
فرم »ج« کسانی که وام ودیعه مسکن را دریافت می کنند قرمز نخواهد شد. متقاضی 
وام ودیعه اجاره قطعا مستاجری است که هنوز نتوانسته مالک شود، بنابراین قرمز 
ز اساس باطل است. شدن فرم »ج« آن هم به دلیل دریافت یک وام حمایتی ا

تا زمانی که واحد مسکونی متقاضیان مسکن ملی تحویل داده شود، 
ثبت نام کنندگان این طرح مستاجر هستند، بنابراین افرادی که در 
گروه های هدف تخصیص این وام هستند از جمله کارگران، حقوق 
بگیران، افراد تحت پوشش، زنان خودسرپرست و دیگر گروه های مدنظر، 
نگرانی نسبت به حذف نام خود از طرح مسکن ملی نداشته باشند.

   

وضعیت ورود و خروج گردشگران از سال 90 تا 97 به روایت آمار 

درخواست کانادا از ایران درباره هواپیمای اوکراینی  

۳۵۰۰کیلومتر راه روستایی تا پایان دولت آماده و آسفالت می شود  رشد صنعت ریلی در سایه تغییر متد راه آهن 

دریافت کنندگان وام اجاره از طرح اقدام ملی مسکن حذف نمی شوند 

به رغم وجود منازعاتی که در طول سال های گذشته بر سر سهم خواهی بخش خصوصی از صنعت حمل ونقل وجود داشت، باالخره در طول دو 
سال گذشته به رشد تولید داخل یا رشد استارت آپ های حمل ونقلی همزمان با اِعمال تحریم ها، توجه ویژه تری شد.

به گزارش تین نیوز، یکی از خبرهای خوب امسال، تولید و بهره برداری از ۵۰ دستگاه واگن باری نو و لکوموتیو به ارزش ۶۹ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری بود که با بهره برداری از این واگن های باری و لکوموتیو در مجموع در چهار ماهه نخست امسال ۲۵۹  دستگاه انواع واگن مسافری، باری 

و لکوموتیو به ارزش ۴۹۴ میلیارد تومان در حوزه ریلی کشور به بهره برداری رسیده است.

سال گذشته سفارش تولید هزار واگن اعم از باری، مسافری و خودکشش به شرکت های داخلی داده شده که کار تولید آن ها آغاز شده و به تدریج 
ظرف امسال و سال آینده وارد ناوگان ریلی کشور خواهند شد. همچنین خرید ۴۰ هزار تن ریل از ذوب آهن اصفهان جزو برنامه های راه آهن بوده 

که کم کم در حال ساخت هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اعالم این مطلب که در همکاری 
با بسیج مستضعفان ۲۰۰ هزار واحد مسکن محرومان 
در سراسر کشور احداث می شود از تالش برای رفع 
حاشیه نشینی در مناطق محروم و مرزی کشور خبر داد.

 محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای تفاهم نامه 
همکاری برای رفع محرومیت زدایی با سازمان بسیج مستضعفان 
در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: در وزارت 
راه و شهرسازی اقدامات در دو محور به شکل متوازن دنبال 
می شود که از جنس محرومیت زدایی به شمار می روند.

به گزارش تین نیوز، آینده کوتاه مدت صنایع در ایران با 
رشد مشارکت بخش خصوصی و توجه به تولید داخلی 
بهتر از قبل شده است اما برای ادامه این روند الزم است 
که سایر شاخصه های اقتصادی نیز به کمک بیایند. 
چراکه با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، مصرف 
کننده نهایی که مردم هستند نمی توانند از این رشد 
تکنولوژی استفاده کنند و عمال کمیت چرخ اقتصاد 
لنگ می ماند.این در حالی است که یک فعال حوزه 
حمل ونقل در گفت و گو با خبرنگار ما، بر این باور است 

عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهرانمرتضی ضامنی- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور محمود محمودزاده- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
حدود ۱۲ هزار نفر از  تاکسیرانان از تسهیالت کرونایی استفاده کردند و تسهیالت دوم 
مربوط به مشاغل آسیب دیده ناشی از کرونا توسط وزارت رفاه در حال انجام است.
به دنبال شیوع ویروس کرونا، تسهیالت قرض الحسنه تاکسیرانان برای برخی از رانندگان 
با هماهنگی بنیاد علوی اختصاص داده شده است و ۲۵ هزار فقره 
تسهیالت با مبلغ ۲ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شد. 
حدود ۱۲ هزار نفر از  تاکسیرانان از تسهیالت اول استفاده کردند؛ 
تسهیالت دوم نیز مربوط به مشاغل آسیب دیده ناشی از کرونا 
است که این تسهیالت توسط وزارت رفاه در حال انجام است. 

رئیس هیئت امنیت حمل و نقل کانادا از ایران خواست اطالعات به دست آمده از جعبه 
های سیاه هواپیمای اوکراینی را منتشر کند. پایگاه خبری ۱۱۲اینترنشنال، کتی فاکس 
رئیس هیئت امنیت حمل و نقل کانادا در پی بازیابی و رمزگشایی موفقیت آمیز اطالعات 
جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه گفت: کار در پاریس به پایان رسیده است 
اما تحقیقات هنوز پایان نیافته است. سوال های زیادی هست که باید به آن ها پاسخ داد. 
می دانم که بستگان جان باختگان و بسیاری دیگر منتظرند بدانند چه اطالعاتی به دست 
آمده است. ما درخواست کرده ایم که اطالعات جعبه های سیاه هر چه زودتر منتشر شود.

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم برای یکی از متهمان پرونده خرید فالیت چک 
خبرداد.به گزارش تین نیوز، غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
مبنی بر اینکه شنیده شده در پرونده مربوط به خرید هواپیمای فالیت چک برای یکی 
از متهمان حکم صادر شده است، آیا این موضوع صحت دارد، این پرونده اکنون در چه 
مرحله ای قرار دارد؟ گفت: برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی 
است.وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هم گفت: این پرونده و حکم صادره در 
مرحله اجرای حکم است اما به جهت اینکه میزان محکومیت و نوع اتهام از مواردی است 

رضا نفیسی رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل ونقل، پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران آماری از وضعیت تصادفات و جانباختگان در ۴ ماه نخست سال 
جاری ارایه کرد و گفت: آمار مقایسه ای تصادفاتی فوتی و جرحی برونشهری ۴ ماه 
نخست سال ۹۹ و ۹۸ نشان از این دارد که سال گذشته هزار و ۷۷۵ نفر تصادف 
فوتی، ۲ هزار و ۲۸۵ نفر فوتی سر صحنه، ۲۱ هزار و ۷۶۷ فقره تصادف جرحی رخ 
داده است. همچنین در ۴ ماهه نخست سال جاری هزار و ۴۴۸ فقره تصادف فوتی 
رخ داده که نسبت به  مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۴ درصد کاهش داشته است. 

به اطالع متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا میرساند 
در راستای ایجاد امکان فرصت برابر ثبت نام برای همه متقاضیان خرید خودرو، ایجاد 
سازو کار شناسایی و عرضه به مصرف کنندگان واقعی ، شرایط جدید فروش مشارکت 
در تولید محصوالت گروه خودروسازی سایپا به شرح ذیل اعالم میگردد: متقاضیان 
محترم از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۰۵ )به مدت 3 روز( به صورت شبانه 
روزی می توانند با ورود به سایت فروش اینترنتی محصوالت گروه خودروسازی سایپا 
پس از ثبت اطالعات شخصی، نسبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو اقدام نمایند .

شماره چهارصد و نود و سوم- نسخه آزمایشی -۷ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 ذوب آهن، نیاز به ساالنه  80 هزار تن ریل را تامین می کند 

کاهش ۱8 درصدی تصافات فوتی نسبت به سال گذشته 

صدور حکم برای متهمی  از پرونده خرید هواپیمای فالیت چک 

 پیش فروش ۴ محصول سایپا تا 8 مرداد ادامه دارد + جدول 

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرجع تخصصی آمار ایران، بیشترین تعداد گردشگران وارد و خارج شده از کشور ایران از سال 1390 تا 1397 از طریق مرز زمینی سفر کرده اند. 

 چرا دیگر نیازی به واردات و نوسازی ناوگان باری نیست؟ پرداخت تسهیالت کرونایی به ۱۲ هزار تاکسیران 

راه روشن است

هفته انهم

دیگر نیازی به نوسازی ناوگان باری و واردات کامیون سه سال کارکرده نیست و 
اگر فقط ناوگان فرسوده از گردونه خارج شود، با ادامه این روند به احتمال زیاد تا 
پایان سال ۱3۹۹ مشکل نوسازی و کمبود ناوگان حمل کاال بر طرف خواهد شد.

با تشدید تحریم ها بسیاری از کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا از 
دادن ویزای شینگن به رانندگان ایرانی ناوگان بین المللی حمل کاال 
خوداری می کنند، از پایان سال ۱3۹۸ نه انجمن شرکت های حمل و 
نقل بین المللی و نه هیچ شرکت حمل و نقلی بین المللی ایرانی موفق 
به دریافت ویزای شینگن برای رانندگان ترانزیت ایرانی نشده اند،

هفته انهم
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