
   

از برنامه های مهم شرکت عمران شهرهای جدید، اقدام به تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی برای 
زیست پایدار در شهرهای جدید است.با ایجاد این خدمات در شهرهای جدید، محیط این شهرها 
عالوه بر سکونت پذیر شدن، کلیه خدمات مورد نیاز را هم دریافت کرده اند که صدها مدرسه، 
مراکز انتظامی، مراکز فرهنگی، مراکز مذهبی، خطوط آب و فاضالب، 
تصفیه خانه های فاضالب و ایستگاه های پمپاژ آب را شامل می شود.

۸,۸۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برای خدمات 
روبنایی و زیربنایی پروژه های مسکن مهر هزینه کرده ایم، گفت: یکی دیگر از 
وجوه مهم این دوره، استفاده از سرمایه بخش خصوصی خصوصی واگذار شد.

خدمات حمل و نقل بار و مسافر از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد 

افتتاح فاز اول بهره برداری از واگن های باری لبه بلند مپنا

موفق ترین فرودگاه های کشور کدامند؟  روحانی: دولت باید وام و زمین در اختیار مردم بگذارد 

هیچ شهر جدیدی کمبود مدرسه ندارد 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از ضروریاِت تحقق طرح جهش تولید مسکن را تفکیک وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از رادیو گفتگو، عبدالجالل ایری اظهار کرد: طی فرایند تأمین مسکن برای اقشار آسیب پذیر، تجربیات مختلفی را در 
دولت ها به دست آوردیم؛ برخی دولت ها زیر ساخت را فراهم کردند و بخشی دیگر به افراد جامعه زمین سپردند.

وی شکل گیری شهرک ها و نیز اعطای وام به مردم را از دیگر برنامه ریزی های صورت گرفته عنوان کرد و افزود: طرح جهش تولید مسکن تلفیقی 
از گزینه های موجود است و سعی دارد از طریق ایجاِد زمین ارزان قیمت و تسهیالت مناسب، برنامه ریزی خود را شروع کند.

ایری با اعالم اینکه طرح جهش تولید مسکن سعی دارد تسهیالتی بسیار ارزان را در اختیار مردم بگذارد و به زودی ابهامات جزئی آن رفع و به هیئت 
دولت ارسال خواهد شد، ادامه داد: مسئله دیگر در این کمیسیون بررسی ماده ۱۰۰ شهرداری هاست.

مدیر راهبری مرکز ایمنی، عملیات اضطراری و نظارت بر 
کیفیت خدمات فرودگاهی نتیجه رتبه بندی فرودگاه های 
کشور در زمینه کیفیت ارایه خدمات فرودگاهی در سه ماه 

آغازین سال جاری را اعالم کرد.
 مجتبی رنجبر گفت: سامانه پایش رضایتمندی مسافران 
با هدف بهبود وضعیت خدمت رسانی در فرودگاه های 
کشور با بهره گیری از انواع کنسول های نصب شده در 
نقاط مختلف فرودگاه ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ به صورت 

مستمر در حال اجراست. 

رییس جمهور گفت: واحدهای مسکونی را خود مردم باید 
بسازند این اشتباه است که دولت برود دنبال این کار؛ 
دولت باید وام و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد.
 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در آیین 
بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینکه در دولت دوازدهم تالش مضاعف برای مسکن 
به وجود آمد، اظهار کرد: مردم چه قبل و چه بعد از ازدواج 
مسئله مسکن و در کنارش اشتغال برایشان اهمیت دارد 
و در این زمینه دولت مسئولیت بزرگی به دوش دارد. ما در 
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یک جفت الستیک تشویقی به رانندگانی که اقدام به حمل کاالهای اساسی از مبدا بندر امام 
خمینی )ره( کنند تخصیص داده می شود.به توجه به اهمیت حمل کاالهای اساسی از بندر امام 
خمینی )ره(، از ٢۰ تیرماه تا ٣۱ مرداد سال جاری یک جفت الستیک با نرخ دولتی به رانندگان 
متقاضی تعلق می گیرد.رانندگانی که حداقل تعداد ۵ فقره بارنامه مربوط 
به حمل گندم، کنجاله سویا و جو مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام 
و شرکت بازرگانی دولتی ایران از مبدأ بندر امام )ره( به تمام نقاط کشور 
با مجموع مسافت طی شده ۴ هزار کیلومتر حمل کنند، می توانند با 
مراجعه به پایانه بار بندر امام نسبت به دریافت الستیک اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا از افتتاح فاز اول بهره برداری از واگن 
های باری لبه بلند شرکت حمل و نقل چند وجهی در قالب یک قطار کامل خبر داد.
گروه مپنا در بخش حمل و نقل ریلی خود،  هفت شرکت معتبر و متخصص در ارائه 
خدمات ریلی را فعال و سرمایه گذاری نموده است که با هدف تکمیل زنجیره ارزش 
خدمات ریلی، در کنار ساخت لکوموتیو، ساخت واگن، خدمات بازسازی و نگهداری 
ناوگان  و خدمات مهندسی در امور مترو،  با ایجاد شرکت حمل و نقلی به عنوان 
هشتمین شرکت بخش ریلی، حلقه این خدمت در بهره برداری از ناوگان و شبکه ریلی 

 مصطفی تنها در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تولید تایر در سه ماهه اول 
سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: طی ٣ ماه نخست سال جاری ۵ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ 
حلقه تایر انواع خودروی سبک و سنگین با وزن ۶٣ هزار و ۸۴۸ تن در کشور تولید شد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حلقه افزایش ٢ درصدی و از نظر وزن 
افزایش ٣ درصدی داشته است. از این میزان سهم تایرهای سواری ۵ میلیون و ۱۰۷ 
هزار و ٢۷٢ حلقه با وزن ٣۶ هزار و ۸۹٢ تن بود که از نظر وزنی رشد یک درصدی داشته، 

اما از نظر تعداد حلقه ها بدون تغییر مانده است.

درپی بروز اختالل و مطرح شدن احتمال حمله سایبری در مجموعه راه آهن و وزارت 
راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت مجری عوارض الکترونیکی آزادراهی اعالم 
کرد: رانندگان نگران امنیت اطالعات تردد در آزادراه ها و پرداخت عوارض نباشند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته دو اختالل در حوزه بازرگانی 
شرکت راه آهن و وزارت راه و شهرسازی رخ داد که با وجود طرح مسئله احتمال 

حمله سایبری، دلیل بروز این دو اختالل در حال بررسی است.

منتخب شورای شهر ششم گفت: لیست نهایی نامزدهای پست شهردار آینده پایتخت، احتماال 
تا پایان نیمه اول مرداد ارائه خواهد شد و در آن تقریبا گزینه نهایی را تعیین خواهیم کرد.

 ناصر امانی منتخب شورای شهر ششم با اشاره بر لیست ارائه شده مبنی بر نامزدهای پست 
شهردار آینده پایتخت و در پاسخ به این سوال که شانس کدام یک از نامزدها برای شهردار شدن 
بیشتر است، گفت: در حال حاضر این لیست و باید بر اساس ویژگی ها و شاخص هایی که پیشتر 
برای انتخاب شهردار مطرح شده بود، سوابق نامزدها بررسی و گزینه مناسب انتخاب شود.

شماره هفتصد و هفتم- نسخه آزمایشی -۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

حمایت کمیسیون عمران مجلس از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
عوارض آزادراه های الکترونیکی مختل نشده است 

افزایش 10 درصدی تولید تایر و تیوب در کشور 

 تعیین گزینه نهایی برای پست شهردار تهران تا نیمه اول مرداد 
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هزینه تمام شــده هر واحد مسکن ملی ۷00 میلیون تومان اعالم شد تخصیص الستیک دولتی به رانندگان حمل کاالهای اساسی از بندر امام 

راه روشن است

هفته ان هم

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ٢۰ ماه به طول انجامید و تمام مراحل مورد نظر اعم از برنامه 
ریزی، پروانه ساخت، نظام مهندسی، تعیین پیمانکار و  در همین ٢۰ ماه انجام شد. علیرغم 
کرونا و مشکالت اقتصادی پیشرفت قابل مالحظه ای در طرح ها داریم.امروز از یک میلیون و 
٢۱۰ هزار واحد برنامه ریزی برای ساخت مسکن، ۵٣۰ هزار واحد مسکونی 
در دست اجراست که امروز بیش از ۵۱ هزار واحد آن افتتاح می شود. به 
عنوان مثال پروژه ای که امروز در پرند افتتاح می شود در طول ۱۴ ماه 
ساخته شده و با کیفیت خوب مراحل ساخت آن از ابتدای سال ۹۹ آغاز 

شد و امروز به بهره برداری می رسد.

هفته انهم
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