
   

به واسطه شیوع ویروس کرونا و با گذشت زمان شاهد افزایش میزان پروازها از حداقل 
۱۳۰ پرواز به بیش از ۳۳۰ پرواز روزانه هستیم که در یک شیب مالیم روبه بهبود است.

با شیوع ویروس کرونا این مساله بر میزان پروازهای روزانه تاثیر بسزایی داشت و تقریبا حدود ۷۵ 
تا ۸۰ درصد کاهش را شاهد بودیم. این مساله به مرور زمان و برقراری 
یکسری پروازهای بین المللی در یک شیب مالیم روبه  بهبود بوده و تقریبا 
از ۸ تا ۹ ماه گذشته که حداقل ۱۳۰ پرواز را تجربه کرده بودیم به بیش از 
۳۳۰ روزانه پرواز رسیده است. طبق برنامه ریزی تا پایان امسال ۲۱ پروژه 
در برنامه بوده است که تا انتهای سال ۹۹ به بهره برداری خواهند رسید.

 نگاهی بــه عملکرد 6 ماهه ایرالین ها در پروازهای داخلی به روایت آمار 

جریمه تاکسیرانان به سبب بی توجهی مسافران به استفاده از ماسک 

رفع برخی موانع جهت خرید اتوبوس های جدید برای پایتخت  مخالف رهاسازی قیمت بلیط هواپیما هستیم 

اتمام ۲۱ پروژه فرودگاهی طبق برنامه تا پایان سال ۹۹ 

به گزارش تین نیوز، شب گذشته محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص قیمت گذاری بلیط هواپیما توضیح 
داد: نفس قیمت گذاری وظیفه دولت نیست و طبق قانون، قیمت با عرضه و تقاضا تعیین می شود.

او ادامه داد: در این شرایط با یک اقدام هیجانی نمی توان قیمت ها را تعیین کرد.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سازمان هواپیمایی کشوری باید  جلساتی را برگزار کند و ما جمع بندی و نتایج بررسی ها را ببینیم و به یک نتیجه 
نهایی برسیم. اسالمی گفت: آن چیزی که اعالم شده، تغییر قیمت ها در اول آبان ماه فعال متوقف شده است تا نتیجه نهایی بعد از بررسی های 

بیشتر اعالم شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما اگر بخواهیم به صورت هیجانی و بر اساس حباب ارز تصمیم بگیریم واقعا همه چیز متاثر می شود ولی االن زمان 
تغییر و تصمیم گیری در این بخش نیست.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرده است: به دلیل 
افزایش بیش از اندازه قیمت بلیط، سازمان به این مساله 
وارد و با دستور وزیر راه وشهرسازی مصوبه افزایش قیمت 

بلیط انجمن لغو شد.  
به گزارش تین نیوز، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
با اشاره به اینکه با رهاسازی قیمت بلیط هواپیما مخالف 
هستیم، به ایسنا گفته است: در جلسه ای که بین همه 
ذی نفعان در این حوزه برگزار می شود تکلیف نرخ بلیط 
هواپیما مشخص می شود اما باید به این نکته توجه کنیم 

در دومین جلسه بررسی موانع خرید اتوبوس های داخلی 
جهت تجهیز ناوگان درون و برون شهری با حضور نایب 
رئیس مجلس، وزیر صمت، معاونان وزارتخانه های راه 
وشهرسازی و کشور، معاونان شهرداری تهران، مدیر 
عامل سایپا و ایران خودرو  اقدامات و مصوباتی برای 
یک دوره مشخص اتخاذ شد. در دومین جلسه بررسی 
موانع خرید اتوبوسهای داخلی جهت تجهیز ناوگان 
درون و برون شهری که صبح امروز ۲۱ مهرماه با حضور 
نیکزاد نایب رئیس مجلس، رزم حسینی وزیر صنعت، 

نیره پیروزبخت-رئیس سازمان ملی استانداردعلی امام-مدیر عامل شرکت متروی تهران سیاوش امیرمکری-مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
با انجام مطالعات ارتعاشی، ۸ نقطه در خط ۷ ، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از پدهای تولید داخل 
جهت کاهش ارتعاش در خط ۷ مترو استفاده شد.در این مطالعه ۸ نقطه در خط ۷ مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به تحریم ها ناچار به استفاده از پدهای تولید داخل برای کاهش ارتعاش در بافت متراکم خط ۷ 
بودیم که پس از بررسی و آزمایش های بسیار از نمونه های مشابه خارجی 

استفاده کرده و نتایج خوبی نیز به دست آوردیم.
این عملیات در حال حاضر نیز با وجود بهره برداری از خط در ساعات محدودی 
ادامه دارد، عنوان کرد: در نهایت تا پایان سال جاری تمام پدهای در نظر 

گرفته شده برای خط ۷ نصب شود .

اعمال جریمه های کرونایی برای تاکسیرانان در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق آنان 
ضوابط استفاده از ماسک را رعایت می کنند مسائلی ایجاد کرده است. آنطور که مدیرعامل 
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفته است: »رانندگان تاکسی برای 
عدم استفاده برخی مسافران در شرایطی که هنگام سوارشدن به تاکسی ماسک دارند ولی 
حین حرکت خودرو ماسک را از صورت برمی دارند، با جریمه روبرو می شوند.« »در حال 
حاضر کد جریمه جدید توسط پلیس راهور برای اعمال جریمه رانندگان تاکسی بدون 
ماسک در نظر گرفته شده و اگر مسافران نیز ماسک نداشته باشند راننده جریمه خواهد شد.«

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: روزانه 
۴۱۰۰ تن آسفالت در راه های کشور کار شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عبدالهاشم حسن نیا در مراسم بهره برداری از پروژه 
بهسازی و روکش آسفالت راه های اصلی، فرعی و روستایی مناطق سیل زده لرستان که 
امروز ۲۱ مهرماه صورت گرفت، اظهار کرد: در طی ۴۰۰ روز کاری سال گذشته و سال 
جاری روزانه حدود ۴۱۰۰ تن آسفالت در طول راه های آسیب دیده کشور کار شده است.

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.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مشکالت پیش آمده در روند ساخت فرودگاه 
بین المللی و حاشیه نشینی چابهار با نگاه کالن و اعتبارات ملی مرتفع می شوند و همه 
مسووالن مصمم به پیگیری مسائل و مشکالت مردم این منطقه از سواحل مکران هستند.

به گزارش تین نیوز،  محمدباقر قالیباف روز دوشنبه در سفر به چابهار و بازدید از محل 
ساخت فرودگاه و دیدار با حاشیه نشینان و قشرهای مختلف مردم این شهرستان 
اظهار داشت: این سفر با هدف بازدید و نظارت میدانی از مشکالت و آشنایی با 
ظرفیت های سیستان وبلوچستان انجام شده که امیدواریم پیگیری و مرتفع شود.

شماره پانصد و چهل و یکم- نسخه آزمایشی -۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹
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قیمت بلیط هواپیما باید مطابق عرضه و تقاضا تعیین شود 
وزیر راه: آمار تحلیلی بازار مسکن منتشر می شود 

روزانه ۴۱۰۰ تن آسفالت در راه های کشور کار شده است 

قالیباف:مشکالت ساخت فرودگاه چابهار رفع می شود 

کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در شش ماهه سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 35 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 48 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 53 درصد کاهش وجود داشته است. 

پراید مثل هواپیما بین خودروها پرواز می کند  تکمیل نصب پدهای ضد ارتعاش در خط 7 متروی تهران، تا پایان سال 

راه روشن است

هفته انهم

 گاهی اوقات پراید مثل هواپیما بین خودروها پرواز می کند که این موضوع به فرهنگ رانندگی 
مردم مربوط می شود. پراید در کشورهای دیگر اجازه خروج از شهر را ندارد، اظهار داشت: در حال 
حاضر پراید در برخی از کشورها از جمله کره جنوبی استفاده می شود ولی طبق قانون راهنمایی 

و رانندگی این کشورها، اجازه خروج از شهر را ندارد.
در این کشورها پراید حق تردد بین ۲ شهر را ندارد و در بزرگراه ها نیز 
به سختی اجازه تردد به این خودرو داده می شود.در عراق نیز که کشور 
همسایه ما است، پراید فقط حق تردد در داخل شهر را دارد و نمی 

تواند از شهر خارج شود.

هفته انهم
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