
   

یکی از موضوعاتی که مدتی است بنده پیگیری می کنم، بحث بیمه تاکسیرانان کشور است. این 
قشر زحمت کش که مسئولیت حمل و نقل هموطنان را در شهرهای مختلف عهده دار هستند 
با مشکالتی در بحث بیمه مواجه هستند.از سال ۹۴ سازمان تامین اجتماعی دیگر یارانه بیمه 
ای برای تاکسیرانان جدید نمی پردازد و مجبور هستند خودشان تمام 
حق بیمه را که حدود ۶۵۰ هزار تومان در ماه است، بپردازند، اظهار کرد: 
تا قبل از سال ۹۴ سازمان تامین اجتماعی از طریق سازمان هدفمندی 
یارانه ها، ۵۰ درصد حق بیمه تاکسیرانان را دریافت می کرده و تنها ۵۰ 

درصد حق بیمه از تاکسیرانان اخذ می شد. 

 تکمیل بخش مهمی از کریدور شــمال-جنوب تا پاییز امسال 

 مسئول راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل منصوب شد 

گالیه از کمبودهای موجود، همزمان با روز جهانی کنترل ترافیک هوایی  ٧٠٠ هزار نفر وام اجاره دریافت می کنند 

پرداخت یارانه بیمه  تاکسیرانان جدید در مرحله کلید خوردن 

IMO( تحت کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتیها   مطابق الزامات سازمان بین المللی دریانوردی )
MARPOL(، از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۰ میالدی، تمامی شناورهای در حال تردد در آب های بین المللی ملزم به استفاده از سوخت های  (
دارای سولفور کمتر از نیم درصد بوده و عدم رعایت این قانون موجب ممانعت از تردد کشتی ها در آب های بین المللی و جریمه و توقیف آن ها در 

بنادر مختلف جهان می  شود.

به گزارش تین نیوز، بر این اساس بسیاری از کشورهای جهان پیشاپیش مقررات فوق را اجرایی کردند؛ به عنوان مثال کشور تایوان از ابتدای سال 
۲۰۱۹ اجرای این قانون را آغاز کرد و قوانین مشابهی نیز از سال ها پیش به صورت منطقه ای در برخی از نواحی اروپا و کشور چین اجرا شده بود.

این در حالی است که دبیر انجمن اتحادیه مالکان کشتی در اینباره به خبرنگار ما می گوید: ما دقیقا از سال ۲۰۰۵ با وزارت نفت، سازمان بنادر و 
کمیسیون انرژی مجلس مذاکره کردیم تا همزمان با آغاز سال ۲۰۲۰ ایران از این برنامه مهم جا نمانیم، اما وزارت نفت کوتاهی کرد و ما دیر به 

این هدف رسیدیم.

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران 
به مناسبت روز جهانی کنترل ترافیک هوایی )۲۰ اکتبر( 
مطلبی در کانال شخصی خود در شبکه های اجتماعی 
منتشر و در آن به مشکالت این بخش اشاره کرد.

به گزارش تین نیوز، در بخشی از مطلب »ابوالفضل مطیعی« 
آمده است: ]این روز[ روز وفاداری و ایثارگری کنترلرهایی است 
که با کمترین ها و سخت ترین ها و بی مهری های فراوان فقط 
به سالمت پروازها و جان مردم فکر کرده اند و می کنند ولی 
آیا وقت آن فرا نرسیده است تا مسئوالن دست از بی مهری 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ثبت 
نام ۱۹۵ هزار متقاضی جدید وام اجاره بعد از مصوبه 
تمدید خبر داد و گفت: دولت تا پایان دی ماه به ٧۰۰ 

هزار متقاضی وام ودیعه اجاره می دهد.
محمود محمودزاده درباره آخرین وضعیت ثبت نام و 
اعطای وام اجاره به مستاجران گفت: مستاجران تا دو روز 
دیگر می توانند در سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند و به 
تدریج درحال پاالیش اطالعات و تایید نهایی و معرفی 

مستاجران به بانک هستیم.

فرنوش نوبخت-مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومهمحمود ترفع-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اقبال شاکری-نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
کاهش بی سابقه  درآمدها و افزایش روزافزون هزینه های این شرکت سبب بروز مشکل در 
اتوبوسرانی شده است و اگر با زحمت، امسال را نیز پشت سر بگذاریم و به پایان ببریم، حتمًا در 
سال ۱۴۰۰، استمرار خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت دچار مشکل اساسی خواهد شد.
 ناوگان اتوبوسرانی تهران دارای دو بخش عمومی و خصوصی است، 
در حال حاضر، بخش عمومی با تمام ظرفیت و به صورت شبانه روزی 
کار می کند اما بخش خصوصی که باید خودش اتوبوس بخرد، عملیات 
پشتیبانی و نگهداری اتوبوس ها را که هزینه های آن به شدت سنگین 
شده است، پرداخت کند و حقوق رانندگان را بپردازد  با مشکل مواجه شده 

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حکمی داوود دانش جعفری را به عنوان مشاور 
وزیر راه و مسئول راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل منصوب کرد.

به گزارش تین نیوز، هفته نامه »حمل ونقل« هفته گذشته در گزارشی با عنوان »جای 
خالی یک صندوق، جیب خالی یک صنعت « به این موضوع پرداخته بود. در این گزارش 
بر این امر تاکید شده بود که تاخیر یکساله در ره اندازی این صندوق در شرایط کرونا فقدان 
خود را بیش از پیش نشان داده است و شاید اگر صندوق توسعه حمل ونقلی وجود داشت 

رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: اقدام های الزم برای برگزاری 
مراسم افتتاح راه آهن خواف- هرات درجریان است و این راه آهن در هفته های آتی به 

بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، عبداهلل عبداهلل روز دوشنبه در حاشیه دیدار با رضا 
اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران در تهران و در پاسخ به خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: کار بهره برداری از راه آهن خواف- هرات به مرحله نهایی رسیده و اکنون 

آمادگی های الزم برای افتتاح آن درجریان است.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، موجودی کاالی اساسی در بنادر 
کشور را بالغ بر ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: میزان تخلیه کاالی 

اساسی طی ۶ ماهه نخست سال جاری معادل ۱۰ میلیون تن بوده است.

روانبخش بهزادیان، در خصوص آخرین وضعیت کاالهای اساسی در بنادر کشور اعم از 
میزان تخلیه و بارگیری و ماندگاری این کاالها، اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود، 
میزان تخلیه کاالی اساسی طی ۶ ماهه نخست سال جاری۱۰ میلیون تن گزارش شده است.

دومین دور از مذاکرات هیات های ایرانی و اوکراینی با سه دستور فنی، حقوقی و 
قضایی درباره سانحه سقوط هواپیمایی اوکراین در وزارت امور خارجه برگزار شد.

 روز گذشته تیم مذاکره کننده اوکراینی وارد تهران شد و مذاکرات دو جانبه از صبح دوشنبه 
برگزار شده است این مذاکرات تا ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت. سرپرستی هیات ایرانی در این 
دور از مذاکرات را  محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه بر عهده دارد.
به گفته بهاروند، در این دور از مذاکرات سه جلسه فنی برگزار خواهد شد. یکی از 
این جلسات در مورد بحث های فنی است که سازمان هواپیمایی انجام خواهد داد. 

شماره پانصد و چهل و پنجم- نسخه آزمایشی -۲۸  مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 کش وقوس هاِی تامیِن دیرهنگاِم سوخت کم سولفور 
۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاال در بنادر کشور 

راه آهن ایران-افغانستان به زودی به بهره برداری می رسد 

برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما 

دو سالی است که تکمیل کریدورهای اصلی ریلی که ادامه دهنده کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب هستند تسریع یافته است. در این میان، شاید از وعده های افتتاح، یک ماه یا چند هفته هم بگذرد اما باالخره به زودی پروژه کذایی افتتاح خواهد شد. 

۱۲ ایستگاه در خطوط 6 و 7 به زودی آماده بهره برداری می شود هشدار درباره فروپاشی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 

راه روشن است

هفته انهم

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفته است که نیمه دوم امسال ۱۲ ایستگاه مترو 
جدید در خطوط ۶ و ٧ افتتاح خواهد شد. ایستگاه هایی که او پیش تر نیز افتتاح آن ها را نوید داده 
بود اما این موضوع را درگرو تزریق ۵۰ درصدی بودجه مترو از سوی شهرداری تهران و همچنین 
رسیدن پول فروش اوراق مشارکت سال های ۹٧ و ۹8 دانسته بود که 
حال به نظر می رسد این بودجه ها محقق شده و هفت ایستگاه در خط 
۶ و چهار ایستگاه در خط ٧ به مرور تا پایان سال مورداستفاده شهروندان 
قرار خواهند گرفت.افتتاح ۱۲ ایستگاه مترو به خصوص در بخش غربی 
خط ۶، در نیمه دوم سال به افزایش استفاده از مترو کمک خواهد کرد.

هفته انهم
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