
بر اساس فرآیند تعریف شده در دریافت تسهیالت وام رانندگان بخش حمل و نقل عمومی مسافربری 
متقاضیان در سامانه کارا ثبت نام کرده اند و بالغ بر ۹۵ درصد از رانندگان مرحله ی ورود به اطالعات را انجام 
دادند که امید است با سرعت بخشیدن به ادامه روند هر چه زودتر تسهیالت مورد نظر را دریافت کنند.

یکی از دالیل تأخیر در ثبت نام تعدادی از رانندگان أخذ تضامین خارج از 
توافقات و ناهماهنگی های بعضی از بانکها در این زمینه بود که با مرتفع شدن 
این مشکل ، پرداخت وام ۶ میلیون تومان به رانندگان و ۱۲میلیون تومان 
به کارکنان شرکت های حمل و نقل عمومی مسافربری تسهیل می یابد.

   

 لزوم افزایش سهم ریل در ترانزیت کشور 

سامانه اسکان و امالک کشور از امروز آغاز به کار کرد  

برقراری خط پرواز باری کرج-چین در آینده نزدیک  اعالم آخرین تغییرات نرخ عوارض آزادراه های مشارکتی کشور 

 تایید شرایط ۸۵هزار راننده برای دریافت تسهیالت کرونایی 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد با هماهنگی که انجام گرفته شرکت های هواپیمایی می توانند از تسهیالت صندوق توسعه ملی برای خرید 
هواپیما استفاده کنند.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی در گفتگوی ویژه خبری به با اظهار به اینکه ایرالین های ما خریدار هواپیما هستند و با راه ها و فرمول هایی 
که می دانند، هواپیمای مورد نیاز خود را تامین می کنند، عنوان کرد: امروز در شرایطی در کشور قرار داریم که بحران و یا کمبود هواپیما نداریم.

او ادامه داد: در یک سری از مسیر ها به هواپیما با تایپ های مختلف نیاز است که بتوانیم تعداد پرواز را به یک سری از شهر ها و مقاصد بین 
المللی افزایش دهیم بنابراین با صندوق توسعه ملی هماهنگی شده تا تسهیالت در اختیار گذاشته شود، تا شرکت های هواپیمایی به طریقی که 

می توانند هواپیمای خود را تامین کنند. او ادامه داد: ۷۰۰ میلیون دالر در این ۵ ماه زیان وارده به ایرالین ها به دلیل کرونا بوده است، دو هزار 
و ۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات کرونا را به بخش حمل و نقل به ایرالین ها و شرکت های حمل و نقل ریلی تخصیص دادیم و عملکرد این دو 

هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کمتر از ۳۰ درصد است و همه ایرالین ها هنوز نتوانستند این رقم را دریافت کنند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی 
پیام با اشاره به حمایت از بخش تولید و صنعت در استان 
به خصوص صنایع مستقر در این منطقه گفت: به همین 
منظور در حال پیگیری  خط پرواز باری کرج- چین به صورت 
جدی با هدف رفع نیاز تولیدکنندگان هستیم که به زودی 
محقق می شود. نادر ثناگو مطلق روز سه شنبه در حاشیه 
بازدید رییس کل دادگستری استان البرز از این منطقه که 
با هدف بررسی ظرفیت ها و مشکالت منطقه ویژه برگزار 
شده بود افزود: با توجه به اینکه صنعت و بویژه صنایع مستقر 

آخرین تغییرات نرخ عوارض آزادراه های مشارکتی کشور 
از سوی دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه های سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم شد.به گزارش 
تین نیوز، بر اساس اعالم دفتر نظارت بر بهره برداری 
آزادراه ها، خودروهای پالک عمومی مسافری که به 
طور همزمان شامل شرایط کاربران دائمی در شبکه 
آزادراهی هستند، از ۵۰ درصد تخفیف عوارض آزادراهی 
بهره مند شدند.آن چنان که دفتر نظارت بر بهره برداری 
آزادراه ها در آخرین دستور العمل تخفیف اعالم کرده 

محمدباقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمحسن هاشمی- رئیس شورای شهر تهران داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
در حال حاضر ۱۰ کارخانه اتوبوس سازی در کشور بیکار مانده اند این نشان می دهد آنجا که باید پیگیری 
صورت گیرد صورت گرفته اما در حوزه اجرا اتفاقی صورت نگرفته است.در سومین سالگرد شورای پنجم 
به سر می بریم و این درحالیست که اولین انتخابات شورا ها در سال ۱۳۷۷ برگزار شد و در شورای پنجم 
از ابتدای فعالیت خود، اعضاء به جدیت در جلسات شرکت داشته اند. در این 
مدت ۲۳۱ طرح و الیحه به شورا ارئه شده است.در تهران روزانه ۲۰ میلیون سفر 
صورت می گیرد که از این تعداد می بایست ۱۵ میلیون سفر با مترو صورت 
گیرد و این ایده آلی است که باید با آن برسیم. در قانون حمل و نقل ریلی 
که به صراحت تاکید شده ۵۰ درصد ساخت خطوط مترو را دولت تامین کنند.

سامانه اسکان و امالک کشور از امروز در راستای اجرای قانون مالیات مستقیم آغاز به کار کرد.
ه و   سامانه ملی امالک و اسکان کشور امروز با حضور محمد اسالمی وزیر را
شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن و 
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری معاون سازمان امور مالیاتی به بهره برداری رسید.

این سامانه در راستای شناسایی واحد های خالی از سکنه در بهمن ماه سال گذشته طراحی 
شده و به بهره برداری رسید. گفتنی است، تمامی اطالعات واحد های خالی از سکنه در این 
سامانه آماده شده و هم اکنون به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات تحویل داده شده است.

 سرپرست اداره امور مجریان بزرگراه ها در خصوص اخذ دو بار عوارض از آزادراه ارومیه - تبریز 
گفته است: عوارض آزادراه ارومیه-تبریز به دلیل اینکه دو مجری دارد دو بار اخذ می شود.

به گزارش تین نیوز، الزینال، سرپرست اداره امور مجریان بزرگراه ها با بیان اینکه 
این آزادراه بین دو شهر ارومیه و تبریز احداث شده است، عنوان کرد: یک قسمت از 
این آزادراه به نام پل میان گذر ارومیه از سال 8۷ با مشارکت بخش خصوصی احداث 
شده و قطعه یک تا پنج این آزادراه توسط بخش خصوصی دیگری ساخته شده است. 

سواحل مکران در توسعه محور شرق و تکمیل زنجیره حمل و نقل اهمیت ویژه ای دارد. 
به ویژه در شرایط تحریم که توسعه این بخش می تواند همه کشور را از نظر اقتصادی 
قوی کند. بر همین اساس عملیات اجرایی آزاد راه از بندر چابهار به عمق کشور در 
اولویت سازمان بنادر و دریانوردی در سال جاری قرار گرفته است تا ورود و خروج 
کامیون تسهیل شود. اتصال به شبکه ریلی هم از اولویت های امسال این سواحل هستند.
به گزارش تین نیوز، در همین زمینه مسئول روابط عمومی سیستان و بلوچستان 
گفت: سواحل مکران می تواند نقش ویژه ای را در آینده مبادالت دریایی ایفا کند.

نائب رئیس انجمن کرایه سواری برون شهری با بیان اینکه 4 هزار حلقه به زودی بین رانندگان 
خودروهای سواری کرایه بین شهری توزیع خواهد شد، گفت: در حال حاضر ما ۹۵ درصد کمبود 
الستیک داریم که متأسفانه نه انجمن تولیدکنندگان تایر و نه کارخانه ها همکاری ندارند.
رضا بهشتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس جاده ای تین نیوز در خصوص 
آخرین وضعیت توزیع الستیک خودروهای سواری کرایه بین شهری با قیمت 
مصوب، عنوان کرد: آن طوری که تولیدکنندگان الستیک عنوان می کنند در 
گذشته مواد اولیه را با دالر 4۲۰۰ تومانی تأمین می کردند، اما اکنون ناچار هستند

شماره پانصد و ششم- نسخه آزمایشی -۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 امکان خرید هواپیما با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی فراهم شد 

 اهمیت توسعه سواحل مکران بر جایگاه لجستیکی ایران در منطقه 

 چرا در آزادراه ارومیه - تبریز دو بار عوارض اخذ می شود؟ 

توزیع 4 هزار حلقه الستیک بین رانندگان کرایه سوار بین شهری 

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای افزایش سهم ایران از بازار بزرگ ترانزیت منطقه چند کار مختلف انجام داده ایم که از جمله این اقدامات، پیگیری و تسریع در ساخت راه آهن چابهار - زاهدان و توسعه بندر اقیانوسی چابهار بوده است. 

راه آهن اردبیل- مغان صاحب بودجه ردیف ملی می شود ۱۰ کارخانه اتوبوس سازی در کشور بیکار مانده اند 

راه روشن است

هفته انهم

ل  تصا ست و ا ر دولت ا ا ولویت د ردبیل جزو پروژه های ا نه - ا ه آهن میا را
. د شو می  پیگیری  ن  یجا با ر ذ آ ری  جمهو و  ن  ستا ا ل  شما به  ژه  پرو ین  ا
تا ۲ ماه آینده در قالب الیحه ای که به مجلس ارائه خواهیم داد بودجه احداث راه آهن 
اردبیل- مغان را مطرح کرده و این پروژه را دارای ردیف ملی می کنیم.
طرح ها و پروژه هایی که شخص رئیس جمهوری در سفر خود 
متعهد و مصوب کرده بودند تأمین اعتبار شده است و تمامی 
طرح هایی که در سفر ریاست جمهوری تصویب شده بود را بر اساس 
اولویت انتخاب کردیم که تا پایان امسال به اتمام می رسانیم.

هفته انهم
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