
   

 ۳۷ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری تعهد شده بخش خصوصی در بندر امام خمینی)ره( جذب 
شده است.در ۱۰ ماهه سال جاری، ۱۲ میلیون تن کاالی اساسی در بندر امام)ره( تخلیه و بارگیری 
شده است.با توسعه ظرفیت و با مشارکت بخش خصوصی در راستای ایجاد شهر لجستیک غالت، 
میزان نگهداری کاالی اساسی در این بندر به ۲۰ میلیون تن در سال رسیده 
است. احداث کارخانه های تصفیه شکر خام به ظرفیت تولید ساالنه دو 
میلیون تن با تمرکز بر صادرات مجدد، روغن کشی به ظرفیت تولید 
ساالنه یک میلیون تن، تولید بایواتانول سوختی به ظرفیت تولید  ساالنه 
۹۰۰هزار لیتر، بسته بندی روغن های خام خوراکی از اهم پروژه ها است.

افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران به ۴۵۰ پرواز در روز 

 نگاهی به قیمت بلیت هواپیما در تعطیالت بهمن ماه 

آشیانه تعمیراتی »فالیت چک« امسال تکمیل می شود  ورود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران 

جذب ۳۷ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر امام 

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که سازمان هواپیمایی کشورمان باید نماینده ترکیش ایر در ایران را برای توضیح دعوت کند که با چه منطقی 
خلبان این رفتار را انجام داده است.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی در جمع خبرنگاران در خصوص ادعای رسانه های ترکیه درباره اینکه خلبان ترکیش ایر پیام حمله هوایی 
دریافت کرده و به همین دلیل سریعا از فضای آسمان ایران خارج شده، عنوان کرد: شرایط خاصی پیش نیامده اما سازمان هواپیمایی کشورمان 

باید نماینده ترکیش ایر در ایران را برای توضیح دعوت کند که با چه منطقی خلبان این رفتار را انجام داده است.

وی در ادامه با تاکید بر مکالمات ضبط شده است و خلبان پنج هزار متر قدرت دید داشته و می توانست فرود کند اما یک بازگشت غیرعادی انجام 
داده است، اضافه کرد: دو فرودگاه اصفهان و باکو برای فرودگاه جایگزین انتخاب شده بود که خلبان فرودگاه باکو را انتخاب کرده است، اما نماینده 

ترکیش ایرالین باید توضیحاتی را در این باره بدهد چراکه رفتار خلبان قابل قبول نیست.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از افتتاح 
آشیانه تعمیراتی، رمپ هواپیمایی فالیت چک و بهسازی 
ترمینال های ۲ و ۴ مهرآباد تا پایان سال جاری خبر داد. 
سیاوش امیرمکری در مراسم گرامیداشت دهه فجر که در 
فرودگاه مهرآباد در حال برگزاری است، با بیان اینکه امروز 
همزمان با آغاز دهه فجر، شاهد افتتاح پروژه های عمرانی 
فرودگاه مهرآباد بودیم، گفت: افتتاح این پروژه ها به دست 
متخصصان داخلی خصوصًا متخصصان صنعت هوانوردی، 
نشان دهنده باور ملی بوده و همچنین حرکت مهمی در جهت 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود 
۱۱۰ دستگاه اتوبوس و تحقق بخش دوم قرارداد خرید 
۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید طی هفته آینده 

و همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد.
سید مناف هاشمی با اشاره به اینکه مدیریت شهری تمام 
تالش خود را بر تأمین ناوگان اتوبوسرانی از کارخانه های 
تولید داخلی انجام داده است، گفت: تا هفته آینده و همزمان 
با دهه فحر دومین بخش از اتوبوس ها و مینی بوس های 

جدید وارد پایتخت می شود.

وحید مبین مقدم -مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهدعلیرضا پاک فطرت- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی محمد راستاد- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
قوانین مجلس در حوزه مسکن با ایجاد پالسی به بازار برای ایجاد منابع مالیاتی جدید، 
موجب کاهش قیمت مسکن شد.قیمت مسکن از مولفه های متعددی تاثرپذیر است؛ اگر 
هر بخشی از بازار سرمایه را غیر واقعی و بدون الزامات صحیح و منطقی، دست کاری کنیم 
بخشی از سرمایه به بازار دیگری منتقل می شود بر همین اساس 
نیز قیمت مسکن با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده طی یک 
سال و نیم گذشته رشد قابل توجهی از حیث اجاره و فروش داشته 
است. پیگیری های مجلس برای ایجاد منابع درآمدی و مالیاتی 
جدید در بازار مسکن، سیگنال های متعددی به حوزه مسکن داد

با نگاهی به سایت های فروش آنالین  شاهد افزایش قیمت بلیت پروازها هستیم. بررسی 
های ما در سایت های فروش بلیت نشان میدهد که قیمت پروازها در ایام تعطیالت 
۲۲ بهمن ماه به سقف قیمت هایی که در آبانماه امسال توسط انجمن شرکت های 
هواپیمایی با  نظارت سازمان هواپیمایی کشوری مصوب شد، رسیده است.در نرخ نامه 
جدید، قیمت سقف بلیت هواپیما، در ۴۰ مسیر پروازی بیش از ۱ میلیون تومان است و 
جالب است که بدانید قیمت پروازها در هیچ مسیری زیر ۴۰۰ هزار تومان نیست و تنها 6 
مسیر پروازی با قیمت زیر ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد که همین موضوع نشان میدهد که 

مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از کاهش 
کامیون های منتظر در پایانه های مرزی از 6۳۰۰ دستگاه تا حدود ۱۷۰۰ دستگاه در روز 
خبر داد و گفت: متوسط انتظار این کامیون ها در نقاط مرزی مختلف از حدود یک ماه به 
چهار روز رسیده است.فبه گزارش تین نیوز، جواد هدایتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در حال حاضر  تقریبا همه مرزهای ایران باز شده و تردد کامیون ها و مبادالت تجاری 
در آن ها برقرار شده است، تنها مرزهای اینچه برون و باجگیران ترکمنستان باقی مانده 

است و دیگر مرزهای این کشور نیز باز هستند.

افزایش ۲۵ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در پایتخت با رأی اکثر 
اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

 موضوع افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک امروز در صحن شورای 
شهر تهران مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و اعضای شورا نظرات شان را در این 

زمینه مطرح کردند.
احمد مسجدجامعی درباره این موضوع گفت:  دوستان به دنبال تحقق بودجه هستند 

و اینکه بودجه محقق نمی شود مشکل بودجه و نه مردم است.

معاون شهردار تهران گفت: متخصصان ایرانی در حالی به دنبال ساخت ناوگان مترو 
هستند که ساخت ناوگان قطار تنها مختص به چند کشور پیشرفته است و تعداد محدودی 

از کشورها امکان تولید این ناوگان را دارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان معاون شهردار تهران از 
ایستگاه مترو در حال احداث اشرفی اصفهانی به همراه مدیران کل دستیاران معاونت 

برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا بازدید کرد.

شماره ششصد و دوازدهم- نسخه آزمایشی -۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 وزیر راه: سازمان هواپیمایی از ترکیش توضیح بخواهد 
عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک 2۵ درصد افزایش یافت 

آخرین وضعیت مرزهای کشور و کامیون های منتظر 

تخصص ساخت ناوگان قطار تنها در چند کشور است 

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران به ۴۵۰ پرواز در روز خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میالدی تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران، به تعداد پروازهای عبوری سال ۲۰۱۹ برسد. 

جابجایی ۳ میلیون و 2۰۰ هزار مسافر با خطوط قطار شهری مشهدکاهش قیمت مسکن با اقدامات مجلس 

راه روشن است

هفته ان هم

 در دی ماه امسال بیش از ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۲۲۷ مسافر از طریق خطوط قطار شهری 
مشهد جابجا شده اند. طبق آمار از ابتدا تا ۳۰ دی ماه امسال ۲ میلیون و ۱۹۴ هزارو۷۹۷ مسافر 
از طریق خط یک و یک میلیون و ۲8۴ هزارو ۳۰ مسافر از طریق خط دو جابجا شده اند.این 
درحالی است که طبق آمار از ابتدا تا ۳۰ آذر ماه امسال یک میلیون و ۵۲۹ 
هزار و 8۲۵ مسافر از طریق خط یک و ۷۳۹هزار و ۴۹۳ مسافراز طریق خط 
دو و درمجموع ۲ میلیون و ۲6۹ هزارو ۳۱8 مسافراز طریق خطوط قطار 
شهری درآذر ماه جابجا شده اند .مقایسه این دو آمار نشان دهنده افزایش 
جابجایی بیش از۹۵۰ هزار مسافر در دی ماه نسبت به آذر ماه امسال است.

هفته انهم
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