
این پروژه حدود 9000 متر مربع مساحت دارد که به شکل موقت تحویل داده شده و در حال نصب 
تجهیزات داخلی آن هستیم.پروژه توسعه اپرون فرودگاه نیز با مساحت ۲۱ هزار متر مربع، به 
پیشرفت فیزیکی۶۵ درصدی رسیده  که عملیات خاکی آن به پایان رسیده و الیه اول آسفالت در 
حال انجام است.در فروردین سال جاری در مجموع ۵۴ پرواز انجام شد 
و 3۵3۲ مسافر پذیرش شدند. در اردیبهشت ماه نیز تعداد پروازها به ۱۱۶ 
پرواز افزایش یافت و تعداد کل مسافران پذیرش شده به 7۵0۵ نفر رسید. 
در خرداد نیز ۱7۶ پرواز با جابه جایی ۱۱ هزار و 9۱ مسافر انجام شد.تعداد 
پروازهای اردیبهشت نسبت به فروردین ۱00 درصد افزایش یافته است.

   

 آغاز رمزگشایی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از امروز 

رانندگان فریب سودجویان را نخورند 

اوکراین: ایران با جزئیات توضیح دهد که چه اتفاقی افتاد  راه های توسعه همکاری های ریلی بین ایران و هند بررسی شد 

 پیشرفت 99 درصدی ساخت ترمینال فرودگاه گرگان 

مدتی است که خبر بازگشت باجه های عوارضی  به آزادراه های کشور به گوش می رسد که بسیاری از مسئوالن دلیل این موضوع را عدم پرداخت 
الکترونیکی وجه آزادراه ها از سوی مسافران عنوان کرده بودند، خبرنگار این شبکه خبری در راستای پیگیری این موضوع به سراغ یکی از مسئوالن 

ETC( در سطح بزرگراه های کشور است، رفت. شرکت سپندار که مجری انحصاری سامانه های پرداخت الکترونیکی عوارض )

پور رنجبر رئیس هیئت مدیره شرکت سپندار در گفت وگو با خبرنگار سرویس جاده ای تین نیوز در رابطه با زمزمه بازگشت باجه های عوارضی  به 
آزادراه های کشور به دلیل عدم استقبال مردم، توضیح داد: این موضوع تنها در حد صحبت بود که مطرح شد و اکنون این موضوع تقریبًا منتفی است.

او در ادامه افزود: این پروژه با یک بیزینس پلنی که بر مبنای تردد خودروها از عوارضی ها بود انجام شد و کل مدل درآمدی این پروژه بر مبنای 
تردد است که به ازای هر تردد یک عوارضی محاسبه شده است و از طرفی هم قرار بود که تمام بزرگراه های کشور به سیستم پرداخت آنالین  مجهز  
شوند و توسعه پیدا کنند اما در این راستای این موضوع دو اتفاق بسیار مهم افتاد؛ اولین موضوع بحث کرونا و دیگری کند پیش رفتن توسعه بود 

که در واقع دلیل آن هم کرونا بود.

وزیر امور خارجه اوکراین با بیان اینکه هیئتی ایرانی برای 
مذاکره بر سر پرداخت غرامت برای هواپیمای اوکراینی به این 
کشور خواهند رفت، درخواست هایی را از ایران مطرح کرد.

خبرگزاری اینترفکس اوکراین نوشت، دمیترو کولبا وزیر امور 
خارجه این کشور در پی ارسال جعبه های سیاه هواپیمای 
اوکراینی به فرانسه برای تحلیل گفت: روز گذشته مطلع شدیم 
هیئتی ایرانی در هفته جاری به اوکراین خواهند آمد تا درباره 
پرداخت غرامت مذاکره کنیم. مدت زیادی است که بر چنین 
دیداری تاکید داشته ایم. ما برای این مذاکرات آماده هستیم 

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی و سفیر هند در 
تهران، راه های توسعه همکاری های حمل و نقل بین 
دو کشور به ویژه بخش ریلی را مورد بررسی قرار دادند.

 معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن 
در دیدار با سفیر هند در تهران، اظهار داشت: روابط 
ایران و هند سابقه طوالنی دارد و تاکنون مذاکرات 
نزیت و حمل ونقل  دو کشور در زمینه توسعه ترا
ترکیبی در منطقه، بسیار رضایت بخش بوده است.

محمد اسالمی-وزیر راه وشهرسازیخیراهلل خادمی - مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور علی متانت-مدیرکل فرودگاه های استان گلستان
 تدابیر الزم را برای بهره برداری از یک باند منطقه دو آزادراه تهران-شمال در بهار ۱۴00 اتخاذ 
کرده ایم.بهره برداری یک باند از منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال تا پایان سال در دستور کار است، 
افزود: این امر در بازدید رییس محترم سازمان برنامه و بودجه، وزیر محترم راه و شهرسازی، 
رییس محترم بنیاد مستضعفان کشور و استاندار محترم البرز از آزادراه 
تهران-شمال مصوب شد. منابع مالی که در این بازدید تعهد داده 
شد، تا حدود ۶0 درصد از سهم دولت ابالغ و تامین شده است و مقدار 
باقی مانده نیز در زمان مقرر اجرایی می شود. روند اجرای پروژه منطقه 
۲ آزادراه تهران-شمال با این ابالغ از سوی دولت تسریع شده است.

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نوسازی ناوگان گفت: هنوز مجوز 
واردات و نوسازی به هیچ شرکت و کسی نداده ایم؛ بنابراین رانندگان خودروهای سنگین فریب 
برخی سودجویان را که در شبکه های مجازی یا از طرق دیگر تبلیغات می کنند را نخورند.

 سازمان راهداری طی ماه های گذشته به دنبال اجرای طرح نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده بین 
شهری شامل کامیون، اتوبوس، مینی بوس و کامیونت است که در این راستا مقرر شده از محل تولید 
داخل و واردات مالکان خودروهای فرسوده بتواند نسبت به نوسازی وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل، احداث و بهره برداری از پنج طرح بزرگراهی مهم 
کشور با واگذاری آن به بخش خصوصی خبر داد. امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی 
و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اعالم این که تکمیل، احداث و بهره برداری 
از پنج طرح بزرگراهی مهم کشور به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، اظهار داشت: 
به واسطه تقویت حضور بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی کشور، این 
وزارتخانه بخشی از طرح های عمرانی مهم بزرگراهی که از نقش به سزایی در تسهیل 
تردد و کاهش ترافیک چهار شهر مهم کشور دارد را به بخش خصوصی واگذار می کند

اوایل مهر ماه سال گذشته، معاون امور دریایی سازمان بنادر نسبت به تامین سوخت 
کم سولفور مطابق استانداردهای بین المللی هشدار داد و گفت که همه ذی نفعان و 
دستگاه های متولی به ضرورت استفاده شناورهای ایرانی از سوخت کم سولفور آگاهی 
دارند و می دانند این مساله یک اجبار و ضرورت بین المللی است. بنابراین براساس 
بازه زمانی مشخص شده باید همه کشتی های ایرانی تا ابتدای ژانویه ۲0۲0 از سوخت 
کم سولفور استفاده کنند. در غیر این صورت ممکن است تبعات سنگین و مشکالت 
متعددی در بنادر و آب های کشور دیگر برای شناورهای ایرانی که از سوختی با 

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: کیفیت ریل تولید شده در ذوب آهن 
مورد تأیید است زیرا این محصول بر اساس سخت ترین استانداردهای روز دنیا تولید می شود. 

 عباس خطیبی طی بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان و کارگاه تولید ریل این شرکت 
اظهار کرد: از همه تالشگران ذوب آهن اصفهان که در راستای تولید ریل ملی و خودکفایی 
کشور نسبت به تأمین این کاالی استراتژیک تالش کردند به ویژه مهندس یزدی زاده 
مدیرعامل این شرکت که اهتمام ویژه ای در این خصوص داشتند تشکر و قدردانی می کنم.  

شماره چهارصد و هشتاد و نهم - نسخه آزمایشی -۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

دستی شدن عوارض آزادراه ها منتفی است

تامین سوخت کم سولفور در ناوگان ملی ایران 

بزرگراه ها هم در کنار آزادراه ها، عوارضی دار می شوند 

کیفیت ریل تولید شده در ذوب آهن مورد تأیید است 

بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری قرار است از امروز، تحلیل مقدماتی این داده ها در البراتوار BEA فرانسه آغاز شود. 

مصوبه سقف اجاره بها و تمدید اجاره نامه اجرا شود قطعه ۲ تهران-شمال بهار ۱۴۰۰ افتتاح می شود 

راه روشن است

هفته انهم

با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین 
تحریم های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره 
مربوط به امالک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیر 99 هنوز تمدید نشده است در صورت 
عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا سه ماه پس از اعالم 
رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان 
شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می شود. حداکثر افزایش 
اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کالن شهرهای 
دیگر تا ۲0 درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

هفته انهم
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