
 اکنون نرخ بلیت  هواپیماجهت سفر به ترکیه کاهش پیدا کرده و نرخ آن حدود ۴ و نیم میلیون تومان 
است.بر اساس موافقت نامه هایی که در گذشته در رابطه با پروازهای بین ایران و ترکیه وجود داشت، 
ایرالین های دیگر ایرانی هم که ناوگان هوایی آن ها آمادگی الزم را داشته باشند، از جمله ماهان و ایران 
ایر تور، می توانند مطابق قطعنامه دوجانبه ای که بین ایران و ترکیه منعقد 
است و بر اساس سهمیه ای که سازمان هواپیمایی برای آن ها تعیین کرده، 
به ترکیه پرواز داشته باشند. نرخ بلیت هواپیما بستگی به نرخ ارز و میزان 
تقاضای سفر دارد؛ قطعًا هر چقدر میزان عرضه )تعدد ایرالین ها( بیشتر 
باشد، به طور قطع در کاهش نرخ بلیت هواپیماها تأثیرگذار خواهد بود.

   

پایان اورهال هواپیمای ۷۴۷ باری توسط متخصصان داخلی هما 

اولین لیست خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شد 

تمرکز ذوب آهن تامین ریل داخل کشور است  اولویت بندی مسیر توسعه راه های کشور 

کاهش نرخ بلیت پرواز ترکیه به ۴ و نیم میلیون تومان 

استاندار نینوا دیروز  گفته است که کارکنان متخصص مهندسی و فنی با همکاری شرکت های ساختمانی مهندسی ترکیه، ظرف چند روز آینده 
راه اندازی خط آهن پیشرفته ای را آغاز می کنند.

به گزارش تین نیوز، پس از چند ده سال، بهمن ماه سال 1388 بود که برای اولین بار قطاری که شمال عراق را به ترکیه وصل می کند، دوباره به 
راه افتاد. اما این حرکت، مقطعی بود. چراکه دولت عراق از دهه 80 میالدی به بعد کمتر موفق به توسعه صنعت حمل ونقل خود شده است.

نجم الجبوری، استاندار نینوا در ادامه خاطرنشان کرده که این خط آهن شهر موصل و جمهوری ترکیه را به یکدیگر وصل می کند و رفت و آمد 
در جاده ها را کاهش می دهد.

این اقدام در حالی شکل گرفته که خاورمیانه در حال پوست اندازی جدیدی است که در آن، پیشرفت اقتصادی و ارتباطات بین المللی هدفمند، 
مهمترین اهداف سران کشورها شده است و براساس این نوع نگاه، نظام بین الملل از یک »بازسازی بزرگ درونی« عبور خواهد کرد و از نو ساخته 

می شود.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه سیاست 
وزارت صمت، جلوگیری از واردات ریل مترو و راه آهن به 
کشور است، گفت: ذوب آهن اصفهان با توجه به نیاز داخل 
امسال تمرکزی بر صادرات ریل ندارد.مهرداد توالئیان 
با بیان اینکه سیاست موجود وزارت صمت، جلوگیری از 
واردات ریل مترو و راه آهن به کشور است، گفت: ذوب آهن 
اصفهان با توجه به نیاز داخل امسال تمرکزی بر صادرات 
ریل نخواهد داشت، اما از نظر کیفیت ریل تولیدی مطابق 

استانداردهای جهانی، هیچ محدودیتی ندارد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی، نشستی با هدف توسعه 
راه های منتهی به مرزهای کشور برگزار شد.با هدف توسعه 
راه های منتهی به مرز نشستی در این زمینه با حضور 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. در این 
نشست که شهرام آدم نژاد، معاون حمل و امیرمحمود 
غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و 
شهرسازی به همراه خیراهلل خادمی، مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و عبدالهاشم 
حسن نیا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

رضا اکبری- معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایمحمد راستاد- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مقصود اسعدی سامانی- دبیر انجمن ایرالین های کشور 
با تمهیدات صورت گرفته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی عملیات صادرات و واردات کاال آسیب 
ندیده است و جریان تخلیه و بارگیری کاال روان طی می شود.کرونا یک چالش جهانی بود که تمام 
کشورها با آن مواجه شدند، این اتفاق سبب شد تا عرضه و تقاضا کاال تحت تأثیر قرار گیرد و به موازات 
آن تقاضا برای جابجایی کاال از طریق حمل و نقل دریایی کاهش پیدا کند.

در سال ۲01۹ حجم تجارت دریایی دنیا 11 میلیارد تن بود که نسبت به سال 
۲018 حدود ۲,۶ درصد رشد داشته است ولی این عدد در سال ۲0۲0 حدود 
10 درصد نسبت به سال ۲01۹ کاهش داشته است و این نشان می دهد که 
ویروس کرونا به سرعت بر حمل و نقل دریایی جهان اثر منفی داشته است.

 معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه اولین لیست خانه های خالی شامل 10۹ هزار واحد 
متعلق به اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی خبر داد.محمود محمودزاده، معاون امور 
مسکن و ساختمان از ارائه اولین لیست خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و 
گفت: روز گذشته اولین لیست خانه های خالی در کارتابل سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی دسترسی به کارتابل دارد و اطالعات واحدهای 
خالی از سکنه برای مالیات ستانی در اختیار این دستگاه اجرایی قرار گرفته است.

معاون فنی و اجرایی سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای گفت: فقط ۴0 درصد 
عوارض الکترونیکی آزادراه های دولتی توسط مردم پرداخت شده است که این موضوع 
روند نگهداری و بهسازی مسیرهای آزادراهی را با مشکل مواجه می کند.خداداد مقبلی 
گفت: درحالی که ایمن سازی و بهسازی هر کیلومتر مسیر آزادراهی با توجه به تورم 
فعلی بین 3 تا ۵ میلیارد تومان هزینه دارد و نسبت به نوع مسیر و قیمت ارز متغییر است، 
با مشکل دریافت عوارض الکترونیکی آزادراهی روبرو هستیم. وی ادامه داد: الکترونیکی 
شدن عوارض آزادراهی طرحی بود که دولت تدبیر و امید همه تالش خود را برای اجرای 

معاونت حمل و نقل شهرداری تهران طی اطالعیه ای اسامی برخی خیابان های 
پایتخت که تردد ماشین در آنها همزمان با اول مهر و روز جهانی بدون خودرو 

ممنوع اعالم شده است را منتشر کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا در این اطالعیه که روز دوشنبه یک نسخه از 
آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: اول مهرماه همزمان با روز جهانی بدون 
خودرو، عبور و مرور از ۲۲ خیابان سطح شهر تهران ممنوع و این خیابان ها برای 

دوچرخه سواری یا پیاده روی شهروندان آماده می شود.

جلسه بررسی تکمیل راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان به ریاست محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد و روند تکمیل این پروژه مورد بررسی 
قرار گرفت و بر تکمیل آن تاکید شد.پیگیری روند پیشرفت طرح راه  آهن سریع السیر 
تهران- قم- اصفهان موضوع نشستی بود که روز گذشته در ساختمان دادمان با حضور 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، سعید رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران، خیراله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل،  

پیمانکار و سرمایه گذار چینی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

شماره پانصد و بیست و ششم- نسخه آزمایشی -۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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چرا احداث راه آهن ترکیه-موصل مهم است؟ 
اعالم منع تردد خودروها در برخی خیابان های تهران برای اول مهر 

۶۰ درصد عوارض الکترونیکی آزادراه های دولتی پرداخت نشد 

راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان تکمیل می شود 

صبح امروز اصحاب رسانه از اورهال یک فروند هواپیمای 747 باری که توسط متخصصان مهندسی و تعمیرات "هما" انجام شده بود بازدید کردند. 

رفع ۲۵۰ نقطه حادثه خیز در جاده های کشور  کاهش ۱۰ درصدی تجارت دریایی دنیا 

راه روشن است

هفته انهم

امسال ۵۵0 نقطه حادثه خیز در سطح کشور تعریف شده که اولویت اول ما رفع ۲۵0 نقطه حادثه 
خیز است.ه امسال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طرح واکنش سریع را اجرایی کرده 
و به تمامی دستگاه های خدمات رسان در این بخش ابالغ کرده است، هر گونه مشکلی که در 
سطح جاده های کشور وجود داشته باشد این سامانه باید هرچه سریعتر 
با اعزام اکیپ های راهداری این مشکل را رفع کند. به طور مثال اگر چاله 
ای در سطح آسفالت وجود داشته باشد و مسافران این مشکل را از طریق 
سامانه 1۴1 اطالع داده باشند، باید مأموران سازمان راهداری در اسرع 
وقت به محل اعالم شده، اعزام شوند و بالفاصله این مشکل را رفع کنند.

هفته انهم
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