
   

هدف پشتیبانی از تولیدات هما است تا این شرکت هواپیمایی بتواند پروازهای بیشتری انجام دهد.
ستیابی به این هدف مستلزم آن است که از ناوگان هوایی هما حمایت شود و یکی از الزامات آن، 
تامین قطعات و لوازمی است که در بخش تعمیرات و مهندسی استفاده می شود.برپایی نمایشگاه 
تعمیرات و مهندسی کمک می کند تا تمام کسانی که دارای ظرفیت 
هستند از جمله صنایع و شرکت های دانش بنیان بتوانند بخشی از 
آنچه را ساخته اند به نمایش بگذارند.در همین زمینه در حوزه هوایی نیز 
همچون نمایشگاه راه آهن برپا خواهد شد راه آهن با برپایی نمایشگاه، 

یک گام ۶۰ درصدی رو به جلو برداشت.

قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ به دلیل شیوع کرونا تمدید می شود 

جزییات سفرهای نوروزی مردم اعالم شد +مقاصد و جاده ها 

۲۷ فروردین، انجام پرواز لوفتهانزا از فرودگاه امام خمینی)ره(  افزایش نرخ کرایه تاکسی پس از طی مراحل قانونی اعالم می شود 

برپایی نمایشگاه تعمیرات و مهندسی هما در سال جدید 

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران از تفاهمنامه ساخت ۱۰۵ واگن متروی ملی با شرکت واگن سازی تهران و شرکت متروی تهران و 
بازسازی ۳۱ قطار نسل اول مترو خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: ما در شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
با افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و ارتقاء کیفی خدمات تالش کرده ایم تا رضایت مسافر و کارایی مترو را افزایش دهیم.

وی افزود مترو یکی از محورهای اصلی در حوزه حمل و نقل و ترافیک پایتخت است و عملکرد آن نقش جدی در زندگی شهروندان شهر تهران دارد.

وی در ادامه با اشاره به کاهش سرفاصله حرکت قطارها در سال گذشته بر اساس کار کارشناسی تصریح کرد: خوشبختانه این کار با واکنش مثبت 
از سوی شهروندان و مسافران همراه بود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: پروازهای هواپیمایی 
لوفتهانزا بعد از ۱۵ماه توقف، روز جمعه ۲۷ فروردین ماه 
ز فرودگاه امام خمینی)ره( از سرگرفته می شود. ا

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، هواپیمایی لوفتهانزا در پی 
شیوع ویروس کرونا پروازهای خود به ایران را از دی ماه سال۹۸ 
متوقف کرد، در این ۱۵ ماه نیز بیش از سه بار نسبت به از سرگیری 
پروازها اعالم آمادگی کرد اما در پی آنچه نا امنی آسمان ایران 
یا شیوع ویروس کرونا اعالم می کرد، وعده خود را عملی نکرد.

مرتضی ضامنی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: هر سال در بهمن یا اسفند ماه فرآیند افزایش 
قیمت کرایه تاکسی پیشنهاد می شود، شورای های 
اسالمی شهر مرجع تغییر نرخ کرایه تاکسی ها است 
به این ترتیب که فرآیند تعیین نرخ کرایه تاکسی بر 
اساس قانون شهرداری ها در اواخر سال بر اساس 
پیشنهاد واحدهای کارشناسی سازمان تاکسیرانی در 
قالب الیحه به شورای اسالمی هر شهر ارسال می شود و 
شورای شهر در ادامه پس از بررسی، تصویب و در نهایت 

محمد شکرچی زاده- رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیعلی امام- مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه محمد اسالمی- وزیر راه و شهرسازی
با تمامی سختی ها و مشکالت توانستیم در کمتر از سه ماه ۹ ایستگاه را افتتاح کنیم.سال 
۱۳۹۹ با تمام فراز و نشیب هایش به پایان رسید، سالی که به سبب بروز مشکالت بی سابقه 
اقتصادی و نیز اپیدمی ویروس کرونا، روند فعالیت بسیاری از بخش های اجرایی کشور 
را تحت تاثیر قرار داد و در زمان بندی تحقق اهداف برنامه های 
پیش بینی شده، اختالل ایجاد کردبا این حال نگاهی اجمالی به 
عملکرد شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( در سال گذشته 
نشان می دهد که با توجه به وجود معضالت متعدد که با آزادسازی 
دیرهنگام وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ توام شد،

آمارهای رسمی منتشر شده نشان  می دهد که سفرهای جاده ای مردم در نوروز امسال 
۹۳ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش و ۱۵ درصد نسبت به دو سال گذشته 
و قبل از شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. آمارهای منتشر شده سامانه های 
حمل ونقل هوشمند مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل ونقل جاده ای نشان می دهد 
۲۰ اسفند  که متوسط تردد روزانه بین استانی از ابتدای طرح سفرهای نوروزی )
ماه سال گذشته( تا دیروز )سیزدهم فروردین ماه امسال( یک میلیون و ۷۷۹ هزار 
و ۸۸۶ وسیله نقلیه بوده است که این اعداد و ارقام نسبت به نوروز سال گذشته ۹۳ 

کارشناس اقتصاد حمل و نقل و ترانزیت ضمن تشریح مواردی که ضرورت دارد، در برنامه 
ترانزیتی تفاهم نامه ایران و چین مدنظر قرار گیرد، گفت: پروژه هایی که در این بستر تعریف 
می شوند باید به همراه مالحظات امنیتی، دفاعی، پدافندی، زیست محیطی و مطابق با اسناد 
آمایش ملی کشور تعیین شود.به گزارش تین نیوز، محمدجواد شاهجویی، در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نکات مطرح همکاری راهبردی ایران و چین 
در حوزه ترانزیت و پیشنهاداتی درباره توجه به مفاهیم ترانزیت در این تفاهم نامه، اظهار 
داشت: باید توجه شود که همکاری ایران و چین در بستر طرح یک کمربند-یک راه، صرفا 

پیمایی و مؤسسات  حسن خوشخو مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت های هوا
پیمایی داخلی اعالم  نوردی، در نامه ای خطاب به کلیه شرکت های هوا هوا
کرد: با توجه به گزارش های واصله از فروشندگان و نمایشگرهای فروش بلیت 
پروازهای داخلی، تعدادی از شرکت های هواپیمایی در مسیرهای پر تردد مانند 
کیش، قشم و مشهد در قالب عناوینی چون رزرو یک شب هتل یا هزینه بلیت دو 
طرفه یا چارتری یا نبود صندلی اقدام به دریافت وجه بیشتر از مسافران کرده اند.

بنادر خشک، پایانه های داخلی ترکیبی کاال هستند که در بعضی از کشورها ایجاد 
شده اند و در برخی موارد دارای ارتباط مستقیم و برنامه ای ریلی و جاده ای با یک یا 

چند بندر ساحلی هستند.
در این میان بخش زیادی از خدمات ارائه  شده در بنادر ساحلی شامل خدمات گمرکی و 
ترخیص کاال، انبارداری، ارسال، تعمیر و نگهداری کانتینر می تواند در این بنادر صورت 
گیرد. بنادر خشک از جمله مراکز تجمیع و توزیع کاال و به ویژه کانتینر بوده و نقش 

مهمی در عرصه حمل  و نقل ترکیبی یا چندوجهی دارند.

شماره ششصد و چهل و چهارم- نسخه آزمایشی -۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

تفاهمنامه ساخت ۱۰۵ واگن متروی ملی 
ترفند تازه برای گرانفروشی بلیت هواپیما/سازمان: برخورد می کنیم 

الزامات ترانزیتی تفاهم نامه ایران و چین 

عزم سازمان بنادر برای ایجاد و توسعه بنادر خشک جزم است؟ 

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعالم رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند. 

پیاده سازی  سند  اجرایی  ایمنی  جاده ها  در دهه کاهش مخاطرات  جاده ای شرکت مترو تهران در سه ماه ۹ ایستگاه افتتاح کرد 

راه روشن است

هفته ان هم

در دولت تدبیر و امید، مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی و کنترل ساختمان توسط مرکز بازنگری 
و ویرایش شدند که مباحث باقی مانده مبحث ۱۰ )طراحی و اجرای ساختمان های فوالدی(، 
مبحث ۱۲ )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( هستند که در حال انجام بوده و تا قبل از اتمام 

دولت به اتمام رسیده و ابالغ خواهند شد.
مبحث سوم )محافظت ساختمان ها در برابر آتش(، مبحث نهم )طراحی و 
اجرای ساختمان های بتن آرمه( و مبحث نوزدهم )صرفه جویی در مصرف 
انرژی( را از جمله مباحث مهمی برشمرد که بازنگری و ویرایش آن ها 

تغییرات جدیدی را نسبت به موارد مشابه خود داشتند.

هفته انهم
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