
 بر اساس طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران، توسعه شاخه شمالی خط 3 در دستور کار قرار دارد.
خوشبختانه با تصویب طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران در سال ۹۸ تمام نیازهای پایتخت در 
حوزه خطوط ریلی منظور شده است. منطقه یک شهرداری با دارا بودن امالک قابل استفاده برای 
تامین سرمایه گذار و امکان همکاری با شرکت مترو شرایط خوبی را 
دارد، بیان داشت: پیش بینی می شود یک سوم تامین اعتبارات مالی 
این پروژه از طریق منابع دولتی و شهرداری انجام شود و مقدار باقیمانده 
از طریق سرمایه گذارانی که بخش سرمایه گذاری شرکت مترو پیگیری 

آن را بر عهده دارد، فراهم شود.

   

 شرکت های مسافربری مکلف به تامین استراحتگاه برای رانندگان زن هستند 

بالتکلیفی بیمه ۱۵ هزار تاکسیران تهرانی

آغاز تجهیز کارگاه خط آهن شلمچه-بصره در خاک ایران  آتش سوزی موتور هواپیما در پرواز عسلویه-تهران تکذیب شد 

بخش شمالی خط 3 مترو توسعه می یابد 

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان دولت ظرفیت بنادر به ۲۸۰ میلیون تن ارتقا پیدا خواهد کرد و در این میان، بندر شهید رجایی با ظرفیت 
۱۰۰میلیون تن یکی از بنادر مهم کشور است.

 محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان که با رویکرد رفع موانع و جهش تولید  
برگزار شد، با اشاره به امکان تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، گفت: اگر پیمانکاران تسهیالتی از بانک ها دریافت کرده اند، 
این امکان وجود دارد که بر اساس بند و تبصره )۵( ماده واحده قانون بودجه بدهی خود را تسویه کنند. وی افزود:  به این ترتیب پیمانکاران، بانک ها 

و اداره مالیات می توانند با هماهنگی موجود بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی از این فرصت قانونی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۸۰۰کیلومتر کریدور ساحلی در جنوب کشور در حال احداث است، گفت: از این میزان یک هزار کیلومتر به بهربرداری 
رسیده و بقیه نیز در دست اجراست که در استان هرمزگان ۵3۷ کیلومتر به بهره برداری رسیده و حدود ۱۱۰ کیلومتر در برنامه سال جاری در نظر 

گرفته شده است.

هواپیمایی قشم ایر صبح امروز در اطالعیه ای آتش گرفتن 
موتور هواپیما در پرواز عسلویه-تهران تکذیب کرد.
به گزارش تین نیوز، هواپیمای قشم ایر شب گذشته 
ز  ن به عسلویه رفته و پس ا ز تهرا ( ا ه ۵ مهرما (
مسافر گیری مجدداً به سمت تهران پرواز می کند.

آن طور که برخی از رسانه ها عنوان کرده بودند دلیل 
نقص فنی، آتش گرفتن موتور هواپیما بود اما شرکت 
هواپیمایی قشم ایر صبح امروز این موضوع را تکذیب کرد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه سرمایه گذار جدید 
خط آهن شلمچه-بصره کار تجهیز کارگاه در خاک 
ایران را آغاز کرد، گفت: عراق موانعی در تحویل زمین 
به شرکت ایرانی دارد که امیدواریم به زودی رفع شود.

عباس خطیبی در باره آخرین جزئیات روند شروع به کار 
در پروژه خط آهن شلمچه ـ بصره و جذب سرمایه گذار 
جدید اظهار داشت: طبق مصوبه دولت، مذاکرات جدیدی 

در این باره انجام شد، 

رحیم زارع -سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولیدجلیل اسالمی-عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی علی امام - مدیرعامل شرکت مترو تهران 
حمل و نقل پایدار یک موضوع الیه الیه است و در فراهم سازی این مهم، دریانوردان نقش کلیدی 
دارند و بدون در نظر گرفتن آنان، پیوند بین تأمین کنندگان در سرتاسر جهان قطع و دسترسی به 

توسعه پایدار بسیار دشوار خواهد بود.
سازمان بین المللی دریانوردی سند چشم انداز، استراتژی ها، برنامه ها و 
چالش های پیش روی جامعه جهانی دریانوردی را تهیه کرده است و باید 
بدانیم از یک سو تأثیر رشد اقتصادی بر صنعت حمل و نقل دریایی و از 
سوی دیگر تحوالت تکنولوژیکی، مالحظات محیطی، انسانی و الزامات 
کنوانسیونی، مشکالت و سختی های زیادی را بر این صنعت تحمیل می کند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران از عدم بیمه رانندگان تاکسی از سوی سازمان تامین 
اجتماعی گالیه کرد و گفت: براساس بررسی های انجام شده تعداد رانندگان تاکسی مشمول 
در تهران که از سال ۱3۹۴ وارد ناوگان شدند، اما بیمه آنها به روزرسانی نشده حدود ۱۵ 
هزار نفر تخمین زده می شود.علیرضا قنادان در خصوص آخرین وضعیت اجرای تفاهم نامه 
به روزرسانی لیست بیمه تاکسیرانان از سوی تامین اجتماعی، اظهار کرد: همان طور که 
می دانید از سال ۱3۹۴ فهرست مشموالن یارانه حق بیمه رانندگان درون شهری اصالح 

نشده است و قرار شد که لیست مشموالن یارانه بیمه تاکسیرانان به روزرسانی شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعالم این مطلب که قراردادهای رسمی تا پایان دی ماه 
مشمول دریافت وام ودیعه مسکن هستند، از تکمیل مدارک ۵۰۰ هزار متقاضی دریافت 
وام ودیعه طبق آخرین آمار خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی، پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
اشاره به اینکه ستاد ملی کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت وام ودیعه مسکن را تا دیماه 
امسال تمدید کرد، گفت: متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکنی که تا پایان دی ماه قرارداد 

اجاره شان منعقد شود برای سال جاری می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

بانک عامل بخش مسکن سقف تسهیالت قابل پرداخت از محل حساب پس انداز 
مسکن جوانان در تهران را ۶۰ درصد افزایش داد.

 یکی از انواع تسهیالت قابل پرداخت خرید مسکن به لحاظ نرخ سود و مدت 
بازپرداخت که در حال حاضر در شبکه بانکی پرداخت می شود، تسهیالت از محل 
حساب های پس انداز مسکن جوانان است؛ دارنده حساب قادر است با رعایت برنامه 
سپرده گذاری ارائه شده توسط بانک در بلندمدت از تسهیالت مسکن برخوردار شود.

اگرچه ویروس کرونا سبب شده تا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایاالت 
متحده با تعداد محدودتری از افراد تشکیل شود ولی نقش هواپیما در این کارزار تاریخی 

همواره سرنوشت ساز بوده است.
شکی نیست که امسال هم شرایط به گونه ای رقم خورده تا استفاده استراتژیک از هواپیما 
به عنوان سریعترین و ایمن ترین روش تبلیغات حضوری، به کمک ترامپ و بایدن 
بیاید از همین رو بد نیست بدانید که در انتخابات ۱۹3۲ فرماندار وقت نیویورک یعنی 
فرانکلین روزولت معتقد بود که مردم به رئیس جمهوری جسور پاسخ مثبت خواهند داد، 

شماره پانصد و سی ام- نسخه آزمایشی -۶ مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

ارتقای ظرفیت بنادر کشور به ۲۸۰ میلیون تن
وام مسکن جوانان ۴۰۰ میلیون تومان شد/ نرخ سود، ۹ درصد 

مدارک ۵۰۰ هزار متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن تکمیل شد 

نقش هواپیما در کارزار انتخابات آمریکا 

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای، شرکت های مسافربری را مکلف به تامین استراحتگاه برای رانندگان زن کرد. 

۶۰ میلیون ایرانی یارانه معیشتی می گیرند نقش دریانوردران در حمل و نقل پایدار 

راه روشن است

هفته انهم

این طرح به زودی در صحن علنی تعیین تکلیف خواهد شد و براساس آن دولت مکلف است 
به منظور تامین بخشی از نیاز های معیشتی خانوار ها به ویژه خانوار های کم برخوردار در 

طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
برای اجرای این طرح 3۰ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال از محل 
بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است و براساس این طرح ۶۰ میلیون 
ایرانی یارانه معیشتی غیرنقدی دریافت می کنند. ۲۰ میلیون از این 
افراد ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و ۴۰ میلیون نیز ماهیانه ۶۰ هزار تومان 

به صورت بن کاالیی دریافت خواهند کرد.

هفته انهم
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