
   

در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، قرار است توافق با شرکت های تامین کننده هواپیما از 
جمله شرکت های ایرباس و ای.تی.آر که با شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در سال های 
قبل انجام شده بود، احیا شود.در صورت ضرورت با شرکت هواپیماساز بویینگ نیز مذاکره می شود، 
هرچند همه موارد اعالمی مشروط به انجام توافقی است که در وین در 
حال انجام است و امیدواریم به نتیجه برسد.شرکت هواپیمایی »پارس 
ایر«و »پویا« به تازگی خرید هواپیما داشتند اما به دلیل تحریم صنعت 
هوایی امکان خرید هواپیماهای نو وجود ندارد. هواپیماهایی که توسط 
این دو شرکت خریداری شده، توسط مهندسان داخلی راه اندازی شده است.

هفت پروژه فرودگاهی گیالن با حضور معاون رئیس جمهوری بهره برداری می شــود 

سفر بین استانی، از فردا ممنوع 

تالش فرودگاه امام برای جذب بخشی از درآمد پروازهای عبوری  برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم 

احیای قراردادهای خرید هواپیما با نتیجه رسیدن مذاکرات وین 

بورس انرژی ایران امروز میزبان عرضه سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می شود.

 رینگ داخلی این بورس، شاهد عرضه کاالهای آیزوریسایکل پاالیش نفت شیراز، بلندینگ نفتا پاالیش نفت بندرعباس، ریفورمیت و هیدروکربن 
سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه است و برش سنگین و رافینت شرکت پتروشیمی نوری، برش 
هیدروکربن های ۵ کربنه و باالتر پتروشیمی تبریز، بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۵ و سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
رافینیت، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و MTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل عرضه می شود.
روز دوشنبه )دهم خردادماه( کاالهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل پاالیش نفت تهران، آیزوفید و حالل ۴۰۲ پاالیش نفت تبریز، برش 
سنگین و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین شرکت پتروشیمی 
امیرکبیر، برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، پنتان پاالیش نفت کرمانشاه، حالل ۴۰۰، حالل ۴۰۲، حالل ۴۰۶، حالل ۴۱۰، حالل ۵۰۲ و حالل 
۵۰۳ پاالیش نفت اصفهان، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز و نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی )ره( گفت: در حال مذاکره با 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران هستیم تا قسمتی 
از درآمد پروازهای عبوری به فرودگاه امام داده شود.

 محمد مهدی کربالیی درباره علت توقف بهره برداری از 
ترمینال سالم گفت: فعاًل خدمات دهی ترمینال سالم را برای 
کاهش هزینه ها متوقف کرده ایم؛ به خصوص که در زمان بهره 
برداری، برخی بخش های ترمینال تکمیل نشده ولی به دلیل 
اضطرار بهره برداری شده بود.؛ از همین رو از فرصت تعطیلی 
ترمینال استفاده کردیم و ساخت این بخش ها را تکمیل کردیم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: هیچگونه 
افزایش قیمتی در سفرهای هوایی رخ نداده و برنامه ای 

هم برای آن وجود ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدحسن ذیبخش 
اظهار کرد: برخالف برخی اظهارات صورت گرفته هیچ 
گونه افزایش قیمتی در نرخ بلیت هواپیما در پروازهای 
داخلی اعمال نشده و همواره همان سقف های تعیین شده 

سابق رعایت می شود.

سیاوش امیرمکری-مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایرانپیروز حناچی- شهردار تهران محمد حسن ذیبخش - سخنگوی سازمان هواپیمایی
استفاده از ظرفیت های بی بدیل تهران برای توسعه و مقصد گردشگری شدن پایتخت آرزوی 
ما بود که در این دوره منابع و فرصت آن فراهم نشد.امروز نتیجه شعارهای خود به مردم را در 
شورای شهر بازگو کردم. کاهش فاصله بین شمال و جنوب تهران و نسبت مصرف بودجه، 
پروژه های محله محور، جلوگیری از تخریب باغات و تبدیل آنها به 
بوستان، بحث های زیست محیطی و اقدامات انجام شده در راستای 

تهران هوشمند ازجمله اقدامات انجام شده است.
البته بنده به بسیاری از موارد ازجمله اتفاقاتی که در بحران کرونا 

رخ داد اشاره ای نکردم.

سفر بین استانی از ساعت ۱۲ ظهر فردا چهارشنبه ۱۲ خرداد تا ظهر دوشنبه ۱۷خرداد 
)بدون توجه به رنگ بندی شهر ها( ممنوع است. کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا در اطالعیه شماره ۹ خود، محدودیت های سفر و تردد در 
تعطیالت نیمه خرداد را تشریح کرد بر این اساس سفر بین استانی از ساعت ۱۲ ظهر فردا 
چهارشنبه ۱۲ خرداد تا ظهر دوشنبه ۱۷خرداد ۱۴۰۰ )بدون توجه به رنگ بندی شهر ها( 
ممنوع است. ضمن تسلیت فرا رسیدن سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقالب 

اسالمی ایران و سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد؛ در ابتدا الزم می داند

موافقت نامه قرارداد تامین مالی، احداث، راه اندازی، اجاره و انتقال راه آهن بیرجند - یونسی 
بین وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور و کنسرسیوم ریلی منعقد شد.به گزارش تین نیوز، وحید داعی روز 
سه شنبه به رسانه ها اظهار داشت: آرزوی دیرینه مردم خراسان جنوبی اجرای پروژه راه آهن 
استان بر کریدور شرق بوده که بعد از سال ها انتظار، این آرزو محقق و عملیات اجرایی 
قطعه ۱۶ بیرجند به سمت یونسی به طول ۳۲ کیلومتر در محدوده جغرافیایی خراسان 
جنوبی در مهر سال ۱۳۹۸ همزمان با سفر معاون اول رییس جمهوری به استان آغاز شد.

رشد قیمت خودرو باز منجر به رکود بازار این کاال شد و متقاضیان همچنان از 
صحنه دور مانده اند و کسی حاضر نیست خودرو خریداری کند. با تغییر و افزایش 
قیمت دالر بازار خودرو نیز تکان خورود و همزمان با افزایش قیمت برخی کاالها 
در پی اعمال نرخ تورم، نوسانات ارزی نیز تاثیر خود را بر این بازار گذاشت و به نظر 
می رسد رکود پایدارتر باشد. البته در این بین خریداران نیز مانند متقاضیان عمل 
کرده و چندان تمایلی برای فروش کاالهای خود ندارند. البته نوسانات بازار خودرو 

پیش از این نیز از سوی کارشناسان و متخصصان این حوزه پیش بینی شده بود.

مدیر طرح های کالن ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل معاونت 
علمی و فناوری گفت: اتوبوس های برقی ساخته دست محققان کشور بیستم خرداد 

رونمایی می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، شرکتهای دانش بنیان به دنبال بومی سازی 
اقالم »های تک« برقی از جمله »درایو اتوبوس« و »موتور الکتریکی«، »مجموعه 
باتری پک«، »کانورترهای دی سی«، »شارژر«، »ماژولهای اتوبوس« موفق شدند 

نمونه VP اتوبوس برقی را به تولید برسانند.

شماره ششصد و هشتاد و چهارم- نسخه آزمایشی -۱۱ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین

تین
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عرضه سوخت هواپیما دولتی در معامالت امروز بورس انرژی 
 چرا فروشندگان از عرضه کاالی خود امتناع می کنند؟ 

قرارداد تامین مالی و ساخت راه آهن بیرجند به امضا رسید 

اتوبوس برقی هفته آینده رونمایی می شود 

مدیرکل فرودگاه گیالن از افتتاح هفت پروژه فرودگاهی با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، فردا دوازدهم خردادماه در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت خبرداد. 

۴۹۰ میلیارد ریال پروژه جدید در فرودگاه سردار جنگل رشت افتتاح می شود نتوانستیم تهران را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم 

راه روشن است

هفته ان هم

ر راستای سیاست توسعه و تجهیز فرودگاههای کشور، فردا هفت پروژه مهم فرودگاهی به ارزش 
۴۹۰ میلیارد ریال با حضور معاون رییس جمهوری در فرودگاه سردار جنگل رشت به بهره برداری 
می رسد.نصب و راه اندازی سامانه کمک ناوبری ILS/DME به ارزش ریالی ۳۵۰ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران یکی از 
مهمترین پروژه هایی است که در فرودگاه رشت افتتاح خواهد شد. با 
بهره برداری از سامانه مذکور و با توجه به وجود RVR و سامانه کمک 
بصری PALS، دید افقی این فرودگاه از یک هزار و ۲۰۰ متر به ۵۵۰ متر 
بهبود خواهد یافت که ضمن ارتقای ضریب ایمنی فرودگاه کاهش می یابد.

هفته انهم
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