
   

انتقال صنایع آب بر به پسکرانه بنادر، به سود سرمایه گذاران بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی است.
متاسفانه طی چند سال اخیر صنایع آب بر به نواحی کویری و کم آب سوق داده شدند، در حالی 
که این استان ها با کمبود آب شرب مواجه بودند. کشور ما از مزیت فوق العاده دریایی در شمال و 
جنوب برخوردار است اما ایجاد صنایع آب بر نظیر پتروشیمی و فوالد، 
در نزدیکی سواحل پیش بینی نشده و شاهد ایجاد صنایع در نزدیکی 
استان های برخوردار به ویژه استان هایی هستیم که با کمبود آب هم 
مواجه هستند. باید از شکل گیری صنایع آب بر در نزدیکی فالت مرکزی 

و مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، جلوگیری به عمل آید

ورود 45 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان+عکس 

جزئیات ممنوعیت پروازی روز پنج شنبه 

 از خرید۶۳۰ واگن مترو چه خبر؟  ترخیص کاالهای اساسی دپوشده از بنادر تا یک ماه آینده 

نفع سرمایه گذاران در انتقال صنایع به پسکرانه بنادر است 

بورس کاال اعالم کرد: تا کنون عرضه ۶۱۶ هزار تن سیمان در بورس کاال در روز شنبه ۱۶ مرداد قطعی شده و احتمال افزایش این حجم نیز وجود دارد.
 شنبه هفته آینده، شاهد عرضه گسترده شرکت های سیمانی در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاال خواهیم بود به طوری که تاکنون ۲۲ 
شرکت سیمان برای عرضه های شنبه اعالم آمادگی کرده اند. در حال حاضر عرضه ۶۱۶ هزار و ۵۰۰ تن تأیید شده و به نظر می رسد به این حجم 

افزوده خواهد شد.

گفتنی است، از نخستین عرضه سیمان در بورس کاال که به تاریخ ۹ خرداد ماه بر می گردد در مجموع ۳ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۳۰ تن سیمان از سوی 
۳۷ شرکت سیمانی عرضه شد که پس از ثبت تقاضای ۳ میلیون و ۵۱ هزار و ۶۵۰ تنی ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۴۵۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

همچنین پس از عرضه بالغ بر ۷۳۰ هزار تنی سیمان در هفته گذشته، بازار با آرامش نسبی مواجه شده و قیمت ها در بازار نیز در سراشیبی قرار گرفت.
شایان ذکر است با پذیرش های این هفته کمیته عرضه بورس کاال، شمار شرکت های سیمانی پذیرفته شده به عدد ۵۴ شرکت رسیده و این گویای 

عرضه های وسیع تر سیمانی در روزها و هفته های آینده است.

داریوش امانی در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس اظهار 
داشت: این کاالها در شبانه روز گذشته با ۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه 
کامیون به سراسر کشور منتقل شد که بیش ترین جابه جایی 
با ۹۱ هزار تن، از بندر امام خمینی )ره( صورت گرفت.

وی به استفاده از ظرفیت بندر شهید رجایی بندرعباس برای تخلیه 
کاالهای اساسی اشاره کرد و گفت: اکنون شماری از کشتی های 
حمل کاالهای اساسی استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمان و یزد نیز در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلو گرفته اند.

مناف هاشمی در مورد سرنوشت ۶۳۰ دستگاه واگن 
متروی تهران با بیان اینکه براساس ماده ۵۸ قانون 
برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف است نسبت 
به تضمین تسهیالت و تجهیرات قطار شهری شهرها 
و حومه آن ها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه 
سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون 
برنامه، ۲۰۰۰ دستگاه واگن و تجهیرات مربوطه به خطوط 
ریلی شهری اضافه شود، گفت: از این تعداد واگن ۱۰۵۰ 
دستگاه آن مربوط به شهر تهران است که مقرر شده این 

محمد اسماعیل علیخانی-کارشناس حمل و نقلسیاوش امیرمکری-سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اسماعیل حسین زهی- نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
هم اکنون آنالیز قیمت ایرالین ها در کمیته کارشناسی که وزیر راه و شهرسازی دستور آن 
را صادر کرده در حال بررسی و راستی آزمایی است.در شورای عالی هواپیمایی بنا به دستور 
وزیر راه و شهرسازی کمیته کارشناسی تشکیل شد و هم اکنون آنالیز قیمت و هزینه هایی که 
شرکت های هواپیمایی ارائه کرده اند در این کمیته در حال بررسی است.
نونی  در همان جلسه اعالم کردیم قیمت هایی که مسیر قا
خودش را طی نکرده و تایید نشده است، مورد قبول ما نیست 
و بر همین اساس کمیته کارشناسی برای بررسی آن تشکیل 
پیمایی نرخی را تصویب نکند،  ا لی هو . تا شورای عا شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: مانند مراسم تنفیذ، برای مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری نیز به مدت دو ساعت و ۳۰ دقیقه ممنوعیت پرواز در فرودگاه های تهران 

و اطراف پایتخت اعمال خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد حسن ذیبخش درباره جزئیات اعمال ممنوعیت 
پروازی ویژه مراسم تحلیف ریاست جمهوری اظهار کرد: در روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه 
از ساعت۱۶:۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۹ ممنوعیت پروازی برای فرودگاه های استان تهران از 

جمله مهرآباد، پیام، امام خمینی )ره( و آزادی قزوین اجرا می شود.

نگاهی به برنامه نامزدهای احراز پست شهردار تهران، گواه آن است که اولویت تمام 
برنامه دهندگان برای اداره امورات پایتخت، توسعه بیش از پیش حمل و نقل عمومی و 
در راس آن گسترش شبکه مترو است.به گزارش تین نیوز، این واقعیت که توجه به حمل 
و نقل عمومی، درمان همزمان دو معضل ساماندهی ترافیک معابر سواره رو و نیز کاهش 
آلودگی هوا تلقی می شود، بر هیچکس پوشیده نیست و تمام کارشناسان امورشهری 
به آن اذعان دارند. اما در مرحله عمل، هنگامی که پای فراهم سازی الزامات توسعه و 
تجهیز شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی به میان می آید، مشکالت و موانع هویدا شده و 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از خروج از باند یک فروند هواپیمای ایرباس 
A۳۲۰ شرکت هواپیمایی قشم ایر در فرودگاه نجف خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد حسن 
ذیبخش اظهارداشت: ظهر امروز، یک فروند هواپیمای ایرباس A۳۲۰ به رجیستر 
EP-FQP با شماره پرواز QB۲۳۱۶ در هنگام تیک آف از فرودگاه نجف به 
سمت فرودگاه امام خمینی )ره( از باند خارج شده و در شانه خاکی باند فرو رفته است.

سخنگوی منتخبین شورای ششم تهران از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای 
ششم و انتخاب مهدی چمران به عنوان رئیس و »پرویز سروری« به عنوان نایب رئیس 
شورا خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مهدی اقراریان سخنگوی منتخبین 
شورای ششم تهران با اشاره به جلسه عصر امروز )چهارشنبه ۱۳ مرداد( منتخبین شورای 
ششم تهران، اظهار داشت: در این جلسه که با دستور کار انتخاب اعضای هیئت رئیسه 
شورای ششم شهر تهران برگزار شد، مهدی چمران به اتفاق آرا به عنوان رئیس شورای 

شهر ششم انتخاب شد.

شماره هفتصد و بیست و یکم- نسخه آزمایشی -۱۳ مردادماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

شنبه ۶۰۰ هزار تن سیمان در بورس کاال عرضه می شود 
خروج از باند هواپیمای ایرباس قشم ایر در فرودگاه نجف 

مترو؛ اولویت برنامه تمام نامزدهای تصدی پست شهردار تهران 

چمران رئیس شورای شهر تهران شد 

۴۵ دستگاه اتوبوس تازه نفس به ارزش 2200 میلیارد ریال به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اضافه و عملیات اجرایی ساختمان دفتر مرکزی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری آغاز شد.      

 زیان های فقدان طرح جامع مصوب در زیر بخش های حمل و نقل  آخرین وضعیت بررسی قیمت بلیت هواپیما 

راه روشن است

هفته ان هم

تردید در مورد ضرورت یا عدم ضرورت اجرای محورها و اولویت بندی اجرای پروژه های 
زیربنایی شامل انواع راه، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها که به بحث غالب این روزها تبدیل شده 
به دلیل  فقدان ماستر پالن )طرح جامع( مصوب و اولویت بندی شده در هر زیر بخش است.

اگرچه معموال یک نقشه ایران نشان دهنده انواع راه ها، راه آهن ها، بنادر و 
فرودگاه های در دست بهره برداری، در دست ساخت و یا در حال مطالعه و 
احیانا تاسیسات جانبی آنها، زینت بخش اتاق مدیران بوده و مجموعه ای 
از آنها در اتاق معاونت ساخت و وزیر نگهداری می شود اما نگاهی گذرا به 
قطعات راه ها و راه آهن های در دست اجرا بیانگر فقدان برنامه می باشد.

هفته انهم
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