
حمل و نقل عمومی مهمترین موضوع شهر تهران است اما بودجه شهرداری تهران برای 
توسعه مترو کافی نیست و این موضوع حاکمیتی است و باید با اولویت به آن پرداخته شود.

حمل و نقل عمومی مهمترین موضوع شهر تهران است اما بودجه شهرداری تهران برای توسعه مترو 
کافی نیست و این موضوع حاکمیتی است و باید با اولویت به آن پرداخته شود.
در ابتدا هم در مترو تمامی زیر ساخت و هزینه اش به مرور به 
گردن مدیریت شهری افتاده است در صورتیکه توسعه یک خط 
عادی مترو باالی ۱۰ هزار میلیارد هزینه دارد. توسعه خطوط 
جدید مترو با بودجه عادی شهرداری تهران امکانپذیر نیست،

   

 خودروی جدید داخلی رونمایی شد+تصاویر 

 آیا سفر هوایی در شرایط کرونا واقعا خطرناک است؟  

داخلی سازی بیش از 92 درصد محصول جدید ایران خودرو   منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام شرایط مناسبی برای کاهش اثرات تحریم دارد 

بودجه شهرداری تهران برای توسعه مترو کافی نیست 

ظهر امروز تفاهم نامه ای بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد و بر اساس آن مقرر شد شهر 
فرودگاهی امام خمینی)ره( نسبت به تشکیل منطقه آزاد تجاری و و ویژه اقتصادی شهرفرودگاهی امام خمینی)ره( اقدام کند.

به گزارش  تین نیوز این اقدام به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود منطقه آزاد شهرفرودگاهی و برخورداری از تمام اختیارات قانونی 
مناطق آزاد در راستای اعطای مزایا و مشوق های اقتصادی به سرمایه گذاران و فعاالن تجاری و اقتصادی انجام می شود.

در نتیجه برابر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تسهیالت امور گمرکی و سایر امور مربوط به صادرات و واردت کاالهای 
تجاری در محدوده های قانونی منطقه آزاد و به ویژه اقتصادی فراهم خواهد شد.

این مهم گامی در جهت تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه خواهد بود.

فرشاد مقیمی در نشست هم گرایی برای تولید محصول 
پروژه K132، ضمن ابراز خرسندی از موفقیت حاصل 
شده در طراحی و تولید محصول جدید، منویات مقام معظم 
رهبری در سه بخش رونق تولید، جهش تولید و تولید 
خودروهای کم مصرف را الهام بخش توصیف کرد و گفت: 
جمع حاضر در این نشست رونق در تولید را در سال گذشته 
معنا کردند، به گونه ای که در پنج ماه پایانی سال گذشته 
دوبرابر هفت ماه قبل از آن خودرو تولید و تجاری سازی کردند.
مشابه سال گذشته از مصادیق جهش تولید به حساب می آید.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد عنوان کرد: منطقه آزاد 
شهر فرودگاهی امام خمینی شرایط بسیار خوب و 
مناسبی برای کاهش اثرات تحریم دارد. مرتضی بانک، 
در مراسم تبادل تفاهم نامه همکاری بین وزارت راه و 
شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با بیان 
اینکه منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی یکی از 
مناطق اقتصادی بسیار مهم کشور خواهد شد، گفت: این 
منطقه در پایتخت تشکیل شده و در یکی از مهمترین 
پایگاه های لجستیکی کشور این منطقه به وجود آمده 

محمود محمودزاده-معاون وزیر راه و شهرسازیمحمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی  پیروز حناچی -شهردار تهران
 در سال های گذشته نسبت به ایجاد لجستیک هوایی غافل بوده ایم و شهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره( باید به هاب هوایی منطقه تبدیل شود.منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی بستری 
برای تولیدات محصوالت دانش بنیان خواهد بود.تولید کاال در این منطقه آزاد در قالب تعرفه 
ترجیحی حمل کاال در اوراسیا می تواند از سوی شهر فرودگاهی امام 
خمینی پشتیبانی شود. در شهر فرودگاهی امام خمینی و مناطق ویژه و 
آزاد اقتصادی آن فرصت در اختیار صنایع دانش بنیان قرار می گیرد تا به 
تولید محصول بپردازند. با تبدیل این منطقه به هاب صنایع دانش بنیان، 
این شرکت ها سهم خود از بازارهای منطقه و جهانی را افزایش خواهند داد.

یاتا در پی فراگیری بحران کرونا به چند سوال جدی درباره نگرانی از مسافرت هوایی پاسخ داده است. 
نگرانی هایی که شاید همه با آن درگیر باشیم. آیا واقعا سفر هوایی در  شرایط کرونا خطرناک است؟
به گزارش تین نیوز و به نقل از سایت رسمی IATA ، سوال های متداولی درباره 
نگرانی از کرونا در پرواز وجود دارد که به چند سوال از آنها پاسخ داده  شده است.

آیا یاتا سیاستی دارد جهت چگونگی پیگیری خطوط هوایی در مورد رزرو مجدد 
رد؟ ند، دا زپرداخت سفرهایی که به دلیل ویروس کرونا لغو شده ا ز یا با پروا

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از سرگیری پروازهای خارجی منوط به میزان رفع 
محدودیت های کشور ها است، گفت: زمانی برای عادی شدن پروازها اعالم نمی شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، رضا جعفرزاده درباره زمان برقراری پروازهای 
زهای  ر داشت: مجوز پروا خارجی که به دلیل کرونا متوقف شده است، اظها
ین  در می شود که صدور ا پیمایی صا خارجی به تدریج برای شرکت های هوا
مجوزها بنا بر تناسب رفع محدودیت های کشورهای هدف و تقاضای سفر است.

یک راننده و کامیوندار معتقد است اینک که موضوع تن بر کیلومتر در حال اجرایی شدن 
در سراسر کشور است، جدا کردن حقوق شرکت های حمل و نقل از تعرفه ها بیش از 
پیش دارای اهمیت است.به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند این مطلب را در شبکه های 
اجتماعی بیان کرد و افزود: از آنجایی که تن-کیلومتر دارای پارامترهای اثرگذار بر 
هزینه حمل است و حقوق شرکت ها به دلیل تفاوت در نرخ کارمزدهای دریافتی قابلیت 
محاسبه به عنوان یک پارامتر را ندارد،  یقینا نمی توان آن را در کشف عدد شاخص 
تن-کیلومتر دخیل نمود. از طرفی شرکت ها خود خدمات دهنده به صاحبان کاال هستند

حسین عباس نژاد درباره برگرداندن تعدادی از لنج های باری از امارات توضیح داد: 
با توجه به محدودیت هایی که در شرایط کرونا از سوی بنادر کشورهای مختلف از 
جمله امارات مطرح شد، تمام مقررات مربوطه به هر بندری را بالفاصله به فعاالن و 
لنج داران اعالم و ابالغ کردیم و تا زمان تغییر شرایط هیچگونه خروجی صادر نشد.
وی افزود: پس از اعالم رسمی دولت امارات مبنی بر شرایط موتورلنج های چوبی و 
فایبر گالس برای ورود به بنادر امارات شامل قرنطینه ۱4 روزه، عدم اجازه به خدمه 
لنج ها جهت پیاده شدن و ورود به خاک امارات موضوع مجددا اطالع رسانی انجام شد.
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تبدیل شــهر فرودگاهی امام خمینی )ره( به قطب اول حمل و نقل بار 

 حقوق شرکت های حمل و نقل از تعرفه ها جدا شود 

جزئیات برقراری پروازهای خارجی در دوره کرونا 

توضیح سازمان بنادر درباره بازگرداندن لنج های ایرانی از بندر امارات 

روز گذشته خودروی جدید ایران خودرو به نام کا ۱۳۲ رونمایی شد. بر اساس گفته این شرکت خودروسازی داخلی، ساخت خودرو کا ۱۳۲ بر اساس استانداردهای یورو ۵ تولید شده است.

قیمت مسکن واقعی نیست از لجستیک هوایی غفلت کردیم 

راه روشن است

هفته انهم

 در شرایطی که معامالت مسکن کاهش پیدا کرده، قیمت افزایش یافته که این نشان می دهد 
رشد قیمت ها غیر واقعی و متاثر از تالطمات بازارهای رقیب است.شرایطی که هم اکنون در 
بازار مسکن حاکم است ربطی به حوزه درون بخشی ندارد و از بازارهای رقیب نشأت گرفته 
است.اگر به آمار دقت کنیم می بینیم چه خرید و فروش مسکن 
کم شده ولی در عین حال با افزایش قیمت مواجه هستیم. در 
حالیکه رابطه این دو مولفه باید مستقیم باشد. وقتی خرید و فروش 
پایین می آید و در عین حال قیمت باال می رود نشان می دهد که 
این اعداد غیر واقعی و متاثر از تالطمات بازارهای موازی است.

هفته انهم
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