
وزارت راه و شهرسازی فهرست اولیه متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت ودیعه مسکن را به 
بانک مرکزی ارسال کرده و متقابال بانک مرکزی نیز دستورالعمل پرداخت تسهیالت عقد مرابحه 
را به سایر بانک ها ابالغ کرده است.وزارت راه و شهرسازی فهرست اولیه متقاضیان واجد شرایط 
دریافت تسهیالت ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارسال کرده و متقابال 
بانک مرکزی نیز دستورالعمل پرداخت تسهیالت عقد مرابحه را به سایر 
بانک ها ابالغ کرده است.مطابق اخبار رسیده بعضی از بانک ها پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن را شروع کرده اند و سایر بانک هایی که تاکنون 
پرداختی نداشته اند، مطابق دستورالعمل بانک مرکزی اقدام کنند.

   

روایت دردناک یک راننده ترانزیت از حبس در عراق و عدم حمایت شرکت ایرانی 

سایت ثبت نام بیمه تکمیلی برای رانندگان بخش کاال باز شد  

یک فروند ایرباس ۳۱۰ به ناوگان هواپیمایی ماهان پیوست  افزایش 5درصدی نرخ تعرفه حق دسترسی و لکوموتیو راه آهن 

شروع پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن توسط بانک ها 

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن به مناسبت هفته دولت روز یکشنبه در محل ساختمان راه آهن برگزار شد.سعید رسولی در این نشست، 
ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: در 4 ماه ابتدایی امسال 259 دستگاه انواع ناوگان به ارزش 494 میلیارد تومان به شبکه اضافه شد که 

نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 48 درصدی را نشان می دهد.

رسولی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری راه آهن با گمرک جمهوری اسالمی ایران در بندر خشک آپرین در ادامه افزود: 651 دستگاه 
واگن فرسوده داشتیم که با برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال 277 دستگاه از این واگن ها برای بازسازی به کارخانه های داخلی فرستاده 
شده و بقیه هم بابت تامین مالی این بازسازی به فروش می رسد. این در حالی است که امسال پس از 15 سال حمل مستقیم غالت از کشتی به 

قطار به مقاصد مختلف محقق شد.

 مدیرعامل شرکت راه آهن ادامه داد: تا پیش از شیوع کرونا برنامه ریزی شده بود تا از طریق بهره وری ناوگان مسافری و صندلی ایجادی 
بیشتر، رکورد حمل مسافر در سال 98 را در بخش ریلی بشکنیم اما این هدفگیری متاسفانه به دلیل شیوع کرونا محقق نشد.

شرکت هواپیمایی ماهان از اضافه شدن یک فروند 
هواپیمای ایرباس 310 به ناوگان این شرکت خبر داد.
به گزارش تین نیوز، هواپیمایی ماهان در صفحه رسمی 
خود اعالم کرد: »با اضافه شدن یک فروند ایرباس 
310 به ناوگان هواپیمایی ماهان، خدمات رسانی ما 
گسترده تر از قبل از به سراسر ایران ادامه خواهد داشت.«
ز  چه کدام  پیما ا ینکه این هوا ز ا ماهان جزئیاتی ا
کشور خریداری شده و سال ساخت آن برای چه 
ست. ه ا د ا منتشر نکر تی ر طالعا ست، ا لی ا سا

تعرفه دسترسی به شبکه ریلی که از یکم تیرماه سال 97 
الزم االجرا شده و به نحوی تنظیم شده است که بیشترین 
تاثیر را بر ارتقای بهره وری شبکه و ناوگان ریلی داشته 
باشد. این اهرم، مهم ترین ابزار انگیزشی برای شفافیت 
تعهدات راه آهن و شرکت های حمل ونقل ریلی در قالب 
تنظیم قراردادهای دوجانبه دسترسی به شبکه است اما به 
روز نشده است.به گزارش تین نیوز، در این راستا مکاتبه 
ای با ریاست شورا و مرکز ملی رقابت با موضوع تعیین نرخ 
سالیانه بهره برداری از لکوموتیو در شبکه ریلی کشور انجام 

الهام آزاد-نماینده مردم نائین، خور و بیابانکمحمد راستاد- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی محمود محمودزاده- معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی
در پنج ماه نخست امسال 50 میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری کشور انجام شد. ظرفیت بنادر تجاری 
کشور 246 میلیون تن در سال است که سال گذشته حدود 150 میلیون تن تخلیه و بارگیری در این بنادر انجام گرفت.

بر اساس برنامه ریزی و اهداف پیش بینی شده تاپایان برنامه ششم توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری 
بنادر تجاری کشور به 285 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

هم ترین پروژه توسعه ای سازمان بنادر شامل افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری 
کانتینر در بندر شهید رجایی به میزان هشت میلیون تی.ایی.یو است که در قالب 
فاز سه پایانه کانتینری این بنددر دست احداث است. تالش می کنیم در این پروژه 
که شامل یکهزار و 400 متر اسکله سازی و 200 هکتار محوطه پسکرانه ای است

سایت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان برای رانندگان باری جدید و بازمانده از ثبت نام 
قبلی، از 29 مرداد ماه مجدداً باز شد.

به گزارش تین نیوز، با توجه به انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث رانندگان 
بخش کاال با یک شرکت بیمه جدید، سایت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان از تاریخ 29 مرداد ماه 
امسال مجدداً باز شد.رانندگان باری جدید و بازمانده و خانواده تحت تکفل آنها )همسر و دو فرزند( 
می توانند از این تاریخ نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان در سایت مورد نظر اقدام کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ساخت تجهیزات حمل ونقل ریلی شهری 
و واگن ملی گفت: تحولی که اکنون در حال رخ دادن است این است که در حقیقت 
یک جهش تولید در عمق اتفاق افتاده است. به جای این که ظرفیت ساخت داخلی 30 
درصد باشد االن در بحث ساخت واگن ملی این ظرفیت به 85 درصد رسیده است. چنین 
فرآیندی، از شروع تا زمان افتتاح در یک سال و نیم طی شده است.علی آقامحمدی، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم رونمایی از دستاوردهای ساخت 
تجهیزات حمل ونقل ریلی شهری که عصر روز دوشنبه 3 شهریور برگزار شد گفت: 

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد.
پیمایی  به گزارش تین نیوز، کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هوا
ا به سمت مدیرکل  دی« ر له فرها قای »رحمت ا کشوری طی حکمی آ
پیمایی کشوری منصوب کرد. ا زمان هو بط عمومی سا حوزه ریاست و روا
ایجاد همگرایی معاون و مدیران همسو با اهداف سازمان و سیاست های تبینی 
اینجانب با استفاده از ظرفیت های موجود، هماهنگی با مجموعه وزارت راه 
رگان ها و شرکت های مرتبط با صنعت  ، ا یر سازمان ها و شهرسازی و سا

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرده است که عملیات 
احداث اولین اسکله مارینای گردشگری قشم در محله دوحه شهرستان قشم آغاز شده که با پایان 
این طرح در سال آتی است و قرار است فصل نوینی از گردشگری دریایی در این جزیره آغاز شود.

به گزارش تین نیوز، مرتضی شیخ زاده افزود: این طرح شامل آالچیق ها و رستوران های 
شناور است که برای قشموندان و گردشگران آغاز به کار خواهد کرد و تمام عملیات اجرایی 
آن طبق طراحی های انجام شده و با رعایت تمام مالحظات قانونی در دریا خواهد بود.

شماره پانصد و  یازدهم- نسخه آزمایشی -۴ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

احداث خط دوم 5 مسیر ریلی در هفته دولت 
 مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی منصوب شد 

همکاری ۲۰۰ شرکت در ساخت واگن ملی 

افتتاح اولین اسکله گردشگری قشم تا نوروز ۱۴۰۰ 

چندی پیش یک راننده ترانزیت فیلمی از مشکالت خود در شهر سلیمانیه عراق منتشر و برای حل این مشکل از مسئوالن دولتی استمداد کرد. اکنون این راننده ترانزیت بار دیگر از مسئوالن مربوط برای حل مشکل خود درخواست کمک و همیاری کرده است. 

ایران از آمریکا بابت تحریم قطعات هواپیما شکایت کند 5۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر تجاری کشور انجام شد 

راه روشن است

هفته انهم

این اقدام کشورهای غربی به ویژه آمریکا در عدم فروش تجهیزات هواپیما، مغایر با 
کنوانسیون شیکاگو است، بر اساس این پیمان بین المللی، هر نوع محدودسازی اعضا، 
برای دسترسی عادالنه به محصوالت، مقاصد و بازارهای بین المللی خالف قانون است.

به طور حتم بر اساس قوانین بین المللی، ایجاد فرصت حمل و نقل 
هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی جز حقوق شرکت های حمل و نقل 
هوایی است، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمریکا اقدام به نقض حقوق 
جمهوری اسالمی در این حوزه می کند.رویکرد کنونی آمریکا علیه ایران، 
توسعه برابر و کارآمد حمل و نقل هوایی جهانی را با چالش مواجه می کند،

هفته انهم
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