
   

هیچ دلیلی ندارد که االن و در این شرایط ارزی، تصمیم گیری قیمتی را انجام دهیم و با تصمیم 
شتابزده التهاب در جامعه ایجاد کنیم.موضوع حائز اهمیت است، در این موضوع باید نگاه عادالنه ای 
هم به مواضع عرضه کننده خدمات یعنی شرکت های هواپیمایی و هم به مواضع بهره برداران 
و مصرف کنندگان یعنی مردم و مسافران داشته باشیم تا شرکت های 
هواپیمایی بتوانند به حیات خود ادامه دهند و فشار مضاعفی به مردم 
وارد نیاید. افزایش 50 درصدی قیمت بلیت هواپیما را به دلیل عدم 
هماهنگی انجمن شرکت های هواپیمایی متوقف کردم و انجمن قبل 

از این اقدام باید با دولت هماهنگی می کرد.

 تهران باید دو هفته به طور کامل تعطیل شود 

 تصویب الیحه موافقتنامه حمل و نقل جاده ای ایران و سوییس 

 راستاد: هیچ شرایطی باعث توقف فعالیت بنادر کشور نشده است  اطالعیه »هما« در خصوص هواپیمای باری ۷۴۷ حامل دام زنده 

افزایش قیمت انجمن، بدون هماهنگی بود 

مدیرعامل راه آهن ایران در آخرین سخنرانی خود بر ضرورت کامل خودکفایی در صنعت حمل ونقل کشور تاکید کرد و گفت: با حمایت های وزیر 
راه و شهرسازی قطعا به مرز خودکفایی در صنعت ریلی خواهیم رسید.

سعید رسولی تصریح کرد: اکنون راه آهن جمهوری اسالمی ایران بیش از ۱۱ هزار و ۶00 کیلومتر خطوط اصلی در اختیار دارد که با احتساب خطوط 
ایستگاهی و فرعی حدود ۱۴ هزار کیلومتر شبکه ریلی کشور است.

وی با بیان اینکه ۲۶ هزار دستگاه واگن باری در کشور وجود دارد که در اجرای اصل ۴۴ به بخش غیردولتی واگذار شده است، افزود: یک هزار ۷00 
دستگاه واگن مسافری نیز در حوزه حمل ونقل مشغول به فعالیت هستند و حدود ۹00 دستگاه لوکوموتیو نیز در اختیار شرکت های حمل ونقل ریلی 
قرار دارند. در همین حال، طی سال  های گذشته نقش شبکه ریلی در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای همسایه خودمان 

سه برابر شده است و این در حالی است که این روند در ایران کند پیش می  رود.

با توجه به عکس  و فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی در 
خصوص هواپیمای باری ۷۴۷ هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
»هما« با محموله دام زنده از کشور ترکیه منتشر شده است، این 
شرکت هواپیمایی اقدام ارسال اطالعیه ای به رسانه ها کرد.

به گزارش تین نیوز، در توضیحات شرکت هواپیمایی »هما« 
آمده است: هواپیمای باری ۷۴۷ هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران »هما« که با محموله دام زنده از کشور ترکیه عازم یکی از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، به دلیل نقص فنی در قسمت 
موتور مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه امام خمینی)ره( شد.

مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی گفت: تاکنون هیچ 
شرایطی باعث حتی یک ساعت توقف و رکود بنادر تجاری 
کشور نشده و تمامی فعالیت ها در اسکله ها و بنادر به صورت 
شبانه روزی و بدون وقفه برای بارگیری انواع محموله های 
صادراتی و تخلیه محموله های وارداتی در جریان است.

محمد راستاد روز یکشنبه در بازدید از ترمینال های کانتینری 
و فله مجتمع بندری شهید رجایی افزود: با وجود تمامی 
تحریم ها و تهدیداتی که به صورت ناعادالنه و غیرقانونی بر 
کشور ما تحمیل شده و تالش هایی که برای ایجاد مشکل 

محسنهاشمی-رئیسشورایشهرتهرانخیرالهخادمی-مدیرعاملشرکتساختوتوسعهزیربناهایحملونقل محمداسالمی-وزیرراهوشهرسازی
در بودجه امسال اعتبارات خوبی برای ایجاد بزرگراه و محورهای ارتباطی در خوزستان به منظور 
دسترسی بیشتر استان به  مرکز کشور در نظر گرفته شده که محور اهواز-شیراز یکی از آن ها است.

در این سفر میزان و وضعیت پیشرفت فیزیکی برخی از پروژه های مهم راهسازی استان مورد بررسی 
قرار گرفت.از این طریق با ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب، بهبهان 
و دیگرشهرهای مجاور آن به مرکز کشور وصل می شوند. این محور ۹ 
کیلومتر تونل دارد و عالوه برآن نیز تعداد ۱۱دستگاه پل بر روی مسیر 
احداث می شود که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد. این محور 
بخشی از مسیر 550 کیلومتری اهواز-شیراز است که باید چهارخطه شود؛ 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه موافقتنامه حمل و نقل جاده ای مسافر و کاال 
بین ایران و سوییس را تصویب کردند.

به گزارش تین نیوز ، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسالمی 
الیحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کاال بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و شورای فدرال سوئیس را با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از 

مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر تصویب کردند.

اخیرا عکس هایی از هواپیمای فوکر شرکت هواپیمایی آسمان در فضای مجازی در 
حال دست به دست شدن است که نشان می دهد این هواپیما، روز سه شنبه پس از اینکه 

دچار نقص فنی شد، تکه هایی از موتور وارد بدنه هواپیما شده است.

به گزارش تین نیوز، روز سه شنبه هفته گذشته هواپیمای فوکر شرکت آسمان به شماره 
ثبتی EP-ATE دقایقی پس از شروع تاکسی از فرودگاه مهرآباد، دچار حادثه از 

ناحیه موتور ۲ شد.

قرعه کشی برای تعیین ۹۴00 برنده منتخب پنجمین مرحله از طرح فروش فوق العاده 
محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو از میان بیش از سه میلیون نفر متقاضی و همچنین 
۲۲ هزار منتخب از میان ۷۱5 هزار نفر ثبت نام کننده طرح پیش فروش محصوالت 
این گروه خودروسازی که هر دو طرح به صورت همزمان برگزار شدند در حضور 
نهادهای نظارتی انجام شد.به گزارش تین نیوز  این خودروساز در این نوبت از فروش 
محصوالت خود اقدام به عرضه ۱۲ محصول خود در قالب هر دو طرح پیش فروش 
یک ساله و فروش  فوق العاده )برای چهار محصول( از روز سه شنبه )۲۲ مهرماه( کرد 

نماینده مردم چابهار در مجلس از موافقت سازمان هواپیمایی و رئیس مجلس با ادامه 
ساخت فرودگاه جدید چابهار خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، تأسیس فرودگاه چابهار که با یک هزار میلیارد 
تومان اعتبار از منابع منطقه آزاد چابهار از تیرماه امسال آغاز شده تبدیل به معضلی 
بین دولت و ارتش شده است؛ ارتش معتقد است که »با ساخت فرودگاه جدید، به 
خاطر تزاحمی که ایجاد می شود پایگاه شکاری از حیز انتفاع می افتد و امکان پرواز 
جنگنده ها و شکاری ها برای برقراری امنیت هوایی منطقه وجود نخواهد داشت.«

شماره پانصد و چهل و چهارم- نسخه آزمایشی -۲۷  مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

خودکفایی 90 درصدی در صنعت ریلی 
۳۱ هزار و ۴۵0 برنده خودرو مشخص شدند 

حادثه جدی برای هواپیمای فوکر ۱00 شرکت آسمان+عکس 

موافقت سازمان  هواپیمایی  و  رئیس مجلس  با  ساخت  فرودگاه  چابهار 

رئیسشورایشهرگفت:بهنظرمیرسدعملکرددستاندرکارانستادملیکرونابرایمقابلهموفقنبودهاستونیازمندتعطیلیکاملدوهفتهایتهرانهستیم

خرید 200 اتوبوس از ایران خودرو نهایی شد بهره برداری از پروژه چهارخطه اهواز-شیراز تا سه سال آینده 

راه روشن است

هفته انهم

 اخذ مجوزهای عقد قرارداد از هیات مدیره و مجمع عمومی مترو به ریاست شهردار تهران انجام 
شده است. همچنین مذاکرات با شرکت واگن سازی تهران برای عقد قرارداد ۱0۴ دستگاه واگن 
به مراحل نهایی رسیده است که به زودی قرارداد آن منعقد خواهد شد. ۱0۴ دستگاه واگن برابر 
با ۱۳ رام قطاِر هشت واگن است، تاکنون در شبکه مترو تهران قطار 
هشت واگن وجود نداشته و هر رام قطار برابر با هفت دستگاه واگن است.

خطوط ۳، ۴ و ۷ مترو تهران، برای قطارهای هشت واگن طراحی و ساخته 
شده اند، باتوجه به اینکه تاکنون در این خطوط قطارهای هشت واگن وارد 
مدار نشده اند، استفاده بهینه هم از ظرفیت خطوط ۳، ۴ و ۷ نمی شود.

هفته انهم
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