
   

بانک رفاه صبح امروز 214 میلیارد تومان از سهم دولت از اوراق مشارکت منتشر شده برای مترو و 
اتوبوس را به حساب شهرداری واریز کرد.براساس قانون 50 درصد اصل و سود اوراق مشارکت منتشره 
توسط دولت تضمین می شود، حاال بانک رفاه سهم 50 درصدی دولت از اوراق مشارکت که حدود 
750 میلیارد تومان می شود را قصد واریز دارد که امروز صبح حدود 214 
میلیارد تومان را واریز کرده و قرار است تا آخر وقت امروز مابقی را هم واریز 
کند.از این 750 میلیارد تومان واریزی 250 میلیارد تومان برای اتوبوسرانی 
است، اظهار کرد: ما براساس قول و وعده ای که به مردم داده بودیم 
می بایست تا پایان سال 10 ایستگاه دیگر مترو را به بهره برداری برسانیم

 درآمد ایرالین ها، کفاف حقوق پرسنل را هم نمی دهد 

مدیر فرودگاه آبادان برکنار و سرپرست جدید منصوب شد 

اعمال پروتکل های ویژه برای مسافران اروپایی+جزئیات  وزیر راه: ۶۰ درصد ماشین آالت راهداری فرسوده است 

بانک رفاه بخشی از پول اوراق مشارکت مترو را واریز کرد 

اخیرا انجمن صنفی صنایع الستیک کشور در نامه ای به ستاد تنظیم بازار از کاهش 20 درصد فروش الستیک به دلیل مشکالت موجود در سامانه 
تجارت خبر داده است.

به گزارش تین نیوز  در این نامه آمده است عنوان شده است که سامانه تجارت به جای تسهیل در تجارت تایر موجب ایجاد مشکالت عدیده و به 
جای ارزانی موجب گرانتر شدن تایر در بازار آزاد شده است.

این انجمن ابراز داشته که ایجاد و تهیه سخت افزار مناسب برای الستیک فروشان  و علی الخصوص مغازه داران کوچک، مشکالت بسیاری ایجاد 
کرده است چرا که عمدتا با کامپیوتر آشنایی ندارند و این موضوع عالوه بر هزینه سخت افزار، هزینه استخدام کارمندی که بتواند با کامیپیوتر کار 
کند را به آنها تحمیل کرده است. این امر در شهرستان های دورافتاده عمال غیرممکن است.در این نامه عنوام شده است که پس از افزایش قیمت 
رسمی تایر که به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی از 4200 تومان به 27000 هزار تومان صورت گرفت، سایزهای پر مصرف عمال از بازار آزاد خارج  و 

زیر قیمت رسمی عرضه می شود از همین رو ثبت در سامانه، چیزی جز اتالف وقت و حبس سرمایه ندارد.

در پی شیوع ویروس کرونای جهش یافته در انگلستان موسوم 
به کرونای انگلیسی پروازهای مستقیم و غیر مستقیم این 
کشور به ایران و بسیاری از کشورهای دیگر لغو شد و نهایتا 
روز گذشته سعید نمکی-وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی- اعالم کرد که با توجه به گسترش ویروس جهش 
یافته در اکثر کشورهای اروپائی، کلیه مسافرینی که از مقصد 
اروپا بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از مرزهای هوائی، 
زمینی و دریایی وارد کشور می شوند، ضروری است عالوه 
بر تست مجدد در مبادی ورودی، به مدت مناسب و منطبق 

وزیر راه و شهرسازی خواستار حمایت مجلس در بحث 
تامین مالی ماشین آالت راهداری شد و گفت: ۹ هزار دستگاه 
ماشین آالت راهداری شرایط غیرقابل قبولی دارند و بیش 
از ۶0 درصد آنها فرسوده شده یا با سن باالی 20 سال 
نیاز به جایگزینی دارند.محمد اسالمی در جلسه علنی 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال نمایندگان درباره 
علت عدم برنامه ریزی مناسب برای ساماندهی نیروی 
انسانی و بی توجهی به نیروهای قراردادی در وزارت راه و 
شهرسازی )سازمان راهداری( افزود: راهداران و راهبانان 

محمود محمودزاده-معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازیصدیف بدری- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی علی امام-مدیرعامل متروی تهران 
در سال های گذشته شرکت های هواپیمایی با استناد به مصوبه ای در خصوص سیال بودن 
قیمت ها، بر اساس عرضه و تقاضا نرخ گذاری می کردند اما امسال سقف قیمت را در نظر 
گرفته و به صورت سیال نرخ گذاری نمی کنند که این امر موجب افزایش قیمت بلیت پروازها 
در همه مسیرها شده است.ما در کمیسیون عمران جلساتی در این 
زمینه برگزار کردیم و وزیر راه و شهرسازی نیز قول دادند که جلوی 
افزایش افسارگسیخته قیمت را بگیرند. بر اساس مصوبه کمیسیون 
از آنجا که شرکت های هواپیمایی برای رعایت پروتکل ها تنها مجاز 
به فروش بلیت برای ۶0 درصد از ظرفیت هواپیما هستند، مجاز شدند

به گزارش تین نیوز، پس از آنکه از روز گذشته رسانه ها خبر از بازداشت پروانه سهرابی، 
مدیرعامل فرودگاه آبادان داده بودند صبح امروز مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 

هوایی ایران وی را عزل و اقدام به انتصاب سرپرست جدی برای این فرودگاه کرد.

 در راستای همین موضوع با ابالغی ازسوی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مسعود خواست خدایی به عنوان سرپرست فرودگاه 

آبادان منصوب شد.

ر سفیر قرقیزستان با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بر توسعه  در دیدا
همکاری های راهبردی حمل ونقل و ترانزیت کاال از بنادر ایران به این کشور تاکید شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در نشست دو جانبه با آواز 
بیک عبدالرزاق اف سفیر جمهوری قرقیزستان در ایران با استقبال از توسعه همکاری های دوجانبه 
در عرصه های مختلف، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی؛ آمادگی دارد تا ظرفیت های 
بندری، دریایی و آموزشی خود را برای بهره مندی دو جانبه با کشور قرقیزستان ارتقا دهد.

»محمد اسالمی« که برای پاسخ به سوال »علی بابایی کارنامی« نماینده ساری 
و میاندرود برای تعیین تکلیف نیروهای قراردادی این وزارتخانه درجلسه علنی 
مجلس حضور یافته بود، وعده داد نیروهای شرکتی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای تعیین تکلیف شوند. بابایی کارنامی در طرح سوال خود با بیان اینکه 
حدود 20 هزار نفر راهدار مسوول صیانت از راه های کشور هستند، گفت: بر اساس 
تصویب نامه یکم بهمن ماه 1۳۹0 هیات وزیران، نیروهای شرکتی و قراردادی باید 

تعیین تکلیف می شدند اما هنوز وضعیت آنها مشخص نشده است.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ۸00 
متر خطوط جدید ریلی با اعتبار ۶5 میلیارد ریال به مجتمع بندری شهید رجایی 
الحاق شد و اولین محموله از طریق این خط جدید، وارد این مجتمع بندری شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منصور خرمشکوه معاون امور 
بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این ۸00 متر خطوط جدید ریلی به 
۶0 کیلومتر زیر ساخت هایی که پیشتر در بندر شهید رجایی احداث شده بود،  اضافه شده است.

شماره ششصد- نسخه آزمایشی -۲۳ دی ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

سامانه تجارت، به جای ارزانی موجب گرانتر شدن الستیک شد 
نماینده ساری از پاسخ های وزیر راه و شهرسازی قانع شد 

 بیشکک مشتری بنادر ایران می شود 

بهره برداری از ۸۰۰ مترخطوط جدید ریلی در بندر شهید رجایی 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با مطرح کردن این مسئله که درآمد شرکت های هواپیمایی کفاف حقوق پرسنل را هم نمی دهد، عنوان کرد: به دولت پیشنهاد داده ایم عوارض 5 درصدی شهرداری روی بلیت ها حذف شود. 

١١٥ هزار نفر در دور سوم مسکن ملی ثبت نام کردند سازمان هواپیمایی کشوری با ایرالین های متخلف برخورد کند 

راه روشن است

هفته انهم

تاکنون 115 هزار نفر در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند.تنها ساکنان و بومیان 
5 شهر رباط کریم، نصیرشهر، نسیم شهر، صالحیه و گلستان می توانند در مرحله سوم اقدام 
به ثبت نام کنند.تهرانی ها تنها در شهرهای جدید که در مراحل قبل برای آنها تعریف شده 
بود، می توانستند ثبت نام را انجام دهند و سابقه 5 سال سکونت در 
شهر مورد تقاضا یکی از شروط مهمی است که متقاضیان باید به آن 
توجه ویژه داشته باشند.متقاضیانی که در طرح اقدام ملی مسکن در 
انتخاب شهر اشتباه کرده اند در فرصتی که در آینده اعالم خواهد شد 

امکان اصالح شهر مورد تقاضا را خواهند یافت.

هفته انهم
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