
   

کارنامه پرواز ایرالین ها در فروردین 98 

درخواست کمک ثبت نام  کنندگان »سایپا دیزل« از دادستان 

تخصیص اعتبار به منظور تملک اراضی راه آهن رشت- انزلی  اقتصادی کردن فرودگاه های کشور با استفاده از هوانوردی عمومی 

 نمایشگاه ریلی محفل برای تعامل علم و صنعت 

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان  ها دستور داد با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان 
و تالش خویش را برای احداث پروژه های آماده سازی زمین، انبوه سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به کار گیرند.

به گزارش تین نیوز، در ابالغیه محمد اسالمی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان  ها تاکید شده است: »در راستای منویات مقام معظم رهبری 
در جلسه با کارگزاران نظام و تحقق شعار تولید و در راستای تحقق اهداف دولت محترم و دستورات ریاست محترم جمهوری در بخش تولید مسکن، یکی 
از سیاست های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه های آماده سازی زمین، انبوه سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است.

 انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تالش خویش را جهت اجرای صحیح و به موقع آن به کار 
گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باریتعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم.«

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها با اشاره به اینکه می توان با 
استفاده از ظرفیت هوانوردی عمومی فرودگاه های کشور 
را اقتصادی کرد، گفت: توسعه این بخش می تواند به ایجاد 
فضای کسب وکار برای خلبانان و دانشجویان خلبانی بیانجامد.

 امیرمکری در مراسم امضای تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان 
هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه ها و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در حوزه هوانوردی عمومی، گفت: رونق هوانوردی 
عمومی و ایجاد ترافیک جدید موجب توسعه صنعت هوانوردی می شود.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها گفت:  
با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به 
منظور تملک اراضی راه آهن رشت- انزلی و کاسپین در 
اردیبهشت ماه سال جاری عملیات اجرایی در این دو 
مسیر با سرعت باالیی در حال پیگیری و انجام است.

 عباس خطیبی با اشاره به بهره برداری از راه آهن قزوین- رشت 
در اسفند ماه سال گذشته گفت: با افتتاح این مسیر ریلی 
بخش بسیار مهمی از کریدور شمال- جنوب تکمیل شد .

جمشید عدالتیان شهریاری ، عضو اتاق بازرگانی ایرانعلی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری علی محتشم امیری، مجری برگزاری هفتمین نمایشگاه ریلی و ششمین کنفرانس ریلی
 جدول نرخنامه ای که از سوی شرکت های هواپیمایی با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری تهیه 

شده، در ایام پیک سفرهای عیدفطر هم مالک عمل خواهد بود.
همان جدولی که با عنوان نرخ نامه در سایت سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده و کف و سقف 

قیمتی همه مسیرهای پروازی برای همه شرکت های هواپیمایی در آن آمده، 
به عنوان مالک سقف قیمتی در سفرهای عید فطر لحاظ می شود. فعاًل 

قرار نیست این نرخنامه تغییر کند و همان جدولی که برای سفرهای نوروزی 
مورد استفاده قرار گرفت برای ایام پیک سفرهای پیش رو نیز باید از سوی 

شرکت های هواپیمایی اعمال شود.

بخش خصوصی در توسعه بنادر کوچک خیلی خوب می تواند عمل کند، البته تحریم موانعی را بر سر 
راه بخش خصوصی ایجاد می کند، ولی با شرایطی که سازمان بنادر برای سرمایه گذاری فراهم کرده، 
سرمایه گذاران سهل تر می توانند در توسعه بنادر و حرکت به سمت تخصصی شدن آن حرکت کند.
بهار باشد چرا که  ران باید به سمت بندر چا ولویت سرمایه گذا معتقدم ا
توسعه این بندر نقش آفرینی ایران را در منطقه افزایش می دهد و می توان 
از ظرفیت کشوری، چون هند برای رونق تجارت دریایی استفاده کرد. 
حضور بخش خصوصی در بنادر منجر به افزایش بهره روی خواهد شد و این 
امر برای سازمان بین المللی، چون سازمان بنادر هم اهمیت زیادی دارد.

کمتر از یک ماه پس از تجمعی که رانندگان ثبت نام  کننده در طرح نوسازی ناوگان 
سنگین فرسوده در مقابل سایپا دیزل، برگزار کرده و برای حل مشکل خود از مقامات 

رده باالی کشور درخواست کمک کردند، این افراد روز گذشته بار دیگر در مقابل شرکت 
مذکور تجمع کرده و خواستار پیگیری مشکل خود از سوی مسئوالن شدند.

به گزارش تین  نیوز، بر اساس فیلمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، 
تجمع کنندگان در شعارهای خود خواستار ورود دادستان کشور به این مشکل شده اند.

کارشناس مسکن در خصوص کاهش ساخت واحدهای مسکونی علی رغم وعده های داده 
شده در طرح جامع، گفت: در طرح جامع قبلی ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکن 
پیش بینی شده بود که در بازنگری سال 96 این عدد به 800 هزار واحد تغییر پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مهدی روانشادنیا با تاکید بر این نکته این کاهش بازار مسکن را 
متاثر از خود خواهد کرد، اظهار کرد: واقعیت این است که درسال های گذشته تولید مسکن به 

500 هزار واحد رسید و در سال 91 بیش از یک میلیون واحد ساخته شد. این آمار بیانگر این 
مطلب است که در اصل موضوع اختالف حاصل خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل- رودبار خبر داد و گفت: 
با توجه به اهمیت این آزادراه در کریدور شمال- جنوب و نقش موثر آن در حذف گلوگاه 
ترافیکی آزادراه قزوین- رشت با اتمام تجهیز کارگاه و رفع مشکالت معارضان عملیات 
اجرایی این پروژه آغاز شد خیراله خادمی در بازدید از  آزادراه منجیل- رودبار با تاکید بر 

اهمیت این آزادراه در حذف گلوگاه  ترافیکی آزادراه قزوین- رشت گفت: کریدور شمال- 
جنوب به طول 1۳۴0 کیلومتر از انزلی تا بندر امام خمینی امتداد می یابد .

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل قزوین گفت: وزیر صنعت دالیل گرانی خودرو را 
شفاف سازی کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مهدی اسالمی با بیان اینکه قیمت خودروی پراید بیش از ۳0 
میلیون تومان افزایش پیدا کرد و این نشان از دست های پشت پرده دارد، اظهار کرد: در حال حاضر 
بازار خودرو راکد است و نمایشگاه داران نسبت به این موضوع گله دارند، شرکت های خودروساز و 

دست های پشت پرده مقصر اصلی مشکالت در بازار خودرو هستند و از آن سود می برند.
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ابالغ مهم َمسکنی وزیر راه/ مسکن سازی در زمین های دولتی با وام صفردرصد 

عملیات اجرایی آزادراه منجیل-رودبار آغاز شد 

 عدم تحقق بندهای طرح جامع مسکن سابق 

وزیر صنعت دالیل گرانی خودرو را شفاف سازی کند 

هفتهانهم
راهروشناست

شرکت نمایشگاهی میالد نور، مجری انحصاری نمایشگاه ریلی در ایران، هدف خود از برگزاری نمایشگاه 
صنعت حمل و نقل ریلی را  نوآوری، توسعه صادرات و واردات غیرنفتی، توسعه صنعت ریلی کشور، ارتقاء 
صنعت حمل و نقل باری و مسافری ریلی، واردات فناوری های روز دنیا، افزایش سرمایه گذاری خارجی و 
کمک به نوسازی ناوگان ریلی کشور، ایجاد یک فضای بسیار مناسب جهت 
معرفی محصوالت وعرضه توانمندی ها و پتانسیل صنعت ریلی، فراهم کردن 
بستر مناسب برای هم اندیشی و استفاده از توان علمی شرکت ها و برندهای معتبر 
جهانی درجهت ارتقای توان داخلی کشور فرصت ارائه نقطه نظرات کارشناسان 
و اساتید این حوزه در قالب همایش های علمی و تخصصی را تعریف کرده

سازمان هواپیمایی کشوری گزارش عملکرد پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد در فرودین 98 را منتشر کرد. 

 بخش خصوصی، بنادر کوچک را تخصصی مدیریت کند مالک قیمت گذاری بلیت پروازهای عیدفطر مشخص شد 
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