
   

 اعتراض به افزایش قیمت بنزین و تخریب اموال عمومی به نفع کیست؟ 

سهمیه بنزین خودروهای اسنپ اعالم شد + جزئیات 

724 پرواز »هما«  در عملیات جابه جایی مسافران حج امسال  افزایش راه های هوایی به توسعه حمل و نقل سبز می رسد 

سهمیه بندی سوخت سواری های کرایه بدون سقف 

وزیر راه و شهرسازی اصالح نرخ سوخت را اتفاقی الزم و ضروری دانست و گفت: دشمنان ما به صورت کامال حرفه ای اغتشاشات این چنینی را 
فرماندهی می کنند.

به گزارش تین نیوز محمد اسالمی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران حج و تمتع 98 در سخنرانی  خود عنوان کرد: پیش از انجام پروازهای حج امسال، 
از دفتر رئیس جمهوری با بنده تماس گرفتند و گفتند طی یک نامه رسمی به رئیس جمهوری نوشته اند که هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران نمی تواند 

پروازهای حج را انجام دهد. گفتم این نامه را داخل کاغذ خرد کن بیندازید چون ایران ایر این کار را به شایستگی انجام می دهد که اینگونه هم شد.

وی در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه مردم از عملیات حج 98 راضی بودند و الزم است بنده از سایر ایرالین های داخلی که مسئولیت پروازهای این 
شرکت را به عهده گرفتند، تشکر کنم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به گرانی نرخ سوخت اشاره کرد و گفت: در چند روز اخیر به دلیل تغییر نرخ سوخت که اتفاقی الزم و ضروری برای کشور 
بود دشمنان ما نشان دادند کامال هدفمند،  اغتشاشات را فرماندهی می کنند.

 مراسم تجلیل از دست اندرکاران عملیات حج تمتع 
سال 98 با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
هواپیمایی کشور و مدیرعامل شرکت ایران ایر برگزار شد.

تورج دهقان زنگنه در این مراسم  عنوان کرد که بسیاری 
در داخل و خارج از کشور به ما گفتند هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران توان انجام چنین عملیات سنگینی ندارد اما 
ما با تکیه بر توان و تخصص همکاران خود ثابت کردیم در 
هرجایی که الزم باشد چه در عملیات حج تمتع، چه در هر 
عملیات نظامی دیگر هیچ کاری برای ایرانیان غیرممکن نیست.

رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به نقش افزایش 
راه های هوایی در بهبود شرایط زیست محیطی کشور، 
گفت: امیدواریم با تبدیل فضای ایران به شاهراه هوایی 
در چارچوب توسعه پایدار، رونق اقتصادی و مسائل زیست 
محیطی از جمله تولید گازهای گلخانه ای بتوانیم راه را 
برای پیشرفت به سوی پروازها و حمل و نقل سبز توسعه 
دهیم.سحر تاجبخش در ششمین کنفرانس بین المللی 
- منطقه ای تغییر اقلیم افزود: حوزه های مختلف سهم 
متفاوتی در تغییر اقلیم دارند حمل و نقل زمینی است.

بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستانمحمد رجبی، مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا عبدالهاشم حسن نیا، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 هیچ گونه تغییر قیمتی ناشی از افزایش نرخ بنزین در بلیت قطارها نخواهیم داشت.
علی رغم افزایش قیمت بنزین طی روزهای اخیر، شرکت رجا حسب تدابیر مدیران راه آهن، 
رجا و هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی)هگتا(، قیمت بلیت قطارهای مسافری را افزایش 
نخواهد داد و بلیت قطارهای این شرکت کماکان با همان نرخ سابق 
به فروش می رسد.این شرکت کمبودهای احتمالی ناشی از این امر را 
مدیریت و به نحو شایسته و مقتضی جبران کنددر این راستا از دولت 
محترم تقاضا داریم تا با تدابیر الزم، به نحوی مدیریت نمایند که اقالم 
و مایحتاج ضروری مورد استفاده در قطار، مشمول افزایش قیمت نشود.

مدیر عامل شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ )Snapp( آخرین وضعیت سهمیه بندی 
بنزین این تاکسی ها را اعالم کرد.

به گزارش تین نیوز، ژوبین عالقبند مدیر عامل شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ در 
توضیح آخرین وضعیت سهمیه بندی بنزین تاکسی های اینترنتی و پرداخت مابه تفاوت 
افزایش نرخ سوخت به رانندگان این شرکت گفت: از امروز ۲۴ آبان ماه، هزینه 
بنزین کلیه سفرهای کاربران راننده های فعال تاکسی های اینترنتی، در طول ماه به 
قیمت ۱۵۰۰ تومان محاسبه و در ابتدای ماه بعد به کارت بانکی آن ها واریز می شود

بر اساس آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ۲۰ میلیون و ۵8۰ هزار مسافر 
در نیمه نخست سال جاری در فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت جابه جاشده اند که 
فرودگاه مهرآباد با جابه جایی بیش از هفت میلیون مسافر پرترافیک ترین فرودگاه بوده است.

به گزارش تین نیوز، نگاهی به عملکرد 6 ماهه شرکت های هواپیمایی داخلی از پرترافیک ترین 
فرودگاه ایران یعنی مهرآباد، نشان می دهد در نیمه اول امسال، ۱6 شرکت هواپیمایی در صنعت 
حمل ونقل هوایی کشور فعال بوده اند که بر اساس آن شرکت هواپیمایی آسمان در نیمه سال 
جاری ۴ هزار و ۲33 پرواز انجام داده است که هزار و 63 پرواز آن با تأخیر انجام گرفته است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری فرودگاه امام  گفت: درحال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از 
شرکت های داخلی نیز متقاضی ثبت شرکت و انجام فعالیت در منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی 
هستند و طی چند ماه اخیر بیش از ۲۰ شرکت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی ثبت شده اند. 
به گزارش تین نیوز، شهر فرودگاهی امام  با دارا بودن حمل ونقل ترکیبی ریلی، جاده ای و 
هوایی می تواند یک بندر خشک را در کنار فرودگاه ایجاد کند و پتانسیل تبدیل شدن به یک 
بندر خشک را دارد. سجاد کمالی پور، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری فرودگاه امام خمینی)ره( 
گفت: توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( بر محور فعالیت های لجستیکی بنا نهاده 

شرکت بهره برداری مترو تهران وحومه درباره تغییر ساعت فعالیت خط 6 مترو تهران اعالم 
کرد: سرویس دهی در خط 6 مترو از روز جمعه یک آذر  از ساعت ۰۵:3۰صبح تا ۲۲:3۰ است.

تاکنون زمان بهره برداری از این خط به منظور برخی اقدام های اجرایی برای 
توسعه و بهینه سازی شرایط موجود از ساعت 6 صبح تا ساعت ۲۱ بود که با توجه 
به آغاز فصل سرما و پیگیری شرکت بهره برداری متروی تهران در جهت رفاه 
بیشتر شهروندان و مسافران برای استفاده از خط 6 کارهای اجرایی به پایان رسید.

شماره سیصد و  چهل و ششم- نسخه آزمایشی -۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 روایت وزیر راه و شهرسازی از نامه رسمی به روحانی برای تخریب ایران ایر 

ثبت 20 شرکت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام 

 کارنامه فعالیت 6ماهه ایرالین ها در فرودگاه  مهرآباد 

تغییر ساعت فعالیت خط 6 مترو تهران از اول آذر 

هفتهانهم
راهروشناست

سهمیه بندی بنزین سواری های کرایه عمومی به گونه ای برنامه ریزی شده که پس از شارژ 
کارت سوخت آن ها تا پایان آبان ماه براساس پیمایش آن ها برنامه ریزی شده و سقف مشخصی 
ندارد.در حوزه خودروهای حمل و نقل عمومی مانند سواری های کرایه بین شهری دو ماه به 
صورت آزمایشی پیمایش آن ها رصد می شود و پس از دو ماه براساس 
پیمایشی که انجام داده اند به آن ها بنزین با قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان 
داده می شود و در این شرایط ممکن است سهمیه سوخت یک خودرو 
تا بیش از ۱۵۰۰ لیتر هم برسد. رانندگان تحمل کنند چرا که برای شارژ 
کارت سوخت آن ها شش روز پایانی آبان ماه را نیز در نظر گرفته ایم 

چرا وقتی قیمتِ  پراید درب و داغان و غیر استاندارد، یک شبه از 8 میلیون تومان به فلک رسید، کسی اعتراض نکرد؟ چرا وقتی یک شبه دارایی های منقول و غیرمنقول، از میلیون به میلیارد رسید، همه ساکت بودند؟ 

 اعالم تمایل ۹ کشور برای سرمایه گذاری در بندر چابهار تغییر قیمت ناشی از افزایش نرخ بنزین نداریم 

هفتهانهم

بندر چابهار به صورت انحصاری در اختیار هیچ کشوری قرار داده نشده و نخواهد شد و 
امکان سرمایه گذاری و فعالیت کشورهای در بندر چابهار بدون هیچ محدودیتی وجود دارد.
بهره گیری از این بندر کاهش چشمگیری در زمان و هزینه انتقال بار کشورهای منطقه را 
به همراه دارد و اقتصاد این کشورها را به یکدیگر متصل می کند.

با توجه به این مزیت از سال گذشته نمایندگان چندین کشور از جمله 
چین، مالزی، قزاقستان، ازبکستان، لهستان، افغانستان از بندر چابهار 
بازدید کرده و تمایل خود را برای سرمایه گذاری در بندر چابهار نشان داده 
اند. بندر چابهار به عنوان یکی از فاکتورهای بسط و گسترش پیوندهای 
منطقه ای به خصوص همسایگان را به صورت متقابل لحاظ کرده است.
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