
   

این نمایشگاه می تواند محلی برای تبادل اطالعات، بررسی مشکالت فنی و تعیین قیمت باشد.
در هر نمایشگاهی یکسری دستاوردهای عام و یکسری دستاورد خاص وجود دارد. این نمایشگاه 
می تواند فضایی برای تبادل اطالعات در حوزه ریلی باشد که طی آن، تعداد کثیری از شرکت های 
سازنده قطعات و تجهیزات ریل به همراه شرکت های مشاور فنی و اقتصادی 
آن حضور خواهند داشت. این موضوع باعث شد تا این نمایشگاه راه اندازی 
شود و در مرحله نخست، بستر الزم جهت تبادل اطالعات بین این زیست بوم 
و این صنعت فراهم شود. این نمایشگاه می تواند فضایی را فراهم کند تا 
تولیدکننده و مصرف کننده قطعات، اطالعات به هنگام ردوبدل نمایند

ورود 4 فروند هواپیمای امبرائر 16 ساله به ناوگان هوایی 

وزیر راه: تحقق بهینه سازی سوخت در حوزه حمل و نقل و ساختمان 

یک ششم یارانه انرژى در دنیا را ایران پرداخت مى کند   تخفیف 80درصدى و رشد 80درصدى در بنادر شمالى 

ارایه بسته های حمایتی و اقتصادی راه آهن به مراکز تولیدی تخصصی 

شامگاه روز دوشنبه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از لغو نرخ نامه جدید اعالم شده برای پروازهای داخلی خبر داد و گفت: افزایش قیمتی از 
آبان ماه اتفاق نمی افتد.

به گزارش تین نیوز، طی روزهای گذشته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از ابالغ نرخ نامه جدید برای پروازهای داخلی 
و اعمال آن از ابتدای آبان ماه خبر داد که قیمت بلیت هواپیما در این مسیرها به صورت میانگین ۵۰ تا ۸۰ درصد افزایش می یابد اما در پی اعالم 
این خبر اعتراض ها و انتقاداتی از سوی مردم و نمایندگان مجلس مطرح شد و نهایتا وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت که نرخ های جدید اعالم 

شده لغو می شود و اجازه نمی دهیم ایرالین ها بلیت هواپیما را به هر قیمتی که می خواهند بفروشند.

در پی این اتفاقات جلسات مشترکی بین شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد تا درباره قیمت بلیت هواپیما تصمیم 
گیری شود.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبحث ١٩ 
مقررات ملی و کنترل ساختمان را از پیشروترین مباحث در 
حوزه ساختمان برشمرد و اهداف راه اندازی سامانه پایش را 
اعالم کرد.رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 
مراسم رونمایی از سامانه پایش اطالعات انرژی در ساختمان، 
ضمن معرفی ویژگی های سامانه، گفت: در کشورمان متاسفانه 
کارنامه قابل قبولی برای مصرف انرژی وجود ندارد. در عین 
حال چشم اندازهای روشنی نیز وجود ندارد. به همین دلیل 
ضرورت دارد تا در بخش ساختمان، برنامه های کاهش 

بنادر شمالی کشور به مدت یک سال، مشمول تخفیف 
۸۰ درصدی در حقوق، عوارض و هزینه های »شناورهای 
رو-رو« شده اند. به گزارش تین نیوز، بندر امیرآباد در حال 
تکمیل مرحله پایانی اسکله رو-رو ریلی خود است که 
نخستین اسکله رو رو ریلی در ایران به شمار می رود و با 
اهدافی، چون نیاز اقتصاد جهانی به شکل گیری حمل ونقل 
چندوجهی، افزایش سهم ترانزیت کاالهای تجاری، فله 
و مواد نفتی کشورهای آسیای میانه از طریق ایران به 
آب های آزاد و همچنین نیاز استفاده از حمل ونقل ریلی 

شهاب آتش زای- مشاور عالی فنی و مهندسی مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمانعظیم طهماسبی-مدیرکل فرودگاه های بیرجند نوراهلل بیرانوند- معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
در حال حاضر پروازهای فرودگاه بیرجند افزایش قیمت نداشته است، افزایش قیمت بی شک استقبال 
مردم از ناوگان هوایی را کاهش خواهد داد.قیمت بلیط پروازهای فرودگاه بیرجند فعاًل افزایشی نداشته 
است و نرخ نامه جدیدی که مطرح شده بود لغو شده است.افزایش یا عدم افزایش قیمت بلیط پروازهای 
فرودگاه بیرجند در آینده منوط به دو مؤلفه است، بیان کرد: تصمیم ستاد ملی 
کرونا و برنامه زمستانی شرکت هایی هواپیمایی مؤلفه ها این حوزه هستند.

اگر تصمیم ستاد ملی کرونا بر این باشد که باید پروازها با استفاده از ۶۰ 
درصد ظرفیت هواپیماها صورت گیرد بی شک از آبان ماه افزایش قیمت 

صورت خواهد گرفت.

به گفته وزیر راه و شهرسازی بهینه سازی سوخت در حوزه ریلی با تبدیل دیزل های قطار 
به سوخت ال.ان.جی بود و تا حدودی محقق شده است و در حوزه جاده ای نیز با اجرای 

برنامه نوسازی ناوگان در تالش برای کاهش مصرف انرژی هستیم.
به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از سامانه پایش 
اطالعات انرژی ساختمان که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، گفت: 
وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته و به صورت ویژه اهتمام به بهینه سازی مصرف 

سوخت هم در حوزه حمل و نقل و هم در حوزه ساختمان داشته است.

یک راننده تاکسی فرودگاه امام وضعیت رانندگان رانندگان فرودگاه امام را بسیار 
سخت و نگران کننده توصیف کرد که به علت حذف یا کاهش  پروازهای این فرودگاه 

به وجود آمده است.
به گزارش تین نیوز، این راننده تاکسی فرودگاه در پیامی در شبکه های اجتماعی با بیان این 
مطلب تاکید کرد: دغدغه اصلی رانندگان کرایه بسیار ناچیزی است که برای تاکسی های 
فرودگاه امام در نظر گرفته شده که نیمی از آن هم صرف )دو قلم( بنزین و کمیسیون 
می شود، که آن هم 2 الی 3 روز یک نوبت با مسیر، یکسر خالی نصیب رانندگان می شود.

وزیر راه و شهرسازی بر پیشران بودن نظرات کارشناسانه معاونت مسکن و ساختمان 
در بخش کالن دولت تاکید کرد و گفت: آمار تحلیلی بازار مسکن با تکیه بر تحلیل 

های جامع اقتصادی، منتشر می شود.
به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی افزود: تاثیرگزاری اقتصاد 
کالن بر بازار مسکن، پیشران بودن بخش مسکن در اقتصاد کشور و تاثیرگذاری 
موثر آن و حفظ سهم مسکن در اقتصاد کشور و توجه به مسئولیت اجتماعی در 

بخش مسکن از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

شهردار تهران با اشاره به کاهش چشمگیر درآمدهای شهرداری در دوران کرونا، گفت: 
دولت مانع افزایش کرایه حمل و نقل عمومی نشود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، پیروز حناچی روز سه شنبه در حاشیه دویست و چهل 
و دومین جلسه شورای شهر تهران به خبرنگاران توضیح داد: برج میالد که در عمل 
تعطیل شده و فعالیت حمل و نقل عمومی هم به ۵۰ درصد ظرفیت کاهش یافته است 

و همین موارد از جمله دالیل کاهش درآمد شهرداری به شمار می رود.

شماره پانصد و چهل و دوم- نسخه آزمایشی -۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 قیمت های جدید بلیت هواپیما لغو شد 
توضیح پلیس درباره اعمال محدودیت برای سفر 

 درخواست رانندگان تاکسی فرودگام امام برای افزایش کرایه ها 

حناچی: دولت مانع افزایش کرایه حمل ونقل عمومی تهران نشود 

آن طور که شنیده می شود 4 فروند هواپیمای امبرائر وارد کشور شده اما هنوز اطالعات دقیقی از مالک و بهره بردار آن در دست نیست. 

 صرفه جویی 15 میلیون دالری هواپیمایی آسمان در هزینه های ارزی افزایش قیمت پروازها به زیان ناوگان هوایی 

راه روشن است

هفته انهم

چهار فروند هواپیما به دست متخصصان آسمان حدود  ١۵ میلیون دالر صرفه جویی ارزی تنها 
از این محل نصیب شرکت و کشور شده است.ه با تالش مهندسان این شرکت پروسه اورهال 
و بازگشت به خدمت 4 فروند هواپیما به اتمام رسیده و در آستانه ورود به ناوگان هوایی آسمان 
است،هواپیماهای مذکور با هزینه تقریبی ۵ میلیون دالر مجددا آماده 
بهره برداری شده اند. در صورتی که اگر قصد خرید این 4 فروند هواپیما 
را داشتیم باید رقمی حدود 2۰ میلیون دالر برای این کار اختصاص می 
یافت.با اورهال این چهار فروند هواپیما به دست متخصصان آسمان 
حدود  ١۵ میلیون دالر صرفه جویی ارزی نصیب  کشور گردیده است.

هفته انهم
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