
   

دبیرخانه تعامل دولت با بخش خصوصی برای تولید مسکن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
جلسه های متعددی با حضور فعاالن بخش مسکن، تامین کنندگان منابع مالی، سازندگان، 
معاونت های علمی ریاست جمهوری، سازمان بورس، بانک مرکزی، بانک مسکن و همه فعاالن 
عرصه مسکن تشکیل شده است که هدف آن تسهیل گری در تولید مسکن 
و مشارکت بخش خصوصی است.با توجه به نیاز کشور به مسکن به دنبال 
راهکارهایی برای تامین مالی مسکن و تکمیل چرخه تولید هستیم تا 
حداقل وابستگی به منابع دولتی ایجاد شود و در عین حال، نظرات بخش 
خصوصی نیز در چرخه تولید و مشارکت در ساخت مسکن استفاده شود. 

۶۳ کیلومتر بزرگراه در استان فارس افتتاح شد 

امسال ستاد نوروزی تشکیل نخواهد شد 

تالش برای جهش تولید مسکن در بودجه سال آینده  هواپیمایی تابان تعلیق شد 

مشارکت بخش خصوصی برای تولید مسکن تقویت می شود 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه راه آهن کلیدی ترین پروژه راهبردی در سند توسعه زیرساخت های حمل و نقل در جنوب شرق کشور به 
شمار می آید که این برای ایران از اهمیت باالیی برخوردار بوده و جنبه راهبردی دارد.

به گزارش تین نیوز، امیرمحمود غفاری،  معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی درخصوص سفر دو روزه خود به استان سیستان و بلوچستان و بازدید از پروژه های جهش تولید این وزارتخانه در بحث ریلی، جاده ای و 
بندری اظهار داشت: مهم ترین قسمت این سفر بررسی آخرین وضعیت راه آهن چابهار- زاهدان بود، چراکه این طرح برای کشور جنبه راهبردی دارد.

وی افزود: در این راه آهن، ما بحث اتصال کریدور شمال- جنوب در شرق را داریم که از چابهار به مشهد می رسد و از آنجا هم به بجنورد و گرگان 
متصل می شود؛ ازاین رو این طرح از جنبه استراتژیکی، از اهمیت فوق العاده ای برای کشور برخوردار است. این پروژه عالوه بر جنبه های مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در ابعاد ملی و بین المللی از اهمیت ویژه ای در تراتزیت کاال دارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از اخطار مجدد این 
سازمان به شرکت هواپیمایی تابان به دلیل عدم رعایت 
مقررات ابالغی مقابله با شیوع ویروس کرونا خبرداد.

به گزارش تین نیوز، محمدحسن ذیبخش در این باره اظهار 
داشت: سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل تکرار نقص 
مقررات تعیین شده ،دو پرواز مسیر تهران- اصفهان- تهران 
شرکت هواپیمایی تابان را به مدت سه هفته لغو کرد. 
شرکت هواپیمایی تابان از روز چهارشنبه مورخ 1400/1/4 

به مدت سه هفته لغو شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: تصمیم گرفتیم 
با توجه بیشتر به اجرای قانون جهش تولید مسکن، در 
بودجه 1400 رونق جدیدی به بخش مسکن بدهیم.

به گزارش تین نیوز، رحیم زارع در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ویژگی های بودجه 
سال آینده کل کشور تصریح کرد:  یکی از موضوعاتی که 
مجلس شورای اسالمی در قالب تبصره 1۸ بودجه در نظر 
گرفت توجه به تولید و تامین مسکن برای متقاضیان بود.

محمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردیمحمود محمودزاده-معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی محمود محمودزاده-معاون مسکن و ساختمان
هر پروازی را مسئوالن حوزه بهداشتی از ما بخواهند، کنسل می کنیم و پول بلیت های لغو 
شده به مردم باز می گردد اما اگر مسافری با تست کرونای مثبت پروازش لغو شود، به او بهایی 
پرداخت نخواهد شد. در حال حاضر تنها برای پروازهای خوزستان محدودیت هایی از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اعالم شده است که شامل اجباری بودن ارائه نتیجه منفی تست 
PCR از سوی مسافران است و به دقت بر روند اجرای درست این 
پروتکل بهداشتی نظارت می کنیم.تاکنون هیچ دستور یا ابالغیه ای 

از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت، نیامده است

وزیر راه و شهرسازی از آمادگی وزارت راه و شهرسازی جهت ارایه خدمات در ایام نوروز 
خبر داد و از مردم نیز درخواست کرد که طی نوروز از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال برخالف سال های گذشته ستاد نوروزی 
تشکیل نخواهد شد، اظهار داشت: با وجود اینکه ستادی نخواهیم داشت، اما وزارت راه 
و شهرسازی آمادگی الزم را برای ترددهایی که در نوروز انجام می شود، خواهد داشت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: علی رغم برنامه ریزی های صورت گرفته در پروازهای 
نوروزی، احتمال اعمال محدودیت های پروازی مطابق با تصمیمات ستاد مقابله با کرونا وجود دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، محمدحسن ذیبخش با بیان اینکه 
ریشه کن شدن کرونا در کشور نیازمند عزم ملی است، اظهار داشت: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا، سازمان هواپیمایی کشوری ارتباط تنگاتنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور و همچنین ستاد مقابله با کرونا داشته و این همکاری ها همچنان ادامه دارد و بر همین 
اساس در حوزه ارائه خدمات به مسافر در نوروز 1400 نیز تابع قوانین ستاد مبارزه با کرونا هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: ۲40 میلیارد تومان منابع 
جدید برای پروژه عظیم راه آهن اردبیل اختصاص یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، داود شایقی صبح دوشنبه در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه ۲40 میلیارد تومان منابع جدید برای پروژه عظیم راه آهن 
اردبیل اختصاص یافت، اظهار کرد: از این رقم 100 میلیارد تومان به صورت نقد 
و از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین شده تا پروژه ریلی اردبیل - سرچم در 

مراحل نهایی سرعت اجرایی بیشتری به خود بگیرد.

حداقل مدرک تحصیلی الزم برای صدور کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل عمومی 
با تفکیک نوع گواهینامه مشخص شد.به گزارش تین نیوز، دستورالعمل جدید در 
خصوص حداقل مدرک تحصیلی الزم برای صدور کارت هوشمند رانندگان با تفکیک 
نوع گواهینامه در تاریخ 19 اسفند صادر شد. بر اساس آن چه در دستورالعمل مربوطه 
آمده )تصویر دستورالعمل پیوست است( تاریخ اجرای این بخشنامه  15 فروردین 1400 
اعالم شده است. برای اطالع از شرایط جدید مدرک تحصیلی برای صدور کارت هوشمند 

حمل و نقل عمومی، تصویر زیر را ببینید:

شماره ششصد و چهل و یکم- نسخه آزمایشی -۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

راه آهن پروژه راهبردی در سند توسعه زیرساخت های حملی ونقل جنوب شرق کشور 
اختصاص ۲۴۰ میلیارد تومان برای راه آهن اردبیل 

تعداد پروازهای نوروزی محدودتر می شود 

مدرک تحصیلی الزم برای صدور کارت هوشمند اعالم شد

وزیر راه و شهرسازی با اعالم این مطلب که عملیات اجرایی ۵۰۷ هزار واحد مسکن ملی در کشور آغاز شده است، از افتتاح ۶۳ کیلومتر بزرگراه در استان فارس خبر داد. 

الیحه تشکیل دادگاه های دریایی به زودی به تصویب دولت می رسد پول بلیت هواپیما به کرونایی ها برنمی گردد 

راه روشن است

هفته ان هم

اولویت این سازمان تا پایان دولت دوازدهم، تکمیل و بهره برداری از پروژه های تعهد شده است.
سازمان بنادر در حال اجرای پروژه های بزرگ و تحول آفرین است؛ لذا ضرورت دارد مدیران 
بنادر به کیفیت و سرعت اجرای طرح ها و پروژه ها اهتمام جدی داشته باشند.سرعت دادن به 
اجرا و توجه به برنامه زمان بندی، از تحمیل هزینه مضاعف جلوگیری 
می کند. طرح جامع بنادر بازرگانی افق 1404؛ طرح جامع تعامل شهر و 
بندر؛ تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور؛ طرح جامع بنادر 
کوچک، مهم ترین پروژه های راهبردی محسوب می شوند که بر مبنای 

هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها پیگیری می شود.

هفته انهم
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