
 دولت گازوییل کامیون های ایرانی در مرز بازرگان را گران کرد 

اطالعات بانک مرکزی از آغاز داغ فصل نقل وانتقاالت مسکن 

کاهش تلفات  نیازمند هوشمندسازی جاده ها                        حضور مدیرعامل آسمان در موسسه تین 

آمادگی ذوب آهن به صورت مکتوب برای تولید ریل جدید سایه سنگین مالیات بر ترانزیت کشور خرید کشتی کروز به معنای توسعه گردشگری دریایی نیست 

صبح فردا پنج فروند هواپیمای ATR نو وارد کشور خواهد شد.

    معصومه اصغرزاده در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز عنوان کرد: پنج فروند هواپیمای ای تی آر تحویل ایران ایر داده می شود.

    مدیرکل روابط عمومی ایران ایر  افزود: صبح فردا )14 مردادماه( هواپیماهای نو و مدرن ATR در فرودگاه مهرآباد به زمین خواهد نشست.

      به گزارش تین نیوز، بر اساس خبری که چند روز گذشته به نقل از  وزیر اقتصاد فرانسه مطرح شد وی عنوان کرده بود: امیدوار است در مورد 
برخی    مسائل مربوط به شرکت هواپیمایی ای تی آر بابت تحویل ای تی آرهای ایران از سوی طرف آمریکایی گشایش حاصل شود.

هم اکنون کامیون ایرانی گازوییل در مرز بازرگان را لیتری 3900 تومان می زند. 

محمد گرجی ضمن بازدید از تحریریه 
و تیم فنی پایگاه خبری تین نیوز و 
هفته نامه های حمل و نقل و مسافر 
در گفت و گوی تفضیلی توضیحاتی 
در مورد وضعیت فعلی و برنامه های 

آتی این ایرالین ارائه کرد.

پلیس در داخل شهرها و جاده ها 
نیاز به تجهیزات کنترلی دارد و 
طبق قانون وظیفه شهرداری ها و 
وزارت راه است که این تجهیزات 

را تامین کنند. 

حسین هاشمی تختی نژاد/  نماینده بندرعباس 

نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون عمران در 
مجلس معتقد است که ما اساسا برنامه ای نه برای 

گردشگری دریایی داریم و نه برای کل صنعت 
گردشگری کشور.

عطا مراد ساالری نیا/عضو کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی 

استان خراسان رضوی 

در بیان ساده، مالــیات وجوهی اســـت که دولت ها 
برای اداره خود و جامعه از اشــــخاص حقیقی و حقوقی 

مشمول مالیات، دریافت می کنند.

مازیار یزدانی /معاون فنی شرکت راه آهن

معاون فنی شرکت راه آهن برای خرید ریل UIC60 از ذوب آهن 
اعالم آمادگی کرد اما آن را مشروط به اعالم آمادگی ذوب آهن 

به صورت مکتوب کرد.

قیمت آپارتمان در تهران در اولین ماه از فصل داغ نقل وانتقال امسال، به مرز ۷ 
میلیون تومان در هر مترمربع رسید. در این ماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
بیشترین رشد متوسط قیمت مسکن به منطقه ۵ معادل ۷۱.۸ درصد و کمترین رشد 
به منطقه ۱۲ معادل ۱۴.۸ درصد تعلق دارد. به طوری که متوسط قیمت آپارتمان 
در منطقه پنج به ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان در هر مترمربع و در منطقه ۱۲ به ۳ 

میلیون و ۷۶۶ هزار تومان رسید. 

چندی پیش مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری در 
تشریح گزارش نهایی سقوط هواپیمای تهران-یاسوج، این گونه عنوان کرد که 
زنجیره عوامل، علت سانحه پرواز تهران-یاسوج بوده که خطای خلبان علت 

عمده آن است.

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران توانست از فرصت دوساله پس از برجام 
برای جبران سه دهه تحریم پیش از آن استفاده کند و گامی بلند در برطرف کردن 
بزرگ ترین مشکل فرودگاه های کشور یعنی قدیمی بودن تجهیزات استفاده کند، 

مشکلی که زنگ خطر تعطیلی برخی فرودگاه ها را به صدا درآورده بود.

یک فعال حمل ونقلی گفت: برای تعیین نرخ کرایه برحسب تن-کیلومتر الزم 
است ابتدا بارهای ترخیصی از گمرکات و تولیدات کارخانجات طبقه بندی شود.

 به گزارش تین نیوز، کریم خلج در شبکه های اجتماعی و در یک گروه تلگرامی در 
توضیح این پیشنهادخود نوشت: پس از طبقه بندی بارها، می توان برای هر طبقه 
از بار برای مثال آهن آالت، صندوقی، کیسه  ای، بشکه  ای، بارهای فله ای، غالت، 

شیشه، اشتعال زا و غیره نرخ کف در نظر گرفت.

 5 فروند هواپیمای  ATR به ایران تحویل می شود 
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تین

تین

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

نظر متفاوت قاضی شهریاری درباره سانحه هواپیمای
 آسمان در اینستاگرام منتشر شد 

 شرکت فرودگاه ها برنده 10 هزار میلیارد ریالی برجام شد 

 چند پیشنهاد برای اجرای بهتر طرح تن-کیلومتر 
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