
با توجه به شیوع موج جدید کرونا در ایران و دنیا و همچنین در کشور ترکیه، بنا به صالحدید وزارت 
بهداشت ترکیه، این کشور تصمیم به تعلیق مجدد پروازهای تجاری مسافری میان ایران و ترکیه 
گرفته است.بر این اساس از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد ۱۳ مهر ۹۹ تا ۱۱ آبان امسال پروازها متوقف 
است.بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری ترکیه، پروازهای مسافری 
ورودی به این کشور باید خالی از مسافر باشد و هواپیماهای ایرانی صرفًا 
مجاز به سفر به این کشور برای بازگرداندن مسافران بازگشتی از سفر 
ترکیه به کشورمان هستند.شهروندان ایرانی که در ترکیه مقیم هستند 

می توانند با استفاده از این پروازها به ایران سفر کنند؛ 

   

قیمت بلیط پروازهای ترکیه، توسط ایرالین قطری مجددا نجومی شد 

۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان جهاد کشاورزی ساخته می شود 

فعالیت خطوط هواپیمایی ایران و آلمان بعد از ۶ ماه وقفه آغاز شد   راه آهن اردبیل-پارس آباد؛ طرحی کم فایده اما پُر هزینه 

ازسرگیری مجدد پروازهای استانبول از ۱۱ آبان 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد تاکنون ۷۰ هزار نفر نیز آورده خود را در طرح اقدام ملی مسکن واریز کرده اند و در مقابل آن ۱6۰ هزار نفر عقب 
ماندگی در واریز داریم که حداکثر تا پایان مهرماه فرصت تکمیل وجه دارند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه 
عنوان کرد: این تفاهم نامه در راستای توسعه ساخت طرح ملی مسکن واگذاری حداکثری اراضی در اختیار این وزارتخانه به راه و شهرسازی بود 

که  امیدواریم اراضی بیشتری برای ساخت مسکن در اختیار داشته باشیم.

وی این تفاهم نامه را در راستای اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و تولید مسکن عنوان کرد و افزود: در راستای این قانون همه دستگاهها موظف 
به واگذاری اراضی مازاد خود به وزارت جهاد کشاورزی هستند. 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 6 قانون ساماندهی که در هیات دولت اصالح شد هر دستگاهی اراضی مازاد خود 
را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا ۵۰ درصد این اراضی به همان دستگاه واگذار می شود.

سفارت ایران در برلین از آغاز به کار مجدد خطوط 
هواپیمایی ایران و آلمان بعد از وقفه ای 6 ماه خبر داد.

سفارت ایران در آلمان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
»بعد از شش ماه وقفه هواپیمای جمهوری اسالمی ایران )ایران 
ایر( در سی امین سالگرد وحدت مجدد دو آلمان به زمین نشست.«

در این توییت  آمده است: »فروریختن دیوار برلین 
بندی های جعلی و تحمیلی و  د فروپاشی مرز نما
ضرورت تمرکز برتعامل و چندجانبه گرایی است.«

مدتی پیش رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل از 
تخصیص 6۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد شتاب در اجرای 
پروژه راه آهن اردبیل خبر داد.به گزارش تین نیوز،  به 
دنبال این اظهارات حجت السالم سید کاظم موسوی، 
یک کارشناس حمل و نقل در بخش نظرهای کاربران 
این شبکه خبری نوشت: رئیس مجمع نمایندگان استان 
اردبیل می گوید همت آنها برای ادامه دادن راه آهن 
اردبیل به شمال استان است یعنی راه آهن اردبیل به 

سمت پارس آباد.

صدراله بمانا -مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سردار محمدحسین حمیدی -رئیس پلیس راهور فاتب تورج دهقانی زنگنه- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
 واقعیت این است که خودروسواران تمایلی به استفاده از حمل و نقل عمومی ندارند چراکه حمل و نقل 
عمومی ما ایمن، پاسخگو و پاک نیست. اگر عدم ایمنی و پاک بودن آن ها را به خاطر فرسودگی شان 
در نظر بگیریم اما در مجموع ضعف آنها، عدم بهنگام بودن است.در کالن قضیه گروه خودروسوار 
تمایلی به استفاده از حمل و نقل عمومی ندارند. یکی از دالیل آن، این است 
که حمل و نقل عمومی ما ایمن، پاسخگو و پاک نیست، اگر عدم ایمنی و 
پاک بودن آنها را به خاطر فرسودگی شان در نظر بگیریم اما ضعف آنها، عدم 
بهنگام بودن است، اکنون رام های قطار شهری و اتوبوس به تعداد کافی 

وجود ندارد. در بسیاری از نقاط شهر ایستگاه اتوبوس نیست 

وزیر جهاد کشاورزی با اظهار به اینکه تفاهمنامه ما با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 
۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان، بازنشستگان و ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی 

است اعالم کرد:اراضی در اختیار طرح ملی مسکن قرار گرفته قابل کشت نیست.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، کاظم خاوازی در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در طرح اقدام 
ملی مسکن در کنار وزارت راه و شهرسازی ایستاده است و از تمام ظرفیت خود در راستای 

رسیدن این طرح به اهدافش، استفاده خواهد کرد.

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی اخیراً در نامه ای به وزیر نفت، خواستار توقف 
کاهش سهمیه پایه ناوگان کامیونی درون  و برون شهری تا همسان سازی مربوطه شد.
به گزارش تین نیوز، در نامه ای که  وزیر راه و شهرسازی آمده است: همانطور که 
مستحضرید  تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش که مطابق مصوبه ۱4 بهمن ۹۳ به شماره 
ه۵۱۵۱2ت/۱۳۷۳۱۹ هیأت وزیران و با همکاری کامل این وزارت صورت پذیرفته، آثار 
و نتایج مثبتی در مصرف سوخت به دنبال داشته و صرفه جویی حاصله روزانه بیش از 

8 میلیون لیتر برآورد می شود.

وضعیت کرونایی پایتخت با گذشت بیش از هفت ماه از اعالم رسمی ورود این 
بیماری به کشور به حدی رسیده که فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن 
شهر تهران خواستار تعطیلی یک هفته ای برخی مشاغل و صنوف در تهران شده 
است. همزمان گزارشات وزارت بهداشت حاکی از کم شدن نسبی میزان استفاده 
از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در فضاهای عمومی است و در این میان 
رییس پلیس پایتخت از مردم خواسته که هرگونه عدم رعایت پروتکل ها و مقررات 

بهداشتی از سوی صنوف را به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: با توجه به اینکه ظرفیت مترو 
محدود است، شهروندان باید از سفر درون شهری به خاطر هر موضوع کوچکی، پرهیز کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، فرنوش نوبخت  درباره وضعیت فاصله گذاری اجتماعی 
در مترو، اظهار کرد: ظرفیت مترو محدود است؛ در این شرایط نباید تقاضای سفر زیاد 
باشد و شهروندان به خاطر هر موضوع کوچکی سفر درون شهری داشته باشند. وی با 
تأکید بر اینکه باید تقاضای سفر را کنترل کنیم، ادامه داد: در حال حاضر اکثر مسافران 
مترو از ماسک استفاده می کنند و ما نیز همچنان این موضوع را به آنها متذکر می شویم

شماره پانصد و سی و چهارم- نسخه آزمایشی -۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 مهلت واریز وجه طرح ملی مسکن تمدید شد 
تخلفات کرونایی صنوف را به ۱۱۰ گزارش دهید 

 وزیر راه، خواستار توقف کاهش سهمیه پایه ناوگان کامیونی شد 

مدیرعامل مترو: از سفرهای غیرضروری با مترو پرهیز کنید 

در حالی روزهای اخیر با افزایش تعداد ایرالین های ایرانی و افزایش پروازهای روزانه شاهد کاهش شدید قیمت بلیت پروازهای ترکیه بودیم که مجددا قیمت بلیت در این مسیر که انحصار آن در ماه های اخیر در دست ایرالین قطری افتاده است، افزایش یافته است. 

موانع واردات کامیون های اروپایی برداشته شد حمل و نقل عمومی ما ایمن و پاسخگو نیست

راه روشن است

هفته انهم

به متقاضیان بین 6۰ تا 8۰ درصد تسهیالت با سود ۹ درصد داده خواهد شد این در حالی است 
در گذشته مدتی، اولویت با کامیون های باالی ۵۰ سال بود اما اکنون در طرح 6۵ هزار کامیون 

تمامی کسانی که کامیون های آن ها باالی ۳۵ سال است می توانند ثبت نام کنند.
راننده های که مالک هستند نیاز به پرداخت هزینه اسقاط ندارند و 
می توانند کامیون نو با 8۰ درصد تسهیالت بعالوه ۹ درصد سود اخذ 
کنند از همین رو ما در این بخش هیچ مشکل خاصی نداریم و قرارداد 
آن بسته شده و راننده های واجد شرایط می توانند در کارخانه های 

طرف قرارداد، ثبت نام کنند.

هفته انهم
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