
   

با هدف حمل به موقع کاالهای اساسی و جلوگیری از هرگونه وقفه در حمل این کاالها و 
محصوالت فسادپذیر ، سوخت تشویقی برای ناوگان حاملین این کاالها تخصیص یافت.

با هدف حمل به موقع کاالهای اساسی و جلوگیری از هرگونه وقفه در حمل این کاالها و محصوالت 
فسادپذیر ، سوخت تشویقی برای ناوگان حاملین این کاالها تخصیص یافت. 
براساس هماهنگی های به عمل آمده با شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران مقرر شده است از اول فروردین تا پایان شهریور ماه سال 
جاری پیمایش ناوگان حامل کاالهای اساسی در مسیر هایی که مبدا یا 
مقصد آنها ، بندر امام خمینی )ره (، شهید رجایی، چابهار و امیرآباد است

بخشودگی جرایم رانندگی دوبرابر شده تا پایان سال ۹۹ 

آخرین وضعیت فاز دوم آزادراه تهران شمال+جزئیات 

پروازهای مسافری چند نفر را کرونایی کرد؟  قراردادهای صوری اجاره خانه های خالی برای فرار از مالیات 

تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حامل کاالهای اساسی و فسادپذیر 

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: بخش عمده ای از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر کشور در 
دولت های یازدهم و دوازدهم تکمیل شده و پرونده این واحدها تا پایان فعالیت دولت مختومه خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، احمد اصغری مهرآبادی عصر روز شنبه در حاشیه آیین کلنگ زنی مسکن محرومان و اقدام ملی در اردستان 
در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه تعدادی از این واحدها باقی مانده، بالمعارض و بدون متقاضی است، افزود: نزدیک به ۲۵ هزار واحد نیمه 

تمام در کشور باقی مانده که اغلب در مرحله نازک کاری و نصب انشعاب ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه اصفهان بعد از تهران دومین استان از نظر تعداد واحد مسکن مهر محسوب می شود، خاطر نشان کرد: ساخت ۱۶۰ هزار واحد 
مسکن مهر در استان اصفهان شروع شد و به جز ۲ طرح که مشکل دار بود بقیه با تالش مسووالن به اتمام رسیده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: طبق آمار موجود، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در شهرهای باالی 
۲۵ هزار نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر پول واریز کرده اند که برای آنان زمین تامین شده است.

طی سال گذشته شرکت های هواپیمایی ایرانی مانند 
دیگر همتایان خارجی شان زیان بسیاری از کرونا دیدند 
و حواشی و اتهامات بسیاری را هم تحمل کردند که 
از ورود کرونا به ایران تا عامل گسترش و پراکندگی 
ویروس در کشور متنوع بود، ادعاهایی که به گفته  رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری به هیچ وجه درست نیست. از 
همان روزهای شیوع ویروس کرونا در چین و ورود آن به 
ایران حاشیه ها برای شرکت های هواپیمایی مخصوصا 
آن هایی که از چین و به این کشور پرواز داشتند، بیشتر و 

وزیر راه و شهرسازی گفت: با انجام معامالت صوری توسط 
برخی مالکان با بنگاه های امالک برای فرار از پرداخت 

مالیات بر خانه های خالی برخورد می کنیم.
 محمد اسالمی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد 
قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه های امالک 
برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه های خالی گفت: 
هرگونه معامله در بنگاه های امالک باید کد رهگیری 
دریافت کند و خالف این موضوع تخلف محسوب شده 

و با آن به طور حتم برخورد می شود.

عادل دریس-مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستانمحمدحسن ذی بخش-سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بابک طالبی- معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
قرار نیست با پایان کرونا و حذف فاصله گذاری اجتماعی قیمت بلیت هواپیما کاهش یابد.

افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما در آبان ماه سال گذشته هیچ ارتباطی با الزام رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی ندارد، گفت: با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، از پاییز سال گذشته تمام 
شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی برای حفظ سالمت مسافران 
باید فقط به اندازه ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما پذیرش مسافر داشته باشند. 
البته هنگام فروش بلیت و در فرودگاه ها پیش از سوار شدن مسافران 
فرایند غربالگری بین مسافران با اتصال به سامانه وزارت بهداشت انجام 
می شود اما افزایش قیمت بلیت هواپیما ارتباطی با این اقدامات ندارد

 با وجود افزایش حدود دو برابری هزینه های ساخت این محور آزادراهی طی سال گذشته، 
امیدواریم هر چه سریعتر فاز دوم آزادراه تهران شمال در دو مرحله به بهره برداری برسد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در پی افتتاح فاز نخست آزادراه تهران-شمال، تکمیل 
و بهره برداری از فاز دوم این محور آزادراهی مهم در دستور کار دولت و مجری آن قرار 
گرفت در همین راستا در جلسات متعددی با حضور محمد اسالمی -وزیر راه و شهرسازی 
و محمد باقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه- مقرر شد تا برای تسریع دسترسی 

مردم به فاز دوم آن، در دو مرحله آزادراه تهران-شمال ادامه پیدا کند

در حالی  به تازگی چندین فراخوان از سوی انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل 
خطاب به مدیران شرکت های حمل و نقل برای اعزام کامیون به مراکز تخلیه و توزیع 
بار منتشر شده که یک راننده کامیون می گوید اغلب این شرکت ها فاقد کامیون ملکی 
برای اعزام به این مناطق هستند.به گزارش تین نیوز، فخرالدین شریعتی این مطلب را 
در شبکه های اجتماعی بیان کرد و  گفت: در هفته های اخیر، چندین مکاتبه از سوی 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل نقل با مدیران شرکت های عضو صورت 

گرفته که دستور به اعزام کامیون به بعضی مناطق را صادر کرده اند.

عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: تسهیالت ساخت در تهران و 
کالنشهرها تا ۴۵۰ میلیون تومان و در بافت فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری 
گفت: بانک عامل بخش مسکن در سال جاری برای کمک به رونق تولید 
نی که جزو مشتریان بانک هستند و رسوب حساب  ا ز نبوه سا مسکن برای ا
فزایش داده است. بانک برای آن ها حداقل ۱۰ درصد است، تسهیالت را ا

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: در حال حاضر حجم تردد مسافر این 
ناوگان، روزانه از مرز ۸۰۰ هزار مسافر عبور کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت گفت: در ایام نوروز متروی 
تهران روزانه به طور میانگین بیش از ۲۸۰ هزار مسافر را جابجا کرد و پس از تعطیالت 
نوروزی در اولین روز کاری میزان مسافران به ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ مسافر رسید که نسبت 

به سال گذشته بیش از ۶۳ درصد افزایش داشته است.

شماره ششصد و پنجاه و چهارم- نسخه آزمایشی -۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰
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پرونده مسکن مهر تا پایان دولت دوازدهم مختومه می شود 
وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان شد 

 کرایه ها به روز شود، فراخوان اعزام کامیون الزم نیست 

جابجایی ۱۳ میلیون مسافر با مترو تهران در فروردین ۱۴۰۰ 

رئیس پلیس راهور از بخشش جرایم رانندگی معوقه ای خبر داد که مشمول جرایم دو برابری شده اند. 

افزایش نرم های تخلیه و بارگیری در عملیات بندری قیمت بلیت هواپیما با حذف فاصله گذاری اجتماعی کاهش نمی یابد 

راه روشن است

هفته ان هم

جذب سرمایه و فعالیت بخش خصوصی در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید در بنادر 
خوزستان، در دستور کار قرار دارد.انعقاد قراداد پایانه مکانیزه مواد معدنی بندر امام)ره( و 
بازنگری قراردادهای سرمایه گذاری، از مهم ترین اهداف بنادر سال ۱۴۰۰ است. انعقاد قراداد 
پایانه ۲ غالت بندر امام خمینی )ره(، تهیه و تدوین طرح جامع کالبدی 
مناطق ویژه اقتصادی بندری جهت اخذ مصوبه شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی در بندر امام خمینی )ره( و تدوین ساختار تعرفه ای 
مناسب برای پایانه مواد معدنی و پیشنهاد آن به سازمان بنادر و دریانوردی 

از دیگر اهداف تبیین شده در این بخش است.

هفته انهم
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