
   

پرواز تبریز - ایروان از فرودگاه بین المللی شهید مدنی از دهم تیرماه برقرار می شود.پروازها در 
این مسیر طی ۲ روز در هفته و در روزهای دوشنبه و پنج شنبه انجام خواهد شد.پرواز ایروان توسط 
هواپیمایی »آرمنیا« متعلق به ارمنستان انجام می شود، اظهار داشت: با برقراری این پرواز تعداد 

پروازهای خارجی فرودگاه تبریز به ۳۲ پرواز در هفته افزایش می یابد.
هم اکنون از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز ۲۶ پرواز رفت و برگشت 
به استانبول، ۲ پرواز به »ازمیر« و چهار پرواز به ایروان وجود دارد. این 
اتفاق در دهه اول تیرماه روی می دهد و از آن به بعد این هواپیماها به 

صورت شب خواب در فرودگاه تبریز باقی می مانند.

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رییسه مجلس ارسال شد 

آخرین وضعیت محدودیت های کرونایی تردد در شهر و جاده  

ساخت مرکز سوخت گیری پروازهای عبوری در فرودگاه آبادان  دلیل عدم جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های ریلی چیست؟ 

پرواز تبریز - ایروان به زودی برقرار می شود 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: به تازگی موافقت اصولی سازمان هواپیمایی کشوری برای تأسیس یک شرکت هواپیمایی صادر شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس،  مقصود اسعدی سامانی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت های هواپیمایی در موضوع شیوع کرونا با توجیه 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی موظف به  فروش فقط ۶0 درصد ظرفیت هواپیما هستند و از این محل زیان جدی دیده اند که ضرورت دارد در این 
موضوع تجدیدنظر شود چون از نظر علمی منطقی نیست ودر هیچ یک از پروازهای دنیا حتی پروازهای خارجی خودمان هم چنین چیزی وجود ندارد.

وی درباره قیمت سوختی که به شرکت های هواپیمایی مسافری و باری )کارگو( ارائه می شود بیان کرد:  در حال حاضر بابت پروازهای مسافری 
سوخت با نرخ هر لیتر ۶00 تومان و بابت پروازهای باری )کارگو( سوخت مطابق با نرخ فوب خلیج فارس هر لیتر حدود ۶ هزار تومان، به شرکت های 
هواپیمایی عرضه می شود.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره راه اندازی شرکت هواپیمایی جدید در ناوگان هوایی کشور، اظهار داشت:  به 
تازگی یک شرکت هواپیمایی از سازمان هواپیمایی کشوری فقط موافقت اصولی گرفته است، اما این شرکت اگر بخواهد هواپیما وارد کند و در 

موضوع کفایت سرمایه، زمان می برد.

سرپرست فرودگاه آبادان از برنامه ریزی برای ساخت دیوار 
حفاظتی جدید این فرودگاه به طول ۵00 متر خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی، مسعود خواست خدایی گفت: از مهمترین 
برنامه های این فرودگاه در سال ۱۴00 می توان به افزایش 
فضای ساختمان اداری با استفاده از ترمینال مقاوم سازی 
شده  توسط بودجه استانی، احیای کانال تاسیساتی بین اتاق 
نگهبانی و ساختمان اداری، ساخت دیوار حفاظتی جدید 
به طول ۵00 متر و تدوین طرح جامع فرودگاه اشاره کرد.

یک کارشناس حمل و نقل معتقد است: سرمایه گذاری 
در بخش ریلی به دلیل خواب طوالنی مدت سرمایه برای 

بخش خصوصی جذاب نیست.
به گزارش تین نیوز، این مطلب را یک کارشناس در بخش 
نظرهای کاربران این شبکه خبری بیان کرد و افزود: با 
توجه به این که سرمایه گذاران در کشور ما می توانند 
در بخش های دیگری که سود بهتر و زودبازده ای دارد 
سرمایه گذاری کنند، به حضور در پروژه های زیرساختی 
ریلی که خواب سرمایه گذاری در آن طوالنی مدت است،  

صدراله بمانا -مشاور ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایسیاوش امیرمکری-مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران رامین آذری- مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی
این پروژه یک تالش جهادی را می طلبد و امیدوارم از اوایل زمستان امسال باند اصلی به 
چرخه عملیات بازگردد.این پروژه مهم ترین و حساس ترین پروژه شرکت فروگاه هاست و عالوه 
بر اینکه در یکسال گذشته تالش های زیاد و هماهنگی های بی وقفه ای در خصوص مهیا 
ساختن شرایط انجام آن محقق شده، این تالش ها ادامه خواهد داشت.
در انجام این پروژه باید تمام پیش بینی های الزم برای هر اتفاق 
غیرمترقبه انجام و با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی های الزم 
با سازمان ها و ارگان های مرتبط ، عملیات اجرایی طرح در زمان 

برنامه ریزی شده به پایان برسد.

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت اجرای طرح منع 
تردد شبانه و محدودیت سفر در استان های قرمز و نارنجی را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سرهنگ احمد شیرانی درباره اجرای محدودیت های 
ترافیکی کرونایی در جاده ها و داخل شهرها گفت: برابر مصوبه ستادملی مقابله با کرونا 
محدودیت سفر به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی و نیز خروج از این شهرها 
همچنان ادامه داشته و شهروندان می توانند  آخرین وضعیت شهرهای قرمز و نارنجی را 

در نرم افزار و سایت ماسک مشاهده کنند.

محمدحسن ذیبخش اظهار داشت: تمامی کاربران پهبادهای غیرنظامی، اعم از اشخاص 
حقیقی و حقوقی از امروز به مدت شش ماه فرصت دارند نسبت به دریافت پالک ثبتی 
uas.از سامانه پرنده های هدایت پذیر از راه دور سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی

cao.ir اقدام کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری تنها 
مرجع رسمی ثبت پهپادها به شمار می رود، افزود: پهپادهایی که در سامانه مذکور ثبت 

نشوند، قاچاق محسوب می شود.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی خواستار تکمیل خط ریل میانه- تبریز شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
در جلسه علنی امروز)چهارشنبه( با قدردانی از حضور مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری در شرایط ویژه کرونایی، اقتصادی و فضای سنگین سیاسی، انتخاب 
رئیسی را به مردم تبریک گفته و برای او آرزوی موفقیت و عینیت بخشی به تمام 

وعده هایش به مردم را کرد.

فرهاد منتصر کوهساری در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( و بررسی 
آخرین وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی با اشاره به لزوم حمایت از فعاالن بخش 
خصوصی در بنادر کشور و تالش برای جلب مشارکت آنان در توسعه روساخت های 
بندری و تأمین تجهیزات با هدف ایجاد ارزش افزوده، گفت: منطقه ویژه اقتصادی 
بندرامام)ره( به لحاظ برخورداری از مزیت های سرمایه گذاری همواره از جاذبه های 
فراوانی برای فعاالن بخش خصوصی و سرمایه گذاران برخوردار بوده و این موضوع 

منجر به انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری شده

شماره ششصد و نود و ششم- نسخه آزمایشی -۲ تیر ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

وقتی مالکان کارخانه های مواد غذایی هم  به دنبال تأسیس شرکت هواپیمایی هستند! 
نماینده تبریز خواستار تکمیل خط ریل میانه- تبریز شد 

ثبت پهپادهای غیرنظامی الزامی شد 

اولویت تشویق سرمایه گذاران برای فعالیت در بنادر است 

 رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رییسه مجلس خبر داد.

انجام ثبت سفارش بیش از ۲۰۰۰ کامیون زیر سه سال پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد، تالش جهادی را می طلبد 

راه روشن است

هفته ان هم

 تاکنون تعداد ۲۷0۵دستگاه کامیون زیر سه سال ساخت برای واردات، درخواست ثبت 
سفارش کرده اند که از این میان تعداد ۴۳ دستگاه کامیون تا هفته گذشته شماره گذاری 
شده است. از تعداد ۲۷0۵ کامیون تعداد ۲0۳۱ دستگاه ثبت سفارش آنها انجام شده و تعداد 
۲۹۱ دستگاه برای ترخیص به گمرکات کشور معرفی شده که از این 
میان تعداد ۱۸۸ دستگاه ترخیص و تعداد ۴۳ دستگاه کامیون تا هفته 
گذشته شماره گذاری شده است. در حال حاضر فرآیند بند ث ماده ۳0 
قانون احکام دائمی در حال انجام و کامیون ها از گمرکات ترخیص و 
برای شماره گذاری و پالک به مراکز شماره گذاری مراجعه می کنند.

هفته انهم
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