
   

 اسالمی: در حال خرید تعدادی هواپیما هستیم 

سریال انتقاد از فرمول تن-کیلومتر و فقدان نظارت بر اجرا 

 ضرورت هوشمند شدن حمل ونقل  ترمینال سالم آماده بهره برداری است 

 دستور رهبر انقالب برای کمک به حمل و نقل عمومی تهران 

ماجرای تکراری فروش بلیت هواپیما و کنسل کردن پرواز و فروش بلیت با قیمت باالتر و مشکل سازی برای مسافران در تعطیالت هم چنان ادامه دارد.

به گزارش تین نیوز، پرواز شماره 7056 هواپیمایی کیش ایر در مسیر کیش-تهران ساعت 22:15  برای روز  پنجشنبه )23 بهمن ماه( کنسل شد.

یکی از این مسافران در گفت وگو با خبرنگار این شبکه خبری عنوان کرد: در حالی هواپیمایی کیش ایر اقدام به کنسل این پرواز کرده است که دقیقا 
30 دقیقه قبل از این پرواز و 45 دقیقه بعد از آن، در همین مسیر پرواز وجود دارد.

این مسافر اضافه کرد: این شرکت هواپیمایی در فاصله یک ساعته در مسیر کیش-تهران سه پرواز برقرار کرده است اما به دلیل این که صندلی یکی 
از پروازها پر نمی شود اقدام به کنسل کردن یکی از پروازها می کند تا بتواند ظرفیت دو پرواز دیگر را تکمیل کند.

ازنظر ما ترمینال سالم برای بهره برداری آماده است. علی 
رستمی، سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با اعالم 
این خبر گفت: درحال انجام ریزه کاری ها و چیدمان مبلمان 
در این ترمینال هستیم.به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت 
راه و شهرسازی، رستمی ادامه داد: درواقع می توان گفت که 
این ترمینال درحال چک نهایی و برطرف کردن ایرادهای 

جزئی است که ممکن است در فرآیند ساخت رخ داده باشد.
او درخصوص زمان افتتاح ترمینال سالم گفت: افتتاح آن 

باید از سوی مقامات کشوری صورت بگیرد،

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی خواست تا شرکت های دانش بنیان جایگزین 
شرکت های سنتی به خصوص در بخش حمل ونقل 

کشور شوند.
مهرداد بائوج الهوتی با اشاره به این مطلب که 
موسسات دانش محور با بهره گیری از نیروهای 
جوان ایده های موثری در ارتباط با حمل ونقل دارند، 
اظهار کرد: موسسات دانش بنیان  هم دارای نیروی 

فعال جوان و تحصیلکرده هستند

نوراله اسعدی، مدیر کل بنادرودریانوردی خرمشهررضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران
محاسبات شرکت های هواپیمایی برای ارائه بلیت هواپیما همان محاسبات قبلی است 

و محاسبات مذکور تغییر نکرده است.
 براساس توافق شرکت های هواپیمایی نرخ بلیت هواپیما براساس 
هزینه تمام شده یک ساعت صندلی پرواز محاسبه می شود و فهرست 
مسیرهای مختلف و محاسبات انجام شده بر روی سایت انجمن 

شرکت های هواپیمایی قابل دسترس است.
مبنای قیمت بلیت هواپیما نرخی است که شرکت های هواپیمایی 

بر روی پرتال خود اعالم می کنند.

تاکنون بخش خصوصی 175 میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری کرده است. 
حدود 175 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در بندر خرمشهر سرمایه گذاری شده 

است که به ایجاد ترمینال کانتینری در زمینی به وسعت 15 
هکتار و خرید تجهیزات تخلیه و بارگیری مدرن برای تکمیل 
زیرساخت های بندر خرمشهر می توان اشاره کرد.در راستای 

حمایت از بخش خصوصی و کاهش تعرفه های بندری می توان 
شرایطی را مهیا کرد که سرمایه گذاران بخش خصوصی به 

راحتی در بندر خرمشهر سرمایه گذاری کنند.

یک فعال بخش حمل ونقل کاال با برشمردن کاستی ها و نواقصی که اکنون در بخش 
حمل کاال و پس از اجرای تن-کیلومتر به وجود آمده است، گفت: برای برون رفت از 

این مشکالت الزم است انجمن های رانندگان کاال با همکاری سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، نظارت بیشتری بر اجرای این روش محاسبه کرایه حمل داشته 

باشند.
به گزارش تین نیوز، وی گفت: اگرچه پس از سال ها انتظار و محاسبه کرایه حمل کاال با 

روش های نامتعارف و توافقی و پس از پیگیری های طوالنی تن-کیلومتر تصویب شد 

 یک کارشناس اقتصاد و مسکن در تشریح اولین برآورد از مسکن سال 98، گفت: 
برداشت ذهنی بازیگران بازار مسکن نسبت به تحوالت قیمت در سال آینده، با دو 

نظرسنجی تلگرامی در دو فصل پیاپی، اواخر پاییز و نیمه زمستان امسال، پایش شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محسن محتشمی اظهار کرد: نتایج نشان می دهد اکثریت 
نسبی فعاالن این بازار انتظار دارند سال آینده قیمت مسکن به ثبات برسد. 

 معاون پژوهشی پژوهشگاه هوافضا از پایان اولین مرحله طراحی هواپیمای هشت نفره 
به خبر داد و گفت: در صورت تأمین بودجه این پروژه تا 5 سال آینده به نتیجه می رسد.

به گزارش تین نیوز، محمد طیبی رهنی در مورد فعالیت های پژوهشگاه هوافضا در حوزه 
هوانوردی عمومی به ایرنا، توضیح داد: حوزه جدید بحث های صنعت هوایی است که به 
استناد سند راهبردی پژوهشگاه، هواپیماهای سبک یا هوانوردی عمومی را شامل می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: با توسعه بندر چابهار، کشور به پیشرفت 
اقتصادی چشمگیری خواهد رسید، زیرا طبق بررسی های انجام شده، این بندر ظرفیت 
تولید درآمد و ثروت به میزان درآمدهای نفتی کشور را دارد.علیم یاراحمدی عضو هیات 
رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کارنامه مثبت سازمان بنادر و دریانوردی در 
جذب سرمایه برای توسعه بنادر کشور، گفت: خوشبختانه بنادر در چند سال اخیر به توسعه و 
پیشرفت قابل قبولی دست یافته اند و در این عرصه عملکرد سازمان بنادر مطلوب بوده است.
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 داستان ادامه دار کنسلی پرواز و مشکل سازی برای مسافران 

 پایان طراحی اولیه هواپیمای هشت نفره 

 پایش وضعیت مسکن در سال 98 

 ظرفیت بندر چابهار برای تبدیل شدن به هاب منطقه ای 

هفتهانهم
راهروشناست

شورا برای اینکه دولت را ملزم به انجام وظایف خود کند، هیچ ابزاری ندارد و فقط 
می تواند خواهش و تمنا کند و یا از طریق نامه نگاری با مسئوالن دولتی رایزنی کند.

بر این اساس هنوز اختیاراتی که باید به شورا داده شود، واگذار نشده 
است.مجلس باید از دولت بخواهد که وظایف خود را انجام دهد.

آقای هاشمی از رهبری درخواست کمک کرده بود و ایشان هم 
در این رابطه دستوراتی را صادر کردند و ما امیدواریم اتفاقات 

خوبی برای حمل و نقل عمومی تهران رخ دهد.

وزیر راه و شهرسازی از خرید تعدادی هواپیما خبر داد. 

 بلیت هواپیما در ایام نوروز افزایش نمی یابد 

هفتهانهم

سرمایه گذاری ۱۷۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بندر خرمشهر 
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