
بانک ها در طرح ودیعه مسکن به ترتیب خود را با بخش ودیعه سامانه طرح ملی مسکن هماهنگ 
کردند و تاکنون ۳۰ هزار نفر این وام را دریافت کردند.در طرح اقدام ملی مسکن همه مطالب شفاف 
و ثبت نام به صورت سیستمی صورت گرفته است.در این طرح افرادی که مدارک خود را تکمیل 
کرده اند سریع تر پول را به حساب بانک ها واریز کنند تا کار ساخت واحدها 
آغاز شود. در این طرح افرادی که مدارک خود را تکمیل کرده اند سریع تر 
پول را به حساب بانک ها واریز کنند تا کار ساخت واحدها آغاز شود. در 
طرح اقدام ملی مسکن ۱۰۰ هزار نفر افتتاح حساب کردند و از این تعداد 

۵۰ هزار نفر وجوه خود را به بانک ها واریز کردند. 

   

10 روز دیگر؛ ازسرگیری پروازهای »هما« به آلمان پس از ماه ها توقف 

 موافقت نامه همکاری بین دولت های ساحلی خزر و منافع ملی 

 ابتدای مهرماه؛ پرواز نخستین تاکسی پرنده در آسمان ایران  یاتا: 66 میلیون شغل در جهان وابسته به صنعت هوایی است 

۳0 هزار نفر وام ودیعه مسکن دریافت کرده اند 

ایران در شاهراه لجستکی دنیا قرار دارد و در صورتی که از ظرفیت های لجستیکی در حوزه حمل و نقل بین الملل بویزه در حوزه اتصال ریل به بندر 
استفاده کند قطعا می تواند زمینه ساز ترمیم GDP در اقتصاد کشور شود.

به گزارش تین نیوز، طبق آمار سازمان بنادر و دریانوردی، سال گذشته علی رغم همه تحریم هایی که متوجه صنعت حمل و نقل دریایی و کشتیرانی 
شده بود، حدود ۱۵۰ میلیون تن کاال در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد که رشد ۶ درصدی را نسبت به سال ۹۷ نشان می دهد.

ورود کشتی های اقیانوس پیما به بنادر ایران هم رشد ۸ درصدی به دست آمد و از نظر واردات محموله های غیرنفتی که بخش عمده ای از آن ها 
کاالهای اساسی هستند، شاهد افزایش ۲۵ درصدی فعالیت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بودیم.

این در حالی است که همزمان با شیوع کوید۱۹ بخش عمده کاالهایی که در این مدت وارد کشور شده، کاالهای اساسی بودند که شامل مواد غذایی، 
نهاده های دامی و غالت است که رعایت اصول بهداشتی در حمل ونقل آنها می تواند خطر ابتال را به شکل چشمگیری بین مردم و پرندگانی که 

نهاده های دامی را می خورند، کاهش دهد

اگر صنعت حمل و نقل هوایی که حداقل ۶۶ میلیون شغل 
به آن وابسته است دوباره احیاء نشود، رنج و درد اقتصادی 
جهانی این بحران طوالنی تر خواهد شد از همین رو یاتا 
خواستار توسعه و استقرار سامانه آزمایش سریع، دقیق، مقرون 
به صرفه، آسان، مقیاس پذیر و سیستماتیک کروناویروس 
برای همه مسافران قبل از عزیمت به عنوان گزینه ای 
مقابل قرنطینه برای احیاء حمل و نقل هوایی در جهان شد.
به گزارش تین نیوز، طبق اعالم یاتا سفرهای بین المللی 

۹۲ درصد نسبت به ۲۰۱۹ کاهش یافته است 

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل 
هوشمند علمی و فناوری ریاست جمهوری از آغاز طرح 

تاکسی هوایی از ابتدای مهرماه خبر داد.

به گزارش تین نیوز، منوچهر منطقی درباره این تاکسی ها 
گفته است: فعال قرار است از این نوع وسایل نقیله در 
مناطق کم تردد استفاده شود. این کار اگر در استان ها و 
شهرهای کمتر برخوردار هم قابلیت اجرایی داشته باشد 
قطعا رونق اقتصادی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

مقصود اسعدی سامانی-دبیر انجمن شرکت های هواپیماییمحمدعلی نائل قراملکی- مدیرکل فرودگاه آذربایجان غربی محمد اسالمی -وزیر راه و شهرسازی
مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان غربی از مراحل پایانی پروژه نصب و راه اندازی دستگاه کمک 
ناوبری DVOR در فرودگاه شهر ارومیه خبر داد و اظهار کرد که در نیمه دوم سال، این پروژه به بهره 
برداری می رسد.این پروژه در نیمه دوم سال به بهره برداری خواهد رسید.تالش برای نصب این سیستم 
از مدت ها پیش آغاز شده و اکنون فونداسیون ها و برق رسانی این پروژه به 
اتمام رسیده است و در حال حاضر متخصصان مشغول نصب این دستگاه 
با همکاری اداره کل ارتباطات و ناوبری و هوایی هستند. خوشبختانه طی  
ساخت این پروژه، با مشکلی مواجه نشدیم و امیدواریم که در نیمه دوم سال 

این طرح به مرحله بهره برداری برسد.

الیحه موافقت نامه همکاری میان دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل دریایی 
و جاده ای چند روز پیش تصویب شد.به گزارش تین نیوز، در الیحه موافقتنامه همکاری میان 
دولت های ساحلی دریای خزر از جمله ایران، قزاقستان و روسیه براساس اصول برابری در 
زمینه حمل و نقل در منطقه دریای خزر همکاری خواهد شد اما این الیحه به چه مواردی 
اشاره دارد؟در شهریور ماه سال گذشته، رئیس جمهور الیحه موافقت نامه همکاری در 
زمینه حمل ونقل بین دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسالمی ایران، جمهوری 
قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان را برای تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

استاندار ایالم با اشاره به اینکه ورود زوار به مرز مهران به هر شکلی ممنوع است، گفت: 
از ورود زائران به استان جلوگیری می شود.به گزارش تین نیوز ، قاسم سلیمانی دشتکی 
در جلسه ستاد اربعین استان اظهار کرد: بنا بر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و به دلیل 

احتمال افزایش سرایت این بیماری امسال مراسم اربعین حسینی برگزار نمی شود.

وی گفت: تقاضا داریم مردم از ورود به مرزهای استان ایالم به خصوص مرز مهران 
خودداری کنند.

اخیراً انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در نامه ای به سازمان 
هواپیمایی کشوری نسبت به عدم تمدید »گواهینامه صالحیت ارائه خدمات فروش 
نتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. بلیت الکترونیکی« ا
به گزارش تین نیوز، در نامه این انجمن خطاب به سازمان هواپیمایی کشوری 
ئه خدمات  را ز بدو ا آمده است: دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ا
لکترونیکی  ئه خدمات فروش بلیت ا ا ر هینامه صالحیت ا رای گوا آنالین، دا
له تمدید می شد؛  پیمایی کشوری بوده که به صورت یک سا ز سازمان هوا ا

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آزادراه کنارگذر جنوبی تهران و کرج یک ابرپروژه است 
که تا پایان فصل پاییز به بهره برداری می رسد.خیراهلل خادمی با بیان اینکه در بخش 
آزادراهی اقدامات زیادی در دست اجرا داریم ۱۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور در حال 
اجراست، اظهار داشت: از طریق مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی اقداماتی در بخش 
آزادراه ها اجرا می شود. برای اینکه بتوانیم به یک برنامه اولویت دار برسیم ۹ آزادراه به طول 
۶۶۳ کیلومتر که تکمیل کننده بخش هایی از شبکه آزادراهی بودند و پیشرفت فیزیکی 
باالتری داشتند را در اولویت اول قرار دادیم تا طی امسال و سال بعد به اتمام برسانیم.

شماره پانصد و بیست و هشتم- نسخه آزمایشی -۲ مهر ماه ۱۳۹۹
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سهم 9 درصدی لجستیک در تولید ناخالص داخلی 
 تمدید گواهینامه »خدمات فروش بلیت الکترونیکی« محدود شد 

ورود زوار به مرز مهران به هر شکلی ممنوع است 

بهره برداری از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران تا آخر پاییز 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« از 10 روز دیگر پروازهای خود را به آلمان از سر خواهد گرفت. 

برقراری پروازهای نجف برای مسافران خاصآمادگی بهره برداری از DVOR فرودگاه ارومیه در نیمه دوم سال 

راه روشن است

هفته انهم

 پروازها با رعایت پروتکل های خاص و برای مسافران خاص از جمله افراد دارای تابعیت عراق و 
مسافرانی به عراق ماموریت دارند انجام می شود.بلیت پرواز خارجی نرخ مصوب ندارد و نمی توان 
برای آن سقفی تعیین کرد. قیمت ها در بازار رقابتی و براساس میزان هزینه ها و میزان تقاضا 
تعیین می شوند. پروازهای امارات به صورت دو طرفه انجام می شود و 
هیچ مشکلی در برقراری پرواز به امارات و از امارات نداریم.پروازها با رعایت 
پروتکل های خاص و برای مسافران خاص از جمله افراد دارای تابعیت عراق 
و مسافرانی به عراق ماموریت دارند انجام می شود. پروازهای نجف و بغداد 
برقرار است اما زائری جابه جا نمی شود و این پروازها برای زائران نیست.

هفته انهم
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