
   

این قانون به عنوان بستری برای ایجاد تعادل در بخش بازار مسکن برای ساخت و ساز و اجاره بهاء 
به شمار می رود.هدف اصلی اجرای این قانون؛ حمایت از گروه های متوسط جامعه و اقشاری که به 
هر دلیل در تامین مسکن و در ساخت و اجاره دچار مشکل هستند، جلوگیری و برخورد با بازار های 
موازی در این حوزه و ممانعت از سوداگری و ایجاد بازار واقعی است.در بازار 
واقعی مصرف نهایی کسانی هستند که نیاز به واحد مسکونی دارند؛ در 
همه جای دنیا هر واحد مسکونی که ساخته می شود به دست مصرف کننده 
نهایی می رسد؛ اما در ایران فضای جدیدی که شکل گرفته عمدتًا به سمت 
سوداگری به مفهوم سرمایه گذاری برای رسیدن به قیمت باالتر است.

افتتاح شش آزادراه در سال ۱۴۰۰+جزییات 

 یک راننده کامیون: سهمیه الستیک من کجاست؟ 

افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی درکشور  معاون رییس جمهوری و وزیر راه از آزاده تهران - شمال بازدید کردند 

تالش برای واقعی شدن قیمت اجاره و ساخت مسکن 

شنیده ها حاکی از آن است که بزودی شاهد چهارمین تغییر در مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر طی 4 ماه گذشته خواهیم بود.

به گزارش تین نیوز، فرزانه شرفبافی در آذرماه سال گذشته پس از 18 تصدی مدیرعاملی این شرکت، برکنار شد و سید جواد هاشمی بر صندلی 
مدیرعاملی این شرکت تکیه زد، اما مدیریت او نیز تنها 59 روز دوام یافت. پس از آن محمدرضا حبیبی جایگزین سید جواد هاشمی شد اما در 
نهایت پس از 68 روز از مدیرعاملی وی، خبرها حاکی از انتصاب چهارمین مدیرعامل این شرکت، طی مدت 4 ماه است.آنطور که گفته می شود به 
زودی کاپیتان ابراهیم سیه جانی با حکم حمیدرضا مومنی جایگزین محمدرضا حبیبی در هواپیمایی کیش ایر خواهد شد. پس از آن محمدرضا 
حبیبی جایگزین سید جواد هاشمی شد اما در نهایت پس از 68 روز از مدیرعاملی وی، خبرها حاکی از انتصاب چهارمین مدیرعامل این شرکت، 

طی مدت 4 ماه است.

آنطور که گفته می شود به زودی کاپیتان ابراهیم سیه جانی با حکم حمیدرضا مومنی جایگزین محمدرضا حبیبی در هواپیمایی کیش ایر خواهد شد.

مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند افزایش 
نرخ کرایه تاکسی برای سال جاری، گفت: هر سال در بهمن 
یا اسفند ماه فرآیند افزایش قیمت کرایه تاکسی پیشنهاد می 
شود، شوراهای اسالمی شهر مرجع تغییر نرخ کرایه تاکسی ها 
است به این ترتیب که فرآیند تعیین نرخ کرایه تاکسی بر 
اساس قانون شهرداری ها در اواخر سال بر اساس پیشنهاد 
واحدهای کارشناسی سازمان تاکسیرانی در قالب الیحه به 
شورای اسالمی هر شهر ارسال می شود و شورای شهر در 
ادامه پس از بررسی، تصویب و در نهایت، تایید فرمانداری 

محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
برنامه و بودجه کشور به همراه وزیر راه و شهرسازی عصر 
روز جمعه از قطعه دوم آزاد راه تهران - شمال بازدید کرد.

 در این بازدید که سیدپرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان و 
مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
مازندران، نوبخت و محمد اسالمی را همراه می کردند ، 
بر ضرورت اتمام سریع تر این پروژه تاکید شد.   بر اساس 
اعالم وزارت مسکن و شهرسازی قرار است یک باند از 
قطعه دوم آزادراه تهران - شمال در  سال جاری افتتاح شود.

محمدرضا پورابراهیمی-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقلمحمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی
 ایران 1۰ برابر کشور انگلیس خانه خالی دارد.عدد هنگفتی از سرمایه های کشور در ۲.5 
میلیون واحد مسکونی خالی حبس شده است. تعداد قابل توجهی زمین مسکونی هم بدون 
استفاده رها شده است. این در حالی است که برای ساخت هر واحد مسکونی، سرمایه های کشور 
مصرف می شود. از طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل سکونت باشد 
برای زیرساختهای آن از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، مدرسه، 
بیمارستان، راه، سد و غیره هزینه می شود. بنابراین نباید بگذاریم که 
واحدها خالی بماند. اگر خانه ها خالی بمانند حاکمیت باید شهرها را 
توسعه دهد و محل جدید  برای ساخت و ساز نیازهای جدید ایجاد کند

یک راننده کامیون مدعی شد با وجود گذشت بیش از 6 ماه از زمان ثبت نام برای دریافت 
الستیک، هنوز هیچ الستکی دریافت نکرده است.به گزارش تین نیوز، حمید وطن پور د 
رتماس با خبرنگار ما گفت:  در تاریخ هفتم شهریور 99 برای الستیک ۳15 )عمده الستیک 
مصرفی اتوبوس و اکثریت کامیون ها( در ترابری تبریز مستقر در پایانه بار تبریز اقدام به 
ثبت نوبت نموده ام. وی افزود: متأسفانه در سال 1۳99 هیچگونه الستیکی به اینجانب 
تعلق نگرفته است و با وجود مراجعه در تاریخ تعیین شده از طرف ترابری،  فقط وعده 
شنیده ایم و بس  و این درحالیست که در استان های دیگر آمار خیلی متفاوتی وجود دارد.

مدیر فرودگاه شهدای خرم آباد گفت: طرح توسعه این فرودگاه از جمله تکمیل باند و 
سطوح پروازی تا پایان خرداد امسال به اتمام می رسد.

 علی کاملی روز شنبه درباره این طرح افزود: اتمام طرح توسعه شامل تکمیل باند، 
سطوح پروازی و جاده حفاظتی جهت افزایش ایمنی و امنیت پرواز، به صورت جدی و با 
پیگیری مجموعه مدیریت استان در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: در طرح 
توسعه حدود ۲۰ هزار هکتار خاکبرداری انجام شده و با توجه به پیشرفت فیزیکی باالی 

پروژه روند انجام آن رضایتبخش است.

پوشاندن یا تغییر در ارقام پالک از جمله اقدامات مجرمانه ایست که چندسالی  است 
برخی از رانندگان برای ورود به محدوده طرح های ترافیکی دست به انجام آن می زنند. 
اقدامی که گرچه تا همین چند وقت پیش عمدتا در طول روز و در معابر پیرامون 
طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا دیده می شد، اما مدتی است که با اجرای 
طرح منع تردد شبانه چنین خودروهایی در طول شب در برخی معابر دیده می شوند. 
موضوعی که رییس پلیس راهور ناجا نسبت به آن هشدار داده است. ابتدا باید بگویم 
که طبق قانون هر فردی در ارقام و مشخصات پالک وسایل  نقلیه موتوری زمینی، 

در اینجا قصد داریم 1۰ خط برتر حمل و نقل کانتینری جهان را به شما معرفی خواهیم کرد.
شرکت مرسک :مقر مرسک با 18 هزار کارمند در دانمارک است. مرسک سهم 18% حمل 
و نقل کانتینری جهان را در اختیار دارد و کل دارایی اش 56 میلیارد دالر است. شرکت 
کشتیرانی مدیترانه: مقر مدیترانه با ۲8 هزار کارمند در سوئیس است. مدیترانه سهم %14 
حمل و نقل کانتینری جهان را در اختیار دارد و کل دارایی اش حدود 4۰ میلیارد دالر است. 
شرکت کوسکو: مقر کوسکو با ۲۷ هزار کارمند در چین است. کوسکو سهم 14% حمل و نقل 
کانتینری جهان را در اختیار دارد و کل دارایی اش حدود 9.۳ میلیارد دالر هنگ کنگ است.
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 زمزمه تغییر چهارمین مدیرعامل کیش ایر، به فاصله ۴ ماه! 
پالک مخدوش ها شناسایی می شوند

طرح توسعه فرودگاه خرم آباد خردادماه تکمیل می شود 

۱۰ خط برتر حمل و نقل کانتینری جهان 

معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح شش محور آزادراهی اولویت دار در سال ۱۴۰۰ خبر داد که همه آن ها در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. 

 روش های همسوسازی منافع راه آهن و مالکان خصوصی لکوموتیو خانه های خالی ایران ۱۰ برابر انگلیس است 

راه روشن است

هفته ان هم

در ابتدای دهه هفتاد پس از ورود لکوموتیوهای خریداری شده از شرکت جنرال الکتریک 
U3۰C( آن با توان ۳۳۰۰ اسب بخار با توانایی کشش 1۰۰۰  آمریکا که سری نخست )
تن بار در فراز 1۰ در هزار )معادل لکوموتیوهای سنگین GM از نوع GT26 در ابتدای 
سال 69( به ۲۰۰۰ تن افزایش یافت، مشکالتی برای این لکوموتیو 
در دوران گارانتی مشاهده شد که با اثبات قصور شرکت GE ورود 
 )۷-C۳۰( سری اول متوقف و مذاکرات برای مشخصات سری دوم
آغاز گردید که منتج به لکوموتیوی با همان موتور 1۲ سیلندر 
۳۳۰۰ اسب ولی قابلیت کشش بار ۲8۰۰ تن در فراز 1۰ در هزار شد.

هفته انهم
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