
 7 ر زیادی به کاهش سرفاصله حرکتی در خط  تکمیل این ایستگاه کمک بسیا
می کند اما برای تکمیل این ایستگاه به حداقل 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
این ایستگاه با توجه به استقرار پایانه شرق در امتداد آن و نیز اثرگذاری چشمگیر بر کاهش 
سرفاصله حرکتی در خط 7 از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تکمیل این ایستگاه به بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.در 
صورت تامین اعتبار، امکان بهره برداری از این ایستگاه برای سال آینده 
وجود دارد در غیر این صورت در سال ۱۴00 می توان شاهد بهره برداری از 
آن بود؛ این در حالی است که ساخت پایانه به اعتباری جداگانه نیاز دارد.

   

 پروازهای مسافری به عراق با امنیت کامل در حال انجام است 

نام گذاری ایستگاه مترو و  اتوبوس به نام شهید سردار سلیمانی 

آمادگی رجا برای جا به جایی عزاداران سردار شهید سلیمانی  شوک ترور بر بازارهای جهانی 

اعتبار ۳۰۰ میلیاردی برای تکمیل ایستگاه مترو تختی 

هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی آر- کیو RQ( ۹-۹( بامداد روز جمعه گذشته در سکوت به اهداف مشخص شده در توطئه تروریستی دونالد ترامپ 
هجوم برد و با شلیک »موشک  های لیزری ضدتانک« فرمانده پیشین نیروی قدس و همراهان وی را شهادت رساند.

به گزارش تین نیوز، روزنامه دیلی میل امروز به نقل از ابومنتصر الحسینی از فرماندهان محلی بسیج مردمی عراق خبر داد: دو موشک به خودرو حامل 
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس برخورد کرد. یک موشک نیز به خودرو دوم اصابت کرد.

نیویورک پست نوشت: این عملیات را پهپاد آمریکایی درون »Reaper ۹-MQ« انجام داد که توانایی پرواز در ارتفاع ۵0 هزار پایی را دارد. این 
پهپاد یک جنگنده مسلح چند منظوره با ارتفاع متوسط و پر قدرت است که از راه دور کنترل می شود و برای انجام عملیات های تهاجمی درجه اول 
طراحی شده است. این پهپاد رزمی حداکثر 370 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و تیمی دو نفره آن را از فاصله  دور هدایت می کردند. ام کیو ۹ می 
تواند حمالت دقیق انجام داده و تصاویرشان را به فرماندهان نظامی در سراسر دنیا ارسال کند. هر فروند از این پهپاد ۶۴ میلیون دالر ارزش داشته و 

می تواند ۴ فروند موشک ضد تانک هدایت لیزری هلفایر با کالهک ۲0 کیلوگرمی را حمل کند. 

شرکت رجا ضمن تسلیت شهادت پر افتخار فرمانده رشید اسالم، 
سردار سلیمانی،  آمادگی خود را برای جا به جایی هموطنان 
برای مراسم تشییع پیکر پاک سردار سلیمانی اعالم کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت حمل و نقل ریلی رجا طی اطالعیه ای اعالم کرد به 
مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی سردار پر افتخار اسالم 
شرکت رجا آماده جا به جایی عزاداران  از شهرستانها به تهران 
جهت حضور در مراسم تشییع پیکر آن شهید بزرگوار می باشد.

شاید بتوان ادعا کرد اقتصاد جهان در دهه ۲0۱0 تا ۲0۱۹ 
بدترین عملکرد خود را داشته است؛ از سویی با عواقب رکود 
بزرگ ۲008 دست و پنجه نرم می کرد و از سوی دیگر جنگ 
و بی ثباتی در خاورمیانه همچنین جنگ تجاری ، رکورد 
کاهش رشد اقتصادی جهان را به دنبال داشت که نه تنها 
شاخص های اقتصادی همچون بیکاری و تورم را افزایش داد، 
بلکه بر بدبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده جهان نیز افزود.

 اما تنها چند روز مانده به پایان سال ۲0۱۹ میالدی، انتشار خبرهایی 
مبنی بر کاهش آتش جنگ رشد اقتصادی جهان را تعدیل کند.

علی امام، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه  عبدالهاشم حسن نیا ، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایمحمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
هم اکنون با وام ۲00 میلیون تومانی حداکثر می توان ۱۵-۱0 مترمربع آپارتمان خرید.

تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیالت اوراق یک گام به جلو بود اما 
کافی نیست و میزان افزایش تسهیالت مسکن در شبکه بانکی باید به مراتب بیشتر باشد.

البته افزایش تسهیالت باید به نحوی صورت گیرد که اقساط آن در 
استطاعت متقاضیان مسکن باشد و برای این منظور می توان نرخ سود 
و مدت بازپرداخت را تغییر داد. تناسبی که باید بین تسهیالت بانکی و 
قیمت مسکن وجود داشته باشد با افزایش تسهیالت اوراق خیلی جزیی 
ترمیم شد اما این اتفاق می تواند با شکل تکامل یافته تری هم رخ دهد،

ری  م گذا ز نا ن ا ا ری تهر ا د فیک شهر ا ونت حمل و نقل و تر سرپرست معا
د. ا نی خبر د ر قاسم سلیما ا توبوس به نام شهید سرد نه ا یا ه مترو و پا یستگا ا
به گزارش تین نیوز، یوسف حجت، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران درباره درخواست شهروندان مبنی بر  نامگذاری خیابان و ایستگاه مترو به 
نام شهید سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: برنامه هایی برای نام گذاری ایستگاه 
مترو و اتوبوس همچنین پایانه تاکسیرانی به نام شهید سردار قاسم سلیمانی در 
دستور کار داریم و بزودی پیشنهادات را به شورای شهر اعالم و ارسال می کنیم.

 معاون وزیر راه و شهرسازی از تردد آزمایشی در قطعه نخست آزادراه تهران-شمال ۱0 روز قبل از 
افتتاح رسمی آن خبر داد و گفت: قطعا این مرحله از تست و آزمایش آزادراه در دی ماه اتفاق نمی افتد.

 آزادراه تهران-شمال نزدیک به دو دهه  است در حال انجام اجرای عملیات ساخت قرار 
دارد و طی این بازه زمانی طوالنی هر سال وعده های مسئوالن برای افتتاح و بهره برداری 
ز آن به ماه و سال دیگر موکول می شد، اما این بار همه مسئوالن مرتبط با پروژه ملی  ا
قول داده اند که قطعه یک آن را در دهه فجر امسال به روی مردم باز کنند که می تواند 
حدود ۶0 کیلومتر و یک ساعت و نیم از زمان سفر مردم در این  مسیر را کوتاه کند.

با افزایش ثروت میلیونرها در جهان، تقاضا برای خرید جت های شخصی مجددا شدت گرفته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، هر چند که جت های شخصی قیمت زیادی دارند 
اما به لطف رونق بازارهای مالی در سال ۲0۱۹، تقاضا برای آن ها نسبت به سال گذشته 
افزایش پیدا کرده است. اگر چه برخی ثروتمندان هنوز ترجیح می دهند که با ایرالین های 
مختلف پرواز کنند اما جت های شخصی بیش از پیش به یکی از جنبه های زندگی 
لوکس تبدیل شده اند. در ادامه با گران ترین جت های شخصی جهان اشنا می شوید:

ز  نی که ا د کسا ر دقیق تعدا ما ه و شهرسازی گفت: هنوز آ ا یر ر ون وز معا
ما شواهد  رند منتشر نشده ا قدام ملی مسکن برخوردا شرایط چهارگانه طرح ا
د قرمز است. فرا ز ا ئن گویای آن است که فرم »ج« درصد باالیی ا و قرا
حبیب اله  طاهرخانی اظهار  کرد: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای 
جدید را در دو شکل مشارکت با سازندگان و ثبت نام از متقاضیان پیش می بریم.

وی افزود: در قالب طرح اقدام ملی مسکن، ساخت 70 هزار واحد در شهرهای جدید تعریف شده که از 
این تعداد ۲۵ هزار واحد در شهرهای پرند، پردیس و هشتگرد در استان های تهران و البرز قرار دارند.

شماره سیصد و  هفتاد و نهم- نسخه آزمایشی -۱۴ دی ماه ۱۳۹۸
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مشخصات پهپادی که در ترور سردار سلیمانی استفاده شد 
با لوکس ترین جت های شخصی در جهان آشنا شوید 

تردد آزمایشی در آزادراه تهران-شمال، ۱۰ روز پیش از افتتاح 

بسیاری از متقاضیان مسکن ملی ریزش می کنند 

پروازهای ایرالین های داخلی به بغداد و نجف طبق روال عادی برقرار است. 

اختصاص سهمیه سوخت به وانت بارها بر اساس پیمایش از بهمن ماه پیشگیری از جهش قیمت مسکن با تعدیل نسبت عرضه و تقاضا 

راه روشن است

هفته انهم

از بهمن ماه سال جاری، تخصیص سهمیه سوخت ناوگان وانت بار بر اساس پیمایش ثبت 
شده در بارنامه، صورت خواهد گرفت و بر همین اساس، به تمامی رانندگان و مالکان وانت 
بارهای بین شهری، توصیه می شود هر چه سریع تر به مراکز مجاز صدور کارت هوشمند 
در استان محل سکونت خود، مراجعه کرده و ثبت نام نمایند.
با توجه به اینکه مقرر شده تخصیص سهمیه سوخت به وانت بارها 
بر اساس پیمایش ثبت شده در اسناد حمل صورت گیرد، لذا تمامی 
رانندگان و مالکان وانت بار برای فعالیت در جاده های برون شهری، 
می بایست اسناد حمل کاال با وانت بار شامل کارت هوشمند راننده، کارت 
هوشمند وانت بار و بارنامه را در هر سفر، به همراه داشته باشند.

هفته انهم
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