
 مالک یک هزار واحد مسکونی خالی که پیشتر اعالم شده بود، یک بانک خصوصی-دولتی است.
در یک سال گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته و توانسته ایم این بخش را با این فعالیت ها، 
بار دیگر احیا کنیم.این دو تسهیالت به هم ارتباطی ندارند و وامی که از امروز ثبت نام آن آغاز 
شد، برای مستأجران است؛ بنابراین اگر فردی این تسهیالت را دریافت 
کند، می تواند همچنان از صندوق پس انداز مسکن یکم نیز تسهیالت 
خرید یا ساخت مسکن دریافت کند. وام ودیعه مسکن به صورت یک 
ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و سپس به بانک بازگردانده 
می شود؛ ساخت مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم را هم دریافت کند.

   

ساخت شناور در داخل؛ از رویا تا واقعیت 

مهلت ثبت نام پیامکی وام اجاره تمدید نمی شود  

۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار مستاجر در کشور نیازمند حمایت هستند  کاهش ۵۳ درصدی مسافران بین شهری در ۴ ماهه امسال 

مالک یک هزار واحد مسکونی خالی، یک بانک خصوصی-دولتی است 

با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران و در چهارمین مرحله امسال، ۵۰ دستگاه واگن باری نو و لکوموتیو به 
ارزش ۶۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.

به گزارش تین نیوز، 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.

در سالی که توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده و با بهره برداری از این ۲۵۹ دستگاه ناوگان ریلی در چهار ماهه نخست 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مجموع تولید ناوگان ریلی در کشور ۴۸ درصد رشد داشته است.

در این مرحله ۴۹ دستگاه واگن باری نو در شرکت های واگن سازی پارس و واگن سازی کوثر تولید شده و یک دستگاه لکوموتیو نیز در شرکت 
مپنا لکوموتیو پس از بازسازی کامل وارد خطوط ریلی کشور شد.

سود تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران،کالنشهرها 
و سایر شهرها ۵۴۰، ۳۲۰ و ۱۶۰ هزار تومان است.
از امروز ۴ مرداد سرپرستان خانوار به شکل پیامکی با 
ارسال پیامکی کدملی خود را به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ 
اقدام به ثبت نام برای دریافت کمک ودیعه مسکن کرده 
اند که ثبت نام تا ۹ مردادماه ادامه خواهد یافت. در این 
مرحله افراد تنها از طریق پیامک اقدام به ثبت نام می 
کنند که در همان زمان دریافت پیامک، پاالیشی انجام 
خواهد شد و ظرف هفته آینده پاالیش جمع بندی شده 

مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گفت: ظرفیت مسافر در ناوگان حمل و 
نقل عمومی بین شهری ۵۳ درصد نسبت به بازه زمانی 
مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده اما تمام پروتکل های 
بهداشتی مقابله با کرونا به صورت جدی رعایت می شود.

 در پی گسترش شیوع ویروس کرونا در کشو ر و اجباری 
شدن ماسک از سوی رئیس جمهور اعالم شد: استفاده 
از ماسک در همه وسایل حمل و نقل عمومی بین 
شهری و پایانه های مسافری اجباری و الزامی شد.

محمود محمودزاده-معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سید مناف هاشمی- معاون حمل ونقل شهرداری تهرانمقصود اسعدی سامانی- دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی
روند ارائه تسهیالت حمایتی به شرکت های هواپیمایی مطلوب بود اما با شرایط سختگیرانه 
بانک ها برای ضمانت این تسهیالت و نبود وحدت رویه، شرکت های هواپیمایی دچار 
مشکل شده اند.روند ارائه این تسهیالت داشت به خوبی پیش می رفت و شرکت های 
هواپیمایی هم امیدوار بودند با دریافت این تسهیالت بتوانند 
رکود حاصل از نبود مسافر و کاهش پروازها را جبران کنند.
همان گونه که قبال هم عنوان شد شرکت های هواپیمایی به دلیل 
کاهش تقاضای سفر با مشکالت مالی مواجه شده اند به طوری که 
برخی شرکت ها امکان پرداخت دستمزد پرسنل خودرا هم ندارند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به دلیل تعجیل برای اختصاص 
وام به مستاجران مهلت ثبت نام تمدید نمی شود، گفت: این وام به قراردادهای اجاره پس از 
چهارم مردادماه می رسد.پروانه اصالنی، اظهارداشت: از دیروز )۴ مردادماه(  سرپرستان خانوار 
با ارسال پیامکی کدملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ اقدام به ثبت نام برای دریافت کمک 
ودیعه مسکن کرده اند که ثبت نام تا ۹ مردادماه ادامه خواهد یافت.وی گفت: در این مرحله، 
برنامه ریزی شده است تا یک میلیون خانوار، کمک ودیعه اجاره مسکن را دریافت کنند. اگر 
منابع وجود داشت آن توانستیم افراد بیشتری را پوشش دهیم این کار را گستری خواهیم داد.

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در مورد ابزارهای مورد بررسی در مورد حل 
مشکل مسکن و تامین مالی این صنعت، اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق سلف موازی 
استاندارد و امکان فروش متری مسکن، انتشار اوراق خرید دین مسکن، بازار مصالح 
ساختمانی، صندوق های امالک و مستغالت، بازار تهاتری ملک و مصالح به همراه توسعه 
صندوق های زمین و ساختمان مهمترین این ابزارها هستند که از میان آن ها، تاکنون 
صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، عملیاتی شده و بررسی های الزم جهت 
کارآمدتر شدن این ابزار در دستور کار قرار دارد. سایر ابزارها نیز در حال بررسی هستند 

اگرچه بر اساس اعالم مسئوالن مرتبط، پایان مهلت ثبت نام رانندگان برای دریافت 
تسهیالت کرونا پنجم مرداد ماه )امروز( اعالم شده بود اما رانندگان از عدم پذیرش پرونده 
خود توسط بانک ها از ۳۱ تیر به دلیل پایان مهلت پرداخت این تسهیالت خبر می دهند.

به گزارش تین نیوز، طبق اعالم مسئوالن، پایان دوره ثبت نام رانندگان در سامانه کارا 
برای دریافت تسهیالت کرونا، پنجم مرداد ماه )امروز( بود. این در حالی است که برخی 
رانندگان می گویند بانک ها بدون توجه به تمدید این مهلت تا امروز، از چند روز پیش از 
همکاری با رانندگان برای دریافت این تسهیالت به بهانه پایان مهلت، سرباز می زنند.

بهروز آقایی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های زیرساختی و تجهیزاتی ایجاد 
شده در بندر چابهار و اختصاص ورود ۵۰ درصد از کاالهای اساسی مورد نیاز 
کشور از طریق این بندر، از مهرماه سال گذشته شاهد رشد چشمگیر پهلوگیری 
کشتی های حامل کاالهای اساسی در این بندر استراتژیک هستیم.مدیرکل بنادر و 
دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به اشاعه جهانی ویروس کووید 
-۱۹ که تأثیر مستقیم در میزان مبادالت و مراودات کاال در جهان داشته است 
روند تخلیه کاالهای اساسی در سال جاری نیز با رشد چشمگیری ادامه پیدا کرد

شماره چهارصد و نود و یکم- نسخه آزمایشی -۵ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 بهره برداری از ۵۰ دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۶۹ میلیارد تومان 

سد بانک ها برای پرداخت تسهیالت کرونا به رانندگان 

حمایت وزیر راه از عرضه امالک و تامین مالی مسکن در بورس کاال 

 ورود کشتی ۶۶ هزار تنی شکر به بزرگترین بندر اقیانوسی کشور 

کمبود کارگاه های ساخت شناور و همچنین کمبود نیروی متخصص در این زمینه، به عالوه ظرفیت پایین کارخانه های ساخت کشتی در ایران در کنار عدم رونق استارت آپ های فعال در حوزه دریایی از مشکالتی است که همچنان بر سر راه ساخت ناوگان دریایی وجود دارد. 

افتتاح ایستگاه های مترو و نوسازی اتوبوس در پی انتشار اوراق مشارکت توقف وام حمایتی ایرالین ها در گردنه سخت گیری بانک ها 

راه روشن است

هفته انهم

در بند ه ماده یک،  آیین نامه اجرایی قانون بودجه کل کشور، اعتبار۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مشارکت داشتیم که ۵۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز 
برای خط ۳،۶ و۷ متروی تهران در نظرگرفته شده بود گفت: تا پایان سال گذشته به دلیل مسائل 
و مشکالت مختلف از جمله بدهی های شهرداری، عدم پذیرش عاملیت 
توسط بانکها و...  این اوراق جذب نشده بود که شرایط پایان سال و شیوع 
کرونا نیز مشکالت را پیچیده تر کرد و عمال با تالش وزیر کشور و شهردار 
تهران نهایتا تا ۳۱ تیرماه اوراق مشارکت سال ۹۸ تمدید شد و این تاریخ 
جدید بعنوان سال مالی برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفته شد.

هفته انهم
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