز است که در خصوص نوسازی ناوگان تاکسیرانی یک عزم ملی باشد.
براساس اعالم خودروساز، این آمادگی وجود دارد تا در سال جاری در 
ادامه روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی، ۴۰ هزار دستگاه تاکسی جدید در 
حوزه تاکسیرانی تحویل شود، حتی اگر این ۴۰ هزار خودرو نیز نوسازی 
شود باز انباشت زیادی از تاکسی های فرسوده خواهیم داشت. اما 
مصوباتی از جمله ارتقای سطح آالینده ها از یورو ۴ به یورو ۵ وجود دارد

   

سیل ۹۸ پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به راههای کشور خسارت زد 

وزیر راه: وضعیت لجام گسیخته اجاره بها مهار شده است  

فعالیت ۳۵ هزار تاکسی فرسوده در پایتخت  تشدید اقدامات پیشگیرانه تنها راهکار ادامه پروازهاست 

۱۹۲ هزار تاکسی فرسوده است 

معاون اول رییس جمهوری، مصوبه صدور مجوز انعقاد قرارداد با شهرداری کرج برای ساخت ادامه آزادراه همت - کرج )حد فاصل جاده چالوس 
تا آزادراه کرج - قزوین( را ابالغ کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری مصوبه صدور مجوز انعقاد قرارداد با شهرداری کرج برای 
ساخت ادامه آزادراه همت - کرج )حد فاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج - قزوین( را ابالغ کرد.

به موجب تصویب نامه هیات وزیران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای ادامه 
آزادراه همت- کرج )حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج - قزوین( در مسیر کنارگذر شمالی کرج به طول حدود )۶/۱۷( کیلومتر با برآورد تقریبی 
۱۷ هزار میلیارد ریال، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با »شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی کرج« به 

سهامداری شهرداری کرج، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران آخرین 
جزئیات از نوسازی ناوگان تاکسیرانی پایتخت را تشریح کرد.
علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
تهران در تشریح آخرین وضعیت طرح نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی پایتخت گفت: در موضوع نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی پایتخت با دو موضوع مواجه هستیم که 
یکی از آن ها از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران مطرح شد و آن نوسازی ۲۰ هزار 
دستگاه تاکسی تا انتهای سال جاری در پایتخت است.

ز تشدید  یی کشوری ا پیما ا زمان هو سخنگوی سا
نظارت ها و اقدامات پیشگیرانه این سازمان به منظور 
ز اجرای صحیح مقررات و پروتکل های  اطمینان ا
مصوب بهداشتی در بخش حمل ونقل هوایی خبرداد.

رضا جعفرزاده اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری 
با عنایت به نقش حاکمیتی و نظارتی برای کمک به مهار 
انتشار بیماری کرونا؛ و با توجه به اهمیت و در اولویت قرار 
داشتن سالمت مسافران، توسط بخش های نظارتی خود 
از جمله دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و مؤسسات 

محمود محمودزاده- معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی مهران قربانی-معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مرتضی ضامنی-مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور
کلیه ناوگان حمل کاالی بار و مسافر طبق مصوبه جدید از ابتدای تیر ماه، ۲۰ تا ۵۰ درصد 
سهمیه سوختشان افزایش یافته است.باید تمامی رانندگان بخش بار صورت وضعیت و بارنامه 
برای دریافت سهمیه سوخت را به همراه داشته باشند، گفت: میزان سهمیه سوخت پایه برای 
ناوگان باری زیر ۱۰ تن ۵ درصد باالی ۱۰ تن کاهش یافته است.تمامی 
رانندگان جدا از افزایش پیمانه و امکان برداشت سوخت از جایگاه ها 
حتما اطمینان خاطر داشته باشند و نگرانی از بابت کمبود سوخت 
نداشته باشند. اگر تمامی رانندگان دارای بارنامه و صورت وضعیت 
باشند سهمیه سوخت هرماه آنها مبتی بر عملکردشان واریز می شود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وضعیت لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها 
هیچ منطقی نداشت، گفت:  مصوبات ستاد مقابله با کرونا توانست شرایط جامعه را آرام کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا،  محمد اسالمی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت 
اظهار کرد:  در ماه گذشته متأثر از افزایش نرخ ارز و همچنین جو روانی در بازار، قیمت 
منزل و اجاره بها به صورت لجام گسیخته زیاد شد که منطقی در آن وجود نداشت و الزم 
بود دولت به لحاظ سیاستی و تنظیمی در این زمینه مداخله کرده و شرایط را مهار کند.

نرخ جدید انجام معاینات سالمت شغلی رانندگان حمل و نقل عمومی در سال ۹۹ اعالم 
شد.به گزارش تین نیوز، بر اساس مصوبات اخیر هیئت وزیران و تعیین تعرفه خدمات 
تشخیصی درمانی در بخش خصوصی در سال ۹۹، نرخ انجام معاینات سالمت شغلی 
رانندگان حمل و نقل عمومی به شرح زیر اعالم و از تاریخ هشتم تیرماه الزم االجرا شد.

۱- برای افراد با سن زیر ۴۰ سال بدون نوار قلب ۱۲۳ هزار تومان
۲- برای افراد با سن ۴۰ سال و باالتر با نوار قلب ۱۳۰ هزار تومان

همچنین با توجه به دستورالعمل جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

هن در  ه آ ا یی  های ر ا ر ا رزش د ه آهن گفت: ا ا نی ر نسا ون نیروی ا معا
ست. ه ا سید ن ر ما د تو ر ر میلیا ا ۱ هز ۴۰ شته به  ی گذ ل  ها ل سا طو
ح  فتتا سم ا ر مرا هن د ه آ ا نی شرکت ر نسا ون نیروی ا می معا نصرت نظا
ه آهن معرف  ا ن فعال ر رمندا ینکه کا ه آهن با بیان ا ا مرکز نیکو کاری ر
فتخار می کنند. ه آهن ا د به وجود را فرا ین ا ه آهن هستند گفت: ا شرکت را
او ادامه داد: مجموع خدمات ارائه شده با استفاده از امکانات مادی فراهم شده 
و در طول سال های گذشته ارزش اقتصادی دارایی فیزیکی این حوزه ۱۴۰ هزار 

رانندگان تاکسی سواری کرایه بین شهری به تازگی تبلیغ یک شرکت تاکسی اینترنتی را در 
شبکه های اجتماعی منتشر کرده و خواستار برخورد مسئوالن با این نوع اقدامات شده اند.

به گزارش تین نیوز، این دومین شرکت تاکسی اینترنتی است که برای سفرهای 
بین شهری تبلیغ کرده است در حالی که طبق قانون فعالیت تاکسی های اینترنتی 
در محدوده بین شهری مجاز نیست و مسئوالن سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای بارها بر این نکته تاکید کرده و از پیگیری و برخورد با این اقدام خبر داده اند.

شماره چهارصد و  هفتاد و ششم- نسخه آزمایشی -۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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ساخت آزادراه کنارگذر شمالی کرج با اعتبار ۱.۷ هزار میلیاردی 

ارزش دارایی  های راه آهن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است 

 اعالم نرخ جدید معاینات سالمت شغلی رانندگان حمل و نقل عمومی 

 تبلیغ عجیب یک شرکت تاکسی اینترنتی در فضای مجازی 

وزیر راه وشهرسازی گفت: سیل گذشته پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۲ هزار کیلومتر راههای کشور خسارت زد. 

جزئیات بازپرداخت تسهیالت ودیعه مسکن افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت ناوگان برون شهری 

راه روشن است

هفته انهم

در شرایطی که موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشته باشد، موظف است قرارداد 
خود را مطابق نرخ مصوب اعالم شده و با مستاجر ساکن در واحد مسکونی تمدید کند.
مطابق مصوبه اعالم شده از سوی رئیس جمهور، قراردادهای اجاره به طور خودکار و 
با نرخ  ۲۵درصد برای شهر تهران، ۲۰ درصد برای کالنشهرها 
. ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور تمدید می شود و 
در شرایطی که موجر قصد اجاره دادن ملک خود را داشته 
رداد خود را مطابق نرخ مصوب اعالم  باشد، موظف است قرا
. احد مسکونی تمدید کند ر و شده و با مستاجر ساکن د

هفته انهم
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