
این پروژه یکی از پروژه های مهم فرودگاه تبریز است که طی آن ترمینال سه فرودگاه 
50 میلیارد ریال به  مساحت 850 متر مربع توسعه می یابد. تبریز با هزینه ای بالغ بر

اقداماتی از قبیل تهیه و اجرای سقف کاذب زیپ تک به متراژ 950 مترمربع، تهیه و نصب سازه 
فضا کار به متراژ 850 متر مربع، اتمام اسکلت کل پروژه به وزن تقریبی 
260 تن، تهیه و نصب سرامیک کف به متراژ 1000 متر مربع، اجرای 
نمای کامپوزیت پروژه به متراژ 1100 متر مربع، اجرای نمای داخلی 
به صورت خشکه چینی به متراژ 180 مترمربع و تهیه و نصب تسمه 
نقالی پالتی و خطی از اهم اقدامات انجام شده در این پروژه هستند.

   

 لغو طرح های ترافیک و دورکاری؛ کاهش 40 درصدی فاصله گذاری ها 

 اختالل و قطعی سرویس های بنادر در تاریخ 2 مهر 

 ایرباس هواپیماهای هیدروژنی با آالیندگی صفر می سازد  رجا برای ورود به بازار سرمایه آماده است 

تکمیل پروژه توسعه ترمینال فرودگاه تبریز 

در حالی چند ماهی بود که نبود رغیب باعث شده بود که انحصار پروازهای ترکیه به دست ایرالین قطری آن هم با نرخ های نجومی بیفتد که از 
سرگیری پروازهای ایرالین های ایرانی و ترکیه ای باعث شد، این انحصار شکسته و نرخ بلیت ها به بازار حمل و نقل هوایی به یک تعادل نسبی برسد.

به گزارش تین نیوز، طبق آخرین اطالعیه هایی که از سوی شرکت های هواپیمایی داخلی منتشر شده است، ظاهرا پنج شرکت هواپیمایی آسمان، 
هما، قشم ایر، ایران ایرتور و ماهان توانسته اند مجوز پروازهای خود به ترکیه را اخذ کنند.

البته با نگاهی به قیمت بلیت پروازهای تهران -استانبول در سایت های فروش آنالین میبینیم قیمت این مسیر، افزایش بیش از سه برابری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

برای مثال در حال حاضر قیمت بلیت تهران-استانبول برای روز )دوم مهرماه( توسط شرکت هواپیمایی ماهان 6 میلیون 200 هزار تومان و توسط 
هواپیمایی ماهان 6 میلیون 930 هزار تومان به فروش می رسد.

شرکت حمل و نقل ریلی رجا و شرکت نوین صنعت 
رجا برای ورود به بازار سرمایه، پذیرش خود را در 
ندند. بورس در روز جاری به ثبت رسا شرکت فرا
به گزارش تین نیوز، عضو هیأت مدیره و رئیس کارگروه 
تخصصی ورود شرکت رجا به بازار سرمایه با اعالم این خبر 
افزود: خوشبختانه با حمایت های هگتا و سازمان تأمین اجتماعی 
برای افزایش سرمایه رجا و خروج از ماده 1۴1، شرایط الزم 
برای ورود به بازار سرمایه کشور برای دو مجموعه شرکت 
حمل و نقل ریلی رجا و شرکت نوین صنعت رجا فراهم شد.

شرکت ایرباس از تولید هواپیماهای هیدروژنی با میزان 
آالیندگی صفر خبر داده است. این هواپیماها برای انجام 
پروازهای تجاری تا سال 2035 در دسترس قرار می گیرد.

ز تولید  یرباس روز گذشته ا به گزارش تین نیوز ، ا
سه نوع هواپیمای جدید در آینده خبر داد. هدف از 
ندن میزان  پیماها به صفر رسا ین هوا تولید همه ا
ین  نها است. بدین منظور در تمامی ا آالیندگی آ
ز سوخت هیدروژنی استفاده می شود. پیماها ا هوا

خیراهلل خادمی-مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشورپیروز حناچی-شهردار تهران رامین آذری-مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی
برای کاهش تراکم جمعیت در واگن های مترو به منظور پیش گیری از شیوع ویروس کرونا، تعداد 

واگن  و رام قطارها را در خطوط پر ترافیک افزایش داده است.
رعایت پروتکل های بهداشتی نه تنها در مترو و وسایل حمل و نقل عمومی بلکه در تمامی امکان 
سرپوشیده که افراد حضور دارند، الزامی است اما رعایت این موارد در مترو 
به دلیل ازدحام جمعیت به ویژه در ساعات پیک الزام بیشتر دارد. اگر رعایت 
پروتکل های بهداشتی را با استفاده از ابزارهای حاکمیتی جدی بگیریم و از 
ورود افرادی که پروتکل های بهداشتی را  رعایت نمی کنند به مترو و اتوبوس 

جلوگیری کنیم در اسرع وقت همه رعایت خواهند کرد.

ز  نوردی ا یا در و در زمان بنا رتباطات سا مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و ا
د. ا رشنبه( خبر د 2 مهر ) چها ریخ  در در تا ختالل و قطعی سرویس های بنا ا
به گزارش تین نیوز، محمد تاج گردون 30 شهریور در نامه ای به مدیران کل ستاد 
02 از ساعت  و مدیران کل بنادر  اعالم کرد: در روز چهارشنبه مورخ 0۷/1399/
15:00 تا 2۴:00 کلیه سرویس های بنادر با اختالل و قطعی مواجه خواهد شد.

علت این قطعی و اختالل، انجام تغییرات برق دیتا سنتر مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی 
به منظور اضافه کردن تابلوی برق کمکی توسط اداره مهندسی عمران اعالم شده است.

سخنگوی دولت از تمدید مهلت پرداخت تسهیالت مشاغل آسیب دیده از کرونا و وام 
ودیعه مسکن خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایبنا، علی ربیعی در این باره توضیح 
داد: با توجه به وجود برخی کاستی ها در اطالع رسانی ، پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده 

از کرونا تا پایان مهر ماه و پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه تمدید شد.
فوی همچنین از تصویب آیین نامه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 
در هفته جاری خبر داد و گفت: امسال با دستور رییس جمهور و تالش وزیر رفاه، دولت 

بیش از 50 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی تخصیص داد.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در وین در توئیتر خود نوشت: با مدیرعامل شرکت 
هواپیمایی اتریش توافق شد تا مشترکا برای برقراری مجدد پروازهای هواپیمایی 
اتریش به ایران در آینده نزدیک تالش شود.عباس باقرپور اردکانی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در اتریش با »هونس بروخ« مدیرعامل شرکت هواپیمایی اتریش دیدار 
و گفت وگو کرد.او در این باره عنوان کرده است: در مالقات دوستانه و سودمندی 
که با آقای هونس بروخ، مدیرعامل هواپیمایی اتریش داشتم، وضعیت پروازهای 
مسافری که تحت تاثیر همه گیری کرونا قرار گرفته است را مورد بررسی قرار دادیم.

شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرد: از سهم 200 هزار واحدی ساخت مسکن ملی 
در شهرهای جدید تاکنون عملیات ساخت 115 هزار واحد مسکن ملی آغاز شده است.

به گزارش تین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه هم اندیشی مدیران عامل 
شهرهای جدید با حضور حبیب اله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید برگزار و آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در این 

شهرها بررسی شد.

شماره پانصد و بیست و هفتم- نسخه آزمایشی -اول مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 انحصار پروازهای ترکیه شکست/متوسط قیمت به 6 میلیون تومان رسید 
 رایزنی برای برقراری مجدد پروازهای هواپیمایی اتریش به ایران 

پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه تمدید شد 

آغاز ساخت ١١٥ هزار واحد مسکن ملی در شهرهای جدید 

یست و دومین جشنواره شهیدرجایی استان تهران که امروز )دوشنبه 31 شهریور 99( با سخنرانی استاندار تهران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و معاون سازمان اداری و استخدامی کشور کار خود را ادامه داده بود، با معرفی برگزیدگان جشنواره بیست ودوم پایان یافت. 

عوارض آزادراه تهران-شمال دوباره الکترونیکی می شود افزایش تعداد واگن های مترو برای خطوط پر ترافیک در زمان شیوع کرونا 

راه روشن است

هفته انهم

 بر اساس توافقی که بین وزارت راه و شهرسازی و پلیس راه صورت گرفته، از امروز برای کسانی 
که از آزادراه های الکترونیکی استفاده کرده و عوارض شان را پرداخت نکرده اند، پیامک ارسال 
شده و نهایتا اگر عوارض شان را ندهند، جریمه می شوند. بر اساس توافق صورت گرفته از امروز 
در شش آزادراه دولتی از جمله آزادراه های تهران-ساوه، تهران-قزوین، 
قزوین-زنجان، تهران-قم، گنارگذر بندرعباس و آزادراه تبریز-ارومیه 
دوربین های این محورها به سامانه تخلفات پلیس راه متصل شده و 
همانطور که رانندگان اگر از ایستگاه های عوارضی عبور کنند و عوارض 

را پرداخت نکنند جریمه می شوند، 

هفته انهم
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