
چند ماهی است در مورد نوسازی ناوگان فرسوده و واردات کامیون های سه سال 
رگانی بیس و بیوگرافی کاملی از شرایط  ما هیچ ا کارکرد، اطالع رسانی می شود، ا
ناوگان موجود، ناوگان فرسوده، تعداد ناوگان مورد نیاز و اهداف خود ارائه نمی دهند.

طبق آمار رسمی  دولتی، در ایران حدوداً 400 هزار کامیون حمل کاال وجود 
دارد که برای نوسازی آنها اول باید نقشه راه ترسیم و اهداف بیان شود 
که عمر مفید یک کامیون در ایران باید چند سال باشد و به کامیونی 
که چند سال کارکرده باشد عنوان فرسوده اطالق می شود؟ یعنی یک 
کامیون در ایران باید به چه سنی برسد که دیگر حق فعالیت نداشته

   

 افزایش قیمت بیمه خودرو 

 امارات به شهروندان خود اجازه سفر به خارج داد  

پروازهای ایران ایر فرودگاه خرم آباد از سر گرفته می شود  سهمیه بنزین رانندگان تاکسی های اینترنتی افزایش یافت 

 کدام کامیون ها فرسوده محسوب می شوند؟ 

پس از اینکه شرکت های ریلی، اعالم کردند که به دلیل شیوع کرونا 600میلیارد تومان زیان دیدند، قرار شد ۳00 میلیارد تومان به شرکت های 
ریلی مسافری و ۵00 میلیارد تومان به شرکت های ریلی باری، تسهیالت حمایتی کرونا پرداخت شود.

به گزارش تین نیوز، یک عضو انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در این باره به خبرنگار ما گفت: شرکت های ریلی 
مسافری بیشترین ضرر را از این قضیه دیدند اما بیش از دو سوم باری که از سوی قطارهای باری حمل می شود، کاالهای معدنی و صنعتی بزرگ 

است که با توجه به تعطیلی معادن و کارخانجات فوالدی به دلیل شیوع کرونا، فعالیت قطارهای باری نیز متوقف شده بود.

مجتبی لطفی درباره ادامه روند فعالیت ها نیز گفت: عمده تعطیلی ها برای ما از فاصله اسفند تا فروردین اتفاق افتاد. در حال حاضر نیز روند عادی 
فعالیت ها ادامه دارد اما همچنان هزینه ضدعفونی قطارها وجود دارد. وی با اشاره به اینکه از اواخر خرداد ماه اعطای این وام آغاز شده، افزود: ما 

در شرایط عادی هم به حمایت از صنعت نیاز داریم و اگرچه کرونا تبدیل به معزل بزرگتری شد

مدیر فرودگاه خرم آباد گفت: به دلیل سررسید تاریخ 
انقضای یکی از دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه 
موسوم به آی ال اس از چهارم تیرماه جاری تاکنون، 
پروازهای شرکت ایران ایر در این مجموعه به صورت 
مقطعی لغو شده بود که دوشنبه ۱6 تیر از سر گرفته می شود.

 علی کاملی افزود: دستگاههای کمک ناوبری تاریخ انقضای 
عملکرد دارند که باید بعد از این مدت صحت عملکرد دستگاه از 
طریق فالی چک بررسی و در صورت تایید، دوباره فعال شوند.

میزان سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی پس از انجام 
مذاکرات و پیگیری های انجام شده توسط تپسی با کارگروه 
سوخت و حمایت وزارت کشور، ۲۵ درصد افزایش یافت.

بنابراعالم تپسی، معاون عملیات و نایب رئیس هیات مدیره 
شرکت تپسی گفت: این اقدام به منظور رفع بخشی از 
دغدغه های رانندگان تاکسی های آنالین با توجه به افزایش 
هزینه های سوخت انجام شده است. پس از شیوع ویروس 
کرونا و کاهش سفرهای شهری، رانندگان تاکسی های 
آنالین از نظر معیشتی تحت فشار زیادی قرار گرفتند

محمود محمودزاده- معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی جلیل اسالمی-معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران
در وضعیتی هستیم که حتی آتش سوزی معمولی در بنادر به سوژه رسانه ای دشمن برای 

تخریب تبدیل می شود.
در وضعیتی که حتی آتش سوزی معمولی در بنادر به سوژه رسانه ای دشمن برای تخریب 
تبدیل می شود، الزم است با حساسیت و جدیت بیشتری به ایمنی 
بنادر، شناورها، الیروب ها و سایر حوزه های دریایی توجه کنیم.

با انتشار و شیوع وسیع بیماری کرونا، رویکرد پیگیری، گزارش دهی و انتقال 
موضوعات، شکل جدی تر و خاص تری پیدا کرده است؛ بنابراین الزم است، 
پروژه های توسعه ای در دست اجرا با قوت و جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

امارات متحده عربی به شهروندان و ساکنان اجازه می دهد به خارج از کشور سفر کنند.
به گزارش تین نیوز، امارات متحده عربی در ابتدا شیوع کرونا در جهان از شهروندان خود خواسته بود 
تا از سفر به خارج از کشور در پی شیوع ویروس »کرونا« خودداری کنند. با این حال روز گذشته رویترز 
در خبری اعالم کرد: امارات به شهروندان و ساکنان اجازه می دهد تا به خارج از کشور سفر کنند.

در حالی اخیراً شهروندان این کشور می توانند به خارج از کشور سفر کنند که در ماه مارس، 
امارات متحده عربی همه پروازهای مسافری ورودی و خروجی و حمل و نقل مسافران 
هواپیما در امارات را به حالت تعلیق درآورد و فقط اجازه پرواز و تخلیه اضطراری را صادر کرد.

یک راننده کامیون با ارسال تصاویری از تجمع رانندگان در پایانه های بار، اظهار امیدواری کرد با 
اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی، در پایانه های بار نیز این موضوع رعایت شود.

به گزارش تین نیوز، محمد اتحادی راننده، کامیوندار و عضو جمعیت ایمنی راه ها در توضیح 
عکس های ارسالی پیوست نوشت: با وجود اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۳۷ 
هزار و ۸۷۸ نفر و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و 40۸ نفر رسیده است اما 
هنوز در پایانه های بار، از ماسک استفاده نشده و فاصله گذاری اجتماعی نیز رعایت نمی شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: پیمانکار 
محور ازنا- شازند در استان مرکزی توانمند است و پروژه با سرعت خوبی در حال 
ادامه می باشد و امیدواریم تا پایان سال ۹۹ ، ده کیلومتر آن در حوزه استان مرکزی 
به بهره برداری برسد خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در بازدیدی که از محور 
شازند - ازنا داشت، گفت : این محور به طول ۷0 کیلومتر شهرستان شازند را به 
ازنا در لرستان متصل می کند که حدود 40 کیلومتر از این محور در استان مرکزی 

همزمان با نزدیک شدن به زمان پایان مهلت ویرایش اطالعات متقاضیان طرح مسکن ملی، وزارت 
راه و شهرسازی از اعطای تسهیالت ۱00 میلیونی برای هر واحد مسکن  ملی به متقاضیان خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، امکان ویرایش اطالعات از روز چهارشنبه )4 تیرماه( تا ۱4 
تیر برای تمام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن )مرحله اول، مرحله دوم و ثبت نام پیامکی( 
که استعالمات آن ها مورد بررسی قرار گرفته است فراهم شده بود که تا پایان امشب ادامه 
خواهد داشت. طرح مسکن ملی شامل احداث 400 هزار واحد مسکونی برای دهک های 
چهار تا هفت میان درآمدی است که تکمیل آنها بنابراعالم دولت، پایان سال ۹۹ است.

شماره چهارصد و  هفتاد و هفتم- نسخه آزمایشی -۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 نیاز بخش ریلی به دریافت تسهیالت، همیشگی است 

۱۰ کیلومتر از محور ازنا-شازند تا پایان سال به بهره برداری می رسد 

 رعایت نکردن فاصله گذاری در پایانه های بار+ تصاویر 

مهلت ویرایش اطالعات مسکن  ملی امروز تمام می شود 

با افزایش قیمت خودرو و نوسانات این بازار بیمه ایران از تغییر شرایط پوشش تکمیلی افزایش ارزش وسیله نقلیه )نوسان قیمت( در بیمه نامه بدنه خودرو خبر داد. 

مالک نمی تواند مستاجر را بیرون کند! آتش سوزی معمول بنادر به سوژه رسانه ای دشمن تبدیل شده است 

راه روشن است

هفته انهم

با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، اگر مالک بخواهد بیش از سقف تعیین شده، اجاره بها را 
افزایش دهد مستاجر می تواند نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد.مصوبه ستاد ملی کرونا 
در خصوص سقف افزایش سالیانه نرخ اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد، در کالنشهرها ۲0 
درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد حکم قانون را دارد و الزم االجرا است. 
در این خصوص تمام تمهیدات الزم اندیشیده شده و مالک نمی تواند 
قانون را نقض کند.اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده  قصد افزایش 
نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا 
حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم  قضایی ندارد،

هفته انهم
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