
   

 با افتخار اعالم می کنم که بزرگترین رویداد تاریخی نظامی در حوزه دریا توسط نیروی دریایی ارتش 
با اعزام یک ناوگروه متشکل از ناوشکن تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران به اتمام رسید است.

این ناوگروه توانسته ماموریت خود را با عبور از سه اقیانوس هند، اطلس جنوبی و اطلس شمالی و پیمودن حدود 
۴۵ هزار کیلومتر در عرصه اقیانوس ها به اتمام برساند و به ایران مراجعت کند.
صحبت کردن از ناوشکن سهند یعنی خودباوری، تعمیر و نگهداری، 
ساخت، نوسازی و بهره مندی از به روزترین توانمندی های علمی. از 
سوی دیگر ما پیام آور صلح و دوستی هستیم. ایران هیچ گاه چشم 
طمع به دیگران نداشته و خواهان صلح و دوستی با دیگران است.

صندوق توسعه مسکن ایجاد می شود 

شهردار تهران: تمهیدات جدی برای مترو و اتوبوس داریم 

 فروش بلیت و تور زمینی اربعین کالهبرداری است  آخرین جزئیات پروازهای اربعین 

موتور دریایی تمام ایرانی بزودی رونمایی می شود 

سرانجام پس از چند سال پیگیری در تاریخ 13 شهریور 1۴00 رای قطعی پرونده کالهبرداری از کامیون داران صادر شد و بدین ترتیب با رای دادگاه 
تجدیدنظر شعبه ۷۵ مستقر در دادسرای جرائم اقتصادی ناحیه 32 ، متهمان این پرونده که به پرونده کامیونداران اسالم شهر معروف است، محکوم 

شدند.

به گزارش تین نیوز، این پرونده کالهبرداری دارای 10۵ شاکی و هفت متهم بود که طی آن فردی که خود را مسئول نمایندگی ماموت دیزل در 
شهرک کامیون داران اسالمشهر معرفی کرده بود، کامیون  های تعدادی از کامیونداران را در ازای تحویل کامیون نو از آنان گرفت.

 اگرچه قرار بود این فرد کامیون های جدید را در عرض چند ماه به متقاضیان تحویل دهد اما با طوالنی شدن  روند تحویل خودروها، رانندگان 
علیه این فرد که خود را نماینده شرکت ماموت دیزل معرفی کرده بود، شکایت کردند که طی رسیدگی به این شکایت  مشخص شد، فرد مورد نظر 

نمایندگی شرکت ماموت دیزل را ندارد و با هدف کالهبرداری کامیون های این افراد را تحویل گرفته است.

بر اساس اعالم دولت عراق، تردد زائران ایرانی اربعین به 
عراق صرفًا با پرواز و سفرهای هوایی انجام می شود؛ دوم 
اینکه همه متقاضیان سفر به عراق در ایام اربعین باید 
هر دو دوز واکسن را زده و کارت واکسیناسیون را همراه 
داشته باشند. سوم اینکه همه زائرانی که ذیل سهمیه 
30 هزار نفری قرار است به عتبات عالیات سفر کنند، 
تست پی سی آر منفی با تاریخ حداکثر ۷2 ساعت قبل 
پرواز داشته باشند؛ چهارم اینکه باید متقاضیان یک به 
یک از طریق سفارت عراق در ایران تقاضای ویزا کرده 

داریوش باقر جوان، مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر  
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، گفت: مردم 
فریب تبلیغات تورهای زمینی اربعین را نخورند، تمام 
تورهای زمینی کالهبرداری است. وی درباره آگهی ها و 
تبلیغات کاروان عتبات عالیات در ایام اربعین اظهار داشت: 
تمام تصمیمات در حوزه سفرها و جابه جایی زائران در 
ایام اربعین تابع ابالغیه ها و بخشنامه های ستاد مرکزی 
اربعین است، هر چند تصمیمات شناور است اما تا این 
لحظه قرار نیست هیچ گونه تردد زمینی وجود داشته باشد.

محسن زنگنه- نماینده مردم تربت حیدریه در مجلسمحمود محمودزاده- معاون وزیر راه و شهرسازی امیر دریادار شهرام ایرانی -فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
در نسخه جدید کارها را آسان کرده ایم؛ بدین صورت که اطالعات سکونتی خانوارها درج 
شده و مالکان باید موارد را تایید یا اصالح کنند.پس از انجام کارهای فنی که بر روی سامانه 
امالک و اسکان انجام شده، تیم اجرایی پروژه به ما قول داده ظرف یکی دو روز آینده سامانه 
را قابل دسترس کند. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم به 
سایت اضافه شده که شهروندان می توانند از ویژگی های جدید در 
ساختار این سامانه استفاده کنند. درج اطالعات سکونتی خانوارها 
تا پایان مهرماه است. فعال نیازی برای تمدید این زمان احساس 
نمی کنیم اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن است زمان را تمدید کنیم.

شهردار تهران گفت: تمهیدات جدی برای مترو و اتوبوس داریم و در تالشیم با اورهال 
مترو و اتوبوس گام های اولیه را برداریم 3۶۴ واگن دچار خرابی است و دو سوم واگن ها نیاز 
به اورهال شدن دارد. تمهیدات جدی برای مترو و اتوبوس داریم و در تالشیم با اورهال 
مترو و اتوبوس گام های اولیه را برداریم 3۶۴ واگن دچار خرابی است و دو سوم واگن ها 
نیاز به اورهال شدن دارد.تأمین حدود 200 اتوبوس جدید هم در حال پیگیری است تا در 
مسیر خدمت رسانی فعال شود همچنین تأمین ۶30 واگن مترو هم مقدمات آن فراهم 

شده و برنامه تأمین 1۵ درصد مورد نیاز را می خواهیم دنبال کنیم. 

 رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به زودی برای افرادی که در دهک های پایین 
جامعه قرار دارند سامانه ای برای ثبت نام مسکن ایجاد و به مردم اطالع رسانی خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، محمد رضا رضایی کوچی با اشاره به حضور وزیر 
راه و شهرسازی در نشست امروز سه شنبه کمیسیون عمران اظهار داشت: با توجه به 
قانون تولید مسکن در کشور که سالی یک میلیون واحد مسکونی برای افراد فاقد مسکن 
ساخته می شود و وزارت راه و شهرسازی در خط مقدم این موضوع قرار گرفته است، امروز 

میزبان آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی بودیم.

مصطفی صفایی گفت: برای اجرای کامل طرح توسعه ترمینال فرودگاه رامسر حدود 
۴۵0 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است؛ چراکه فرودگاه یکی از زیرساخت های 

مهم توسعه هر شهر و استان به شمار می رود.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، صفایی با اشاره 
به موقعیت منطقه ای رامسر به عنوان شهری گردشگرپذیر با آوازه بین المللی افزود: 
همین موقعیت متمایز، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران را بر آن داشت 

روز گذشته اولین پرواز هواپیمایی سپهران به مقصد نجف اشرف در فرودگاه این شهر 
در کشور عراق به زمین نشست.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، روز گذشته اولین پرواز هواپیمایی 
سپهران به مقصد نجف اشرف در فرودگاه این شهر در کشور عراق به زمین نشست. 
مراسم استقبال از هواپیمایی سپهران )واتر سالوت( در فرودگاه نجف ، پس از اولین 

پرواز این شرکت هوایی از مشهد به نجف ، در کشور عراق برگزار شد.

شماره هفتصد و چهل و دوم- نسخه آزمایشی -۱6 شهریورماه ۱۴۰۰
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صدور رای قطعی پرونده معروف به کامیونداران اسالم شهر 
توسعه فرودگاه رامسر تا یکسال آینده به سرانجام می رسد 

سامانه جدید ثبت نام افراد فاقد مسکن به زودی اعالم می شود 

اولین پرواز هواپیمایی سپهران به نجف اشرف 

وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی صندوق توسعه مسکن بر اساس قانون جهش تولید و مکلف شدن بانک ها به تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تولید انبوه مسکن خبر داد. 

کاهش قیمت سیمان با عرضه در بازار سرمایه  راه اندازی سامانه امالک و اسکان به زودی 

راه روشن است

هفته ان هم

عرضه مناسب سیمان در بازار سرمایه باعث شد تا قیمت این محصول از 3۷ هزار تومان به 
2۷ هزار تومان کاهش پیدا کند.

باید در جریان مخالفت خود با پیشنهاد حذف کل ماده ۷ طرح امنیت غذایی و رفع موانع 
تولیدات کشاورزی از وزارت امور اقتصاد و دارایی که با مدیریت بسیار 
خوب باعث شد قیمت سیمان از 3۷ هزار تومان به 2۷ هزار تومان 

برسد تشکر کنم.
وزارت اقتصاد با عرضه مناسب سیمان در بازار سرمایه موجب کاهش 

قیمت آن شد، امیدواریم همه موارد به این صورت پیگیری شوند.

هفته انهم
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