
استمرار توزیع تخلیه کاالی اساسی بین بنادر کشور و اختصاص 20 درصد کاالهای اساسی 
به بندر چابهار از 7 درصد فعلی به 20 درصد، حذف یا تخفیف عوارض صادرات مواد معدنی و 
کاالهای ساختمانی از طریق بندر چابهار، تسری تخصیص 25 درصد سود بازرگانی به تمام گروه 
های کاالیی وارده از طریق بندر چابهار که مدنظر است با خارج شدن 
پنج گروه از  استثنایات مشتمل بر آن، برای انتفاع و بهره مندی جامعه 
محلی و تاثیر بر کسب و کار محلی از جمله شامل کاالهای اساسی 
مانند برنج، انواع لوازم خانگی، لوازم یدکی، انواع آهن آالت و شمش آهن، 
مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها راهکارهای پیشنهادی بندر چابهار است.

   

 رییس جمهور: آزادراه اصفهان-شیراز تا پایان دولت به بهره برداری می رسد + فیلم 

 آیا بیمه مسافری تاکسی های اینترنتی به نفع رانندگان است؟  

کرونا ؛ دلیل اخراج برخی از خلبانان ایرانی در ایرالین های خارجی  دولت از سال ۸۹ هیچ اتوبوسی به ما نداده است 

افزایش تخلیه و بارگیری بندر چابهار به ۵ میلیون تن تا پایان سال 

ظهر امروز )21 تیرماه( مراسم امضا تفاهم نامه تأمین مسکن ایثارگران بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید امور ایثارگران برگزار شد.
به گزارش تین نیوز، این تفاهم نامه که به امضای »سعید اوحدی« معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و »محمد اسالمی« 

وزیر راه و شهرسازی رسید.

بر اساس این تفاهم نامه ای که امروز بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید امور ایثارگران به امضا رسید باید تا پایان دولت دوازدهم برای 
ساخت 20 هزار مسکن در استان های مختلف، زمین تأمین می شود.

طبق تفاهم انجام شده خانواده ایثارگران از جمله جانبازان باالی 25درصد، همسران و فرزندان آن ها صاحب مسکن ملی خواهند شد.

آن طور که وزیر راه و شهرسازی در این مراسم عنوان کرده است دولت 20 هزار ایثارگر را صاحب مسکن می کند، همچنین این امکان نیز وجود 
دارد که زمین به صورت گروهی در اختیار آن ها قرار داده شده و خود ایثارگران به ساخت و ساز اقدام کنند.

پس از فراگیری ویروس کرونا در جهان و در ادامه آن 
کاهش سفرهای هوایی، شاهد اخبار بسیار زیادی در حوزه 
صنعت هوایی، مبنی بر اخراج تعداد زیادی از خلبانان در 
جهان بوده ایم؛ اخیرا نیز خبری منتشرشد مبنی بر اخراج 
500 نفر از خلبانان شرکت هواپیمایی اسکاندیناوین 
ایرالینز. این ایرالین که به کشورهای نروژ، دانمارک و 
سوئد تعلق دارد، دو ماه پیش یعنی در آوریل 2020 نیز 
هشدار داده بود که درصورتی که شاهد رشد تقاضا برای 
سفرهای هوایی و احیای پروازهای داخلی و خارجی نباشد، 

محمود ترفع درباره کمک های دولت در زمینه خرید اتوبوس 
گفت: از سال 1۳۸۹ دولت هیچ اتوبوسی به اتوبوسرانی 
تهران نداده است؛ این در صورتی اتفاق افتاده که تا آن زمان 
هرسال ما سهمیه اتوبوس داشتیم و نه تنها تهران بلکه به 
بقیه شهرهای کشور هم هرسال اتوبوس اختصاص می دادند.

وی افزود: از سال 1۳۸۹ هرچقدر پیگیری کردیم دیگر 
اتوبوسی داده نشد. قضیه از این قرار است که حمل ونقل 
عمومی صنعت درآمدزایی نیست و درواقع سرویس 
و خدماتی است که دولت ها به مردم خود می دهند. 

محسن هاشمی-رئیس شورای اسالمی شهر تهرانمحمود امانی بنی-مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی بهروز آقایی - مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان
استفاده از ماسک در فرودگاه مشهد اجباری است و از ورود مسافران بدون ماسک جلوگیری می شود.

با توجه به دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اجباری شدن استفاده از ماسک در 
اماکن و فضاهای سربسته، گیت بازرسی پلیس از ورود مسافران بدون ماسک به این فرودگاه 
جلوگیری می کند.تمهیدات الزم نیز قبل از گیت ورودی بازرسی 
ترمینال های فرودگاه مشهد برای تهیه ماسک در نظر گرفته شده است.

 از ابتدای ماه جاری استفاده از ماسک برای کارکنان فرودگاه مشهد اجباری 
شده  است. عملیات ضدعفونی کردن ترمینال ها و پروازهای این فرودگاه نیز 
در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به صورت مستمر انجام می شود.

نتی  ینتر کسی ا ی تا ها شرکت ها و ر د نه خو یش قیمت بیمه بد ا فز ر پی ا د
. ید کنند ا تمد د ر و خو ر د ند که بیمه خو ه ا د عالم کر د ا ن خو نندگا ا به ر
به گزارش تین نیوز، در پیام هایی که در فضای مجازی دست به دست می شود آمده 
است که با افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها اسنپ، تپسی و برنامه هایی از این 
قبیل از رانندگان خود خواسته اند تا در سایت های مشخصی اقدام به تمدید بیمه 
نندگی  خود کنند.مسافرکشی با خودرو شخصی در قانون رسیدگی به تخلفات را
رد ر ریال جریمه دا یک تخلف محسوب میشود و در کالن شهر ها سیصد هزا

معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل و بهره برداری ۴71 کیلومتر مسیر ریلی، 5۳0 
کیلومتر مسیر آزادراهی و ۸00 کیلومتر شبکه بزرگراهی در کشور تا پایان امسال خبر داد.
خیراهلل خادمی با اشاره به برنامه های تدوین شده برای سال جهش تولید در 
وزارت راه و شهرسازی افزود: ساخت و توسعه شبکه ریلی به میزان ۹ هزار و 
500 کیلومتر در برنامه است که هم اکنون ساخت ۳ هزار و ۳00 کیلومتر آن در 
دست اجراست و با توجه به لزوم اولویت بندی برای اتمام طرح های زودبازده تر 
و با پیشرفت فیزیکی باال، تکمیل هزار و 5۶۶ کیلومتر آن در اولویت قرار دارد.

ن مسکن  فته شدگا یر ت پذ زی، گفت: مستندا ه و شهرسا ا یر ر ز ون و معا
یی  یید نها یج تا ودی نتا د و به ز ن ها صحت سنجی می شو ستا ر ا ملی د
هد شد. عالم خوا ستان ا ز سوی هر ا متقاضیان مرحله دوم مسکن ملی ا
12»محمود محمودزاده« با اشاره به اینکه پاالیش طرح ملی مسکن انجام شده 
و استان ها و دستگاه های مجری از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای 
جدید و بنیاد مسکن در حال تطبیق مستندات اعالم شده متقاضیان با مدارک واقعی 
هستند، گفت: در طرح  مسکن ملی یک میلیون و ۸00 هزار نفر متقاضی ثبت نام کرد 

اگرچه با تالش های صورت گرفته در بخش خصوصی و دولتی چشم انداز توسعه ریلی 
کشور مثبت خواهد بود اما شیوع این بیماری جدید که معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشد 
و کشور ما نیز همچون همه جهان درگیر آن شده است، بر نامطمئن بودن شرایط اقتصادی 
و عدم پذیرش هرنوع ریسک سرمایه گذاری دامن زده است.به گزارش تین نیوز، دو اتفاق 
مهمی که در زمینه تولید ناوگان ریلی و حمل بیشتر بار به این طریق رخ داد باعث شده 
تا تمرکزر بر روی توانمندی های صنعت به رغم فشار تحریم ها بیشتر شود. ورود ۳22 
دستگاه انواع واگن باری و مسافری و خودکشش به ناوگان ریلی کشورانجام شده است.

شماره چهارصد و  هشتاد ویکم - نسخه آزمایشی -۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 اسالمی: دولت ۲۰ هزار ایثارگر را صاحب مسکن می کند 

نتایج نهایی ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی به زودی اعالم می شود 

تکمیل خط جدید قطار تهران-تبریز و آزادراه بروجرد-خرم آباد 

شکوفایی صنعت ریلی با رشد تولید داخلی ممکن است؟ 

رییس جمهور عنوان کرد: تالش ما بر این است تا آزادراه اصفهان-شیراز تا پایان دولت به بهره برداری برسد. 

تهران باید دو هفته قرنطینه شود ورود بدون ماسک به فرودگاه مشهد ممنوع است 

راه روشن است

هفته انهم

برای ایمنی پایتخت در مقابل کرونا، قرنطینه دو هفته ای شهر ضروری است. با توجه به اینکه 
تعطیالت تابستانی نیز مطرح است باید تعطیالتی شبیه تعطیالت نوروز به مدت دو هفته در تهران 
اعمال شود تا مجددا آمار ابتال به کرونا کاهش یابد. بنابراین قرنطینه دو هفته ای تهران با توجه 
به تجارب روزهای نخست کرونا ضروری است، البته به شرطی که مردم 
همکاری کنند و مسافرت نروند.کمیسیون های شورای اسالمی شهر تهران 
مشغول تدوین طرح هایی در این رابطه بوده و بزودی این طرح ها خدمت 
شهروندان اعالم می شود.بعضی از مسائل نیاز به قانون و محدودیت دارد.  

ستاد ملی کرونا قدرت قانون گذاری باالیی دارد

هفته انهم
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