
   

افتتاح راه آهن رشت در هفته اول اسفند 

تامين 70 دستگاه واگن توسط طرف خارجى و با استفاده از تسهيالت ارزى بانكى 

بهره برداری از پایانه جوانمرد قصاب تا اوایل دی؟  تشریح عملکرد خودروسازان پس از افزایش قیمت ها 

استرداد عوارض خروج از کشور الكترونيكى شد قطار پرسرعت تهران-قم-اصفهان تا چهار سال دیگر افتتاح مى شود 

صبح امروز خبری منتشر شد مبنی بر »لغو پرواز تهران-استانبول و سرگردانی ۱۵۰ مسافر به دلیل نبود هواپیما« که بر اساس آن اعالم شده بود؛ تأخیر 
طوالنی و در نهایت لغو پرواز شرکت ایران ایر به مقصد استانبول، سرگردانی مسافران در فرودگاه امام  را موجب شد.

 مدیر روابط عمومی ایران ایر تاخیر پرواز تهران-استانبول این شرکت را به دلیل کمبود هواپیمای جایگزین اعالم کرد.
معصومه اصغرزاده در گفت وگو با خبرنگار سرویس هوایی تین نیوز در توضیح این پرواز اعالم کرد: پرواز تهران-استانبول ایران ایر قرار بود ساعت 8:3۰ 

دقیقه صبح امروز 3 آذرماه پرواز کند که با تأخیر چند ساعته پرواز ساعت ۱۵ انجام خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود: ایران ایر ضمن عذرخواهی از مسافران این پرواز، از آن ها پذیرایی به عمل آورد.

مدیر روابط عمومی ایران ایر اضافه کرد: مسافرانی که قصد کنسل کردن پرواز خودشان را داشتند مبلغ کل بلیت به صورت کامل استرداد  شد و مابقی 
مسافران برای استراحت تا زمان پرواز به هتل منتقل شدند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا به مسافران قبل از این که خودشان را به فرودگاه برسانند در خصوص تأخیر این پرواز اطالع رسانی و یا پیامکی زده 
نشده بود، توضیح داد: باید این موضوع را پیگیری کنم و در جریان آن نیستم.

اصغرزاده با بیان این که این پرواز کنسل نشده است، گفت: به دلیل کمبود هواپیمای جایگزین این تأخیر انجام گرفت.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در بازدید از پروژه های 
ترافیکی منطقه 2۰ وعده داد بخش سیویل پروژه پایانه و پارک سوار 
جوانمرد قصاب این منطقه تا اوایل دی ماه به بهره برداری برسد. محسن 
پورسید آقایی اواخر آبان ماه امسال )3۰ آبان(، در حاشیه نظارت ستادی 
و بازدید میدانی از پروژه های ترافیکی منطقه 2۰ گفت: پروژه پایانه و 
پارک سوار جوانمرد قصاب یکی از پروژه های فرامنطقه ای و مهم است 
که در این منطقه در حال اجراست و با مساحت ۵ هکتار، بزرگ ترین 

پایانه پهنه جنوب شهر تهران محسوب می شود.

در یک سال اخیر هم زمان با افزایش قیمت ارز و تشدید 
تحریم های اقتصادی هزینه تولید قطعه و لوازم یدکی 
خودرو به شدت افزایش یافته، اما قیمت خودرو های 
تولیدی در داخل به نسبت آن تغییر زیادی نکرده بود. 
به نوعی دولت با دخالت خود قیمت خودرو را تثبیت 
کرده بود، اما قیمت همان خودرو ها در بازار آزاد به 
شکل چشمگیری افزایش یافت و فاصله معناداری 

با قیمت کارخانه پیدا کرد. 

قیمت ملک در سال جاری بین 7۰ تا ۱۰۰ درصد در مناطق مختلف 
افزایش یافته است. این مسئله باعث شده تا قدرت خرید مردم در بازار 
مسکن به شدت کاهش یابد و وام مسکن هم نتواند کمک زیادی به 

خانه دار شدن مردم بکند.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنالین، همین روند سبب شد گمانه زنی 
درخصوص افزایش سقف تسهیالت در دستورکار قرار گیرد؛ اما بااین حال 
وزیر راه و شهرسازی چنین اقدامی را به سود طبقه متوسط متقاضی 

خرید مسکن ندانست.

محمد مسیحی با بیان اینکه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور 
رفاه حال مودیان محترم مالیاتی و رعایت حقوق شهروندی در حال گسترش است، 
گفت: بر اساس برنامه های دولت دوازدهم که در راستای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به حفاظت از 
محیط زیست با حذف نسخه کاغذی از فرایندهای جاری در برنامه ها و سیاست گذاری 
های اداری است و همچنین استقرار دولت الکترونیک، فرایند استرداد وجوه عوارض 
خروج از کشور همچون بسیاری از فرایندهای دیگر سازمان امورمالیاتی الکترونیکی شد.

به دنبال اظهارات یکی از مسئوالن محترم و سابق شهرداری تهران در برنامه »تهران 2۰« 
از سیمای جمهوری اسالمی ایران، شرکت واگن سازی تهران توضیحات ذیل را به منظور 
شفاف سازی موضوع خرید 7۰دستگاه واگن مترو برای فرودگاه امام  ارایه کرده است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مدیرکل روابط عمومی واگن سازی تهران در این باره گفت: تامین بخشی 
از قطعات و تجهیزات 7۰ دستگاه واگن با استفاده از تسهیالت ارزی بانکی با طرف خارجی در اسفندماه 
۱3٩۵ منعقد و اعتبار اسنادی غیرقابل بازگشت بدین منظور در اواخر اردیبهشت ماه ۱3٩٦ گشایش یافت.

مدیرکل دفتر حمل ونقل و ترافیک و دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای 
کشور وزارت کشور از پیگیری اجرای طرح LEZ در تمامی کالن شهرهای کشور خبر داد.

 پوریا محمدیان یزدی با اشاره به اجرای بخشی از طرح LEZ در کل شهر تهران، 
اظهار کرد: برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و توسعه زیرساخت های هوشمند 
سازی نیز از برنامه های اجرا شده و در دست اقدام شورای عالی ترافیک است.

درحالی که مدتی است خبرهایی از سوی برخی اعضای شورای شهر در مورد قطارهایی که به دلیل کمبود قطعه 
و یا دالیل دیگر از سرویس دهی خارج شده  و این امرموجب ناتوانایی از پاسخگویی به تقاضای شهروندان برای 
استفاده از مترو شده، مطرح می شود، یک کارشناس خریدن واگن نو بدون توجه به شرایط تامین قطعه، تعمیرگاه 

مناسب و آموزش مناسب به پرسنل را ریشه بروز این مشکل می داند.
 سعید قصابیان این مطلب را در شبکه های اجتماعی بیان کرد و گفت: توقف ناوگان به  علت کمبود قطعه در کشور 

ما سابقه طوالنی دارد و همه انواع ناوگان ریلی متعلق به ارگان های دولتی را شامل می شود.

در پی اعالم آزادی دو خودروساز بزرگ در قیمت گذاری محصوالت باقیمت باالی 4۰ میلیون تومان، 
ایران خودرو قیمت جدید پنج محصولش را اعالم کرد. ایران خودرو قیمت جدید پنج خودروی خود 
شامل هایما اس ۵، پژو 2۰7 دستی، پژو پارس اتوماتیک، دانگ فنگ اچ 3۰ کراس و دنا پالس را 
اعالم کرد.به نظر می رسد در مورد این ۵ محصول ایران خودرو به افزایش ۵۰درصدی 
قیمت رضایت داده است.اما نکته جالب در مورد گران تر بودن پژو پارس نسبت به 

دانگ فنگ H3۰ کراس است. 
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کمبود هواپيماى جایگزین، منجر به تاخير 6 ساعت تهران-استانبول شد 
ریشه کمبود واگن در مترو پایتخت چيست؟ 

 پيگيرى اجراى طرح  LEZ در تمامى کالن شهرهاى کشور 

قيمت جدید 5 محصول ایران خودرو اعالم شد 

در صورت گشایش مالی، فاز اول قطار پرسرعت اصفهان-تهران 
که به مسیر اصفهان-قم اختصاص دارد تا چهار سال آینده به 
بهره برداری می رسد و پیش بینی می شود ۱٦ میلیون مسافر 

را در سال جابه جا کند.
ه آهن اصفهان در  به گزارش خبرنگار تین نیوز، مدیرکل را
ادامه گفت: راه آهن اصفهان یکی از 2۱ منطقه راه آهن های 
سراسری کشور است که در بین کل مناطق راه آهن از اهمیت 

ویژه و قابل توجهی برخوردار است.
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 افزایش تسهيالت مسكن چه تأثيرى در بازار مسكن دارد؟ 


