
ما می توانیم از ظرفیت منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( برای رسیدن به ظرفیت جابه جایی 90 میلیون مسافر در فاز چهارم، استفاده کنیم.
مجاورت در پایتخت سیاسی-اقتصادی کشور، مجاورت در  2  بزرگراه بزرگ کشور و خط ریلی 
و مرز 5 استان مهم کشور و وجود 2 هتل بین المللی که می تواند به 
لحاظ پشتیبانی بسیار موثر باشد از جمله مزیت های منطقه آزاد شهر 
فرودگاهی امام خمینی به شمار می رود. ما می توانیم از ظرفیت منطقه 
آزاد امام خمینی به جهت اینکه قرار است فرودگاه  امام، به ظرفیت  جابه 
جایی به بیش از 90 میلیون مسافر در فاز چهارم برسد، استفاده کنیم.

   

سقف برداشت سوخت ناوگان حمل و نقل جاده ای افزایش یافت 

۸۰ کیلومتر از مسیر قزوین-تنکابن تا پایان دولت راه اندازی می شود  

خط پروازی کرج-کیش در فرودگاه پیام برقرار شد  تلفات جاده ای ۲۳ درصد کاهش داشت 

توسعه فرودگاه امام با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد تجاری 

طبق سرشماری مسکن در سال 95، ایران حدود 65 درصد از کل واحدهای مسکونی کشور با مساحت 100 متر و کمتر ساخته شده اند.

به گزارش تین نیوز از این میزان 9.3 درصد را واحدهای کمتر از 50 متر مربع و حدود 56 درصد را خانه های بین 50 تا 100 تشکیل می دهند.

شاید بد نباشد نگاهی به میانگین متراژ خانه ها در کشورهای مختلف جهان داشته باشیم؛ استرالیا یکی از کشورهایی است متراژ خانه هایشان با 
میانگین 214 متر مربع جزو بیشترین متراژ در جهان است. پس از آن آمریکا با میانگین متراژ 201 متر مربع در جایگاه بعدی قرار دارد. پس از آن 

کشورهای هم چون کانادا، دانمارک یونان در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

در این بین، متراژ خانه های هنگ کنگ یکی از کم متراژترین خانه ها با میانگین 45 مترمربع در جهان به شمار می رود. پس از آن روسیه، چین و 
انگلیس در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه بین المللی پیام از 
برقراری پروازهای مسافری کرج-کیش در هفته جاری خبر داد.
به گزارش تین نیوز منوچهر اتقیایی معاون هوانوردی 
ز  مور فرودگاهی فرودگاه پیام، اظهار داشت: ا و ا
سه شنبه هفته جاری پروازهای مسافری کرج به جزیره 
کیش و بلعکس از فرودگاه پیام راه اندازی می شود.
وی افزود: این پرواز هر هفته سه شنبه رأس ساعت 14 
در کرج به زمین می نشیند و در ساعت 15 پرواز کرج 
به مقصد جزیره کیش فرودگاه پیام را ترک می کند.

از کل تلفات حوادث رانندگی در دو ماهه نخست سال 
جاری 1636 نفر مرد و 33۷ نفر زن بودند.در این مدت 
استان های تهران با 163، فارس با 149 و کرمان با 14۸ 
فوتی بیشترین و استان های چهارمحال و بختیاری و ایالم 
هر کدام با 19، کهگیلویه و بویراحمد با 21 و اردبیل با 24 
کمترین آمار تلفات تصادفات را داشته اند.از کل تلفات 
تصادفات 12۷4 نفر در جاده های برون شهری، 56۸ نفر در 
مسیرهای درون شهری، 11۸ نفر در جاده های روستایی 
و 13 نفر در سایر مسیرها جان خود را از دست داده اند.

رضا امیدوار تجریشی -رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسالمیمناف هاشمی- معاون شهردار تهران محمد مهدی کربالیی-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی
از مدیران تاکسیرانی می خواهم که روش های تاکسیرانی تهران متفاوت با شهرهای دیگر شود و 
تهران با توجه به ظرفیت هایی که دارد الگوی کالن شهرهای دیگر باشد و رویکردهای وسیع تری 
در این حوزه ایجاد کنیم همچنین با توجه به این بستر به سمت تجهیز و به روزرسانی ناوگان 
تاکسیرانی با حمایت خودروسازان داخلی برود.باید نگاه ویژه به رانندگان 
و خانواده های آن ها داشته باشیم و بیمه مکمل و امکانات رفاهی از قبیل 
تأسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی، فروشگاه و رستوران  را با توجه به 
ظرفیت های شهرداری تهران در دستور کار قرار می دهیم. دستاوردها و 
مشکالت سازمان پرداخت و سپس گزارش حسابرسی سال 9۸ ارائه شد

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ۸0 کیلومتر از مسیر 162 کیلومتری قزوین- تنکابن 
تا پایان دولت دوازدهم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، افزود: 42 کیلومتر از این 
مسیر ۸0 کیلومتری آسفالت شده و مابقی آن نیز در دست انجام است.محمد اسالمی 
روز دوشنبه در حاشیه بازدید از جاده اصلی در دست احداث قزوین به تنکابن در جمع 
خبرنگاران، اضافه کرد: برای بهره برداری از این مسیر به 2 هزار و 500 تا سه هزار میلیارد 
ریال اعتبار نیاز است.وزیر گفت: جاده قزوین- تنکابن، حلقه زنجیره اتصال شمال به 
جنوب کشور محسوب می شود که مطالعات مهندسی و زیست محیطی آن لحاظ شده است.

 99 بتدای سال  ز ا نوردی سیستان و بلوچستان گفت: ا یا در و در مدیرکل بنا
ر بندر شهید  ن د نستا فغا ساسی هند به ا مل کاالی ا کنون پنج کشتی حا تا
. ز شد غا ن آ ت تخلیه آ صله عملیا د و بالفا گیری کر ر پهلو بها بهشتی چا
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان، بهروز آقایی، بیان کرد: طبق برنامه از پیش تعیین شده، پنجمین پارت 
از محموله های ترانزیتی در قالب سری جدید ترانزیت کاالی اساسی از هندوستان 
فغانستان از طریق بندر چابهار وارد و بالفاصله عملیات تخلیه آن آغاز شد. به ا

دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای سانحه 
هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکالی آنان به بیان جزییاتی از این پرونده پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، غالمعباس ترکی دادستان نظامی 
پیمای  ده های شهدای سانحه هوا نوا ز خا ر با جمعی ا استان تهران در دیدا
نان که در سازمان قضایی نیروهای مسلح  ز وکالی آ ینی و تعدادی ا وکرا ا
برگزار شد، گفت: از خانواده های محترم شهدای سانحه هوایی تشکر می کنم 

بر اساس اعالم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، دستگاه های کمک 
ناوبری هفت فرودگاه کشور وارسی پروازی شدند.به گزارش خبرنگار تین نیوز، با 
تالش کارشناسان مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی و کارشناسان اداره کل 
ارتباطات و ناوبری هوایی و اداره استاندارد پرواز از 12 تا 23 خرداد 99 عملیات 
وارسی پروازی دستگاه های کمک ناوبری هفت فرودگاه کشور با موفقیت به پایان 
رسید.در این راستا 12 خرداد وارسی پروازی دستگاه ILS فرودگاه ارومیه، 13 خرداد 
دستگاه DVOR و 14 خرداد نیز وارسی پروازی ILS فرودگاه تبریز انجام شد.

شماره چهارصد و  هفتاد و چهارم- نسخه آزمایشی -۹ تیر ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 میانگین متراژ خانه ها در سایر کشورها چقدر است؟ 

هواپیمای اوکراینی بر اثر برخورد با زمین منفجر شده است 

پهلوگیری پنجمین کشتی ترانزیتی هند به افغانستان در بندر شهید بهشتی 

دستگاه های کمک ناوبری 7 فرودگاه کشور وارسی پروازی شدند 

یک مقام مسئول اعالم کرد: سقف برداشت روزانه سوخت ناوگان حمل و نقل جاده ای نفت گازسوز بر اساس کاربری های مختلف از اول تیر ماه، حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. 

مرکز نوآوری و شکوفایی لجستیک و حمل و نقل راه اندازی می شود تاکسیرانی تهران الگوی سایر شهرها شود 

راه روشن است

هفته انهم

با توجه به رویکرد مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشورهای اسالمی در زمینه حمایت از کسب 
و کارهای نوآورانه و با عنایت به ظرفیت های منحصر به فرد صنعت لجستیک و حمل و نقل 
پیرو تعامالت گسترده با برندهای برتر صنعت حمل و نقل این مجموعه ایجاد مرکز نوآوری و 
کارآفرینی لجستیک و حمل و نقل را در دستور کار خود قرار داده است.

با توجه به موقعیت جغرافیای ایران و همچنین سبقه تاریخی کشور عزیزمان 
در جاده ابریشم و موقعیت لجستیکی در شاه راه جهان   در این مقطع زمانی 
می بایست با توجه به نقش آفرینی موثر کسب و کارهای نوین تمرکز الزم 
در حمایت از استارت آپ ها و ایده های خالقانه این بخش معطوف گردد.

هفته انهم
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