
   

در ششمین سفر استانی رئیس جمهوری و هیات دولت سیزدهم به استان بوشهر که ۱۶ 
مهرماه جاری انجام شد، تامین منابع مالی مورد نیاز قطعه های پروژه  خط ریلی بوشهر - 
شیراز  از منابع مختلف در دستور کار قرار گرفت که در این ارتباط ۲۰۰ میلیون دالر برای 
این پروژه در استان بوشهر و ۲۰۰ میلیون یورو نیز از محل سفر 
رئیس جمهوری به استان فارس برای این پروژه تصویب شده است. 
از مجموع ۴۵۰ کیلومتر مسافت پروژه راه آهن بوشهر - شیراز، 
۱۴۰ کیلومتر در استان بوشهر و مابقی در استان فارس قرار دارد 

ک

 پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای نیمه اول بهمن ماه 

یک حقوقدان مطرح کرد: تبانی برای کنترل قیمت بلیت هواپیما 

۱۱ هزار کیلومتر شبکه ریلی از برنامه ششم توسعه عقب مانده ایم  نفروختن بلیت پرواز کمتر از ۶۰۰ هزار تومان 

 تصویب ۴۰۰ میلیون دالر و یورو برای راه آهن بوشهر- شیراز 

سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور کل کشور در ششمین رزمایش ارتقا توان و تحرک عملیاتی پلیس راهور گفت: همکاران من در ۲۳۳ 
هزار کیلومتر راه کشور و هزار و ۴۷ شهر در تمام روزها و شب ها در نقاط کوهستانی در هر نوع شرایط جوی از خودگذشتگی نشان داده و در خدمت 

مردم هستند.

وی ادامه داد: امروز ۳۲ درصد از فوتی ها مربوط به سرنشین خودروها هستند همچنین ۲۵ درصد فوت شدگان رانندگان هستند که عامل مرگ 
دیگران نیز می شوند، همچنین ۲۴ درصدفوت شدگان موتورسواران و ۱۹ درصد عابران پیاده هستند.

رییس پلیس راهور کشور خاطرنشان کرد: انضباط در عبور و مرور نشان شخصیت  بالندگی یک جامعه است ومردم در راستای توسعه و نظم به 
پلیس کمک می کنند. پلیس ناظم برقراری نظم و انضباط است و با افراد متخلف و حادثه ساز براساس قانون برخورد می کند. امیدواریم مردم در 

حوزه نظم به ما کمک کنند.

در حالی که در دو سال اخیر تغییرات قیمت بلیت هواپیما 
به دلیل اتفاقات متعدد، متنوع بوده، سازمان هواپیمایی 
کشوری در اقدامی عجیب از ارزان فروشی بلیت ممانعت کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، برخی شنیده های غیر 
رسمی حاکی است در روزهای اخیر شرکت های هواپیمایی 
در نشستی درون تشکلی تصمیم گرفته اند با توجه به کاهش 
تقاضای سفرهای هوایی )Low Season( رقم ۶۰۰ 
هزار تومان را به عنوان کف قیمتی فروش بلیت تعیین کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حوزه 
ریلی طبق برنامه ششم توسعه باید ۲۵ هزار کیلومتر ریل 
داشته باشیم اما تا کنون ۱۴ هزار کیلومتر ساخته شده است.
 حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به 
اهمیت طرح ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن در 
طی ۴ سال آینده اظهار داشت: وزارت راه و شهرساری 
مسئله مسکن را خوب شروع کرد، برنامه ریزی و هدف 
گذاری ساخت ۴ میلیون مسکن تا کنون به درستی انجام 
شده و مجلس نیز با توجه به قانون جهش تولید مسکن 

فرزاد رستمی- مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر مقصود اسعدی سامانی -دبیر انجمن شرکت های هواپیماییمحمدباقر قالیباف -رئیس مجلس شورای اسالمی 
وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، کنترل و حمایت از سازندگان بخش 
خصوصی، صنعتی سازی و نهادهای ساخت و ساز است و مجلس حمایت های جدی با 
تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت.امروز 
مسکن بخش عمده ای از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده 
است. در همه دیدارها با خانواده محرومین و نیازمند شاهدیم که آن 
ها دو مسئله اشتغال و مسکن را درخواست می کنند. آن ها تاکید 
دارند که اگر اشتغال فرزندانشان و مسکن شان حل شود می توانند 

زندگی خود را اداره کنند.

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در نامه ای به اعضای شورای رقابت نوشت: همانطور که 
استحضار دارید قیمت بلیت هواپیما همیشه یکی از موضوعات مهم در جامعه بوده که هر 
سال ده  ها میلیون نفر از هموطنان با آن در ارتباط هستند و اتخاذ هر تصمیمی در مورد 

آن، تاثیر مستقیم بر جامعه دارد.
به گزارش تین نیوز، کاظم سرحدی در ادامه این نامه که متن آن در اختیار ما قرار گرفته، 
تاکید کرد: شایسته است موضوع قیمت بلیت هواپیما توسط نهادهای نظارتی به دقت 

کنترل شود.

رییس پلیس راهور ناجا نحوه حذف جرائم کرونایی را تشریح کرد. سردار سیدکمال 
هادیانفر در حاشیه ششمین رزمایش ارتقاء توان و تحریک عملیاتی پلیس راهور که صبح 
امروز در شهرک آزمایش برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره حذف جرائم 
کرونایی گفت: در این خصوص ابالغ کردم که طی شرایطی بتوان جرائم کرونایی را 
حذف کرد. وی درباره این شرایط افزود: ممکن است افرادی احکامی را از فرمانداری ها 
گرفته باشند، اما این احکام از سوی استانداری یا فرمانداری به ما ابالغ نشده باشد. یا 
در مواردی پرستاران و کادر درمان، افرادی دارای احکام قضایی، خبرنگاران، بیماران 

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: استفاده مطلوب از بندر 
چابهار و احیاء کریدور شمال-جنوب از طریق آن فرصتی طالیی برای کشتیرانی 
ایران است. مدرس خیابانی مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
طی سخنانی در جمع مدیران ارشد گروه کشتیرانی با یادآوری اینکه بندر چابهار 
امروز به عنوان نقطه ای راهبردی در توسعه کشور مطرح است، افزود: بندر چابهار 
به عنوان فرصتی طالیی برای گروه کشتیرانی تلقی می شود و الزم است خطوط 

منظم به این بندر راه اندازی شود.

روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری 
اعالم کردند که اگر قیمت بلیت هواپیما پایین  بیاید و این کاهش قیمت موجب زیان 
ایرالین ها شود با شرکت هواپیمایی مورد نظر که تخلف مرتکب شده، برخورد خواهد شد. 
انتشار این خبر سبب شد تا موجی از انتقادات را متوجه این دستگاه حاکمیتی کند که به جای 
مفاظت از حقوق مردم، حافظ منافع ایرالین هاست. به گزارش تین نیوز این خبرها در حالی 
منتشر شد که معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در این باره 
گفت: عامه مردم است هیچ مخالفتی با پایین آوردن قیمت بلیت هواپیما نخواهد داشت.

شماره هشتصد و هفتم- نسخه آزمایشی - 2۱ دی ماه ۱۴۰۰

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

 در حادثه بهبهان، ایربگ هیچ یک از خودروها باز نشد! 

 احیای کریدور شمال - جنوب فرصتی طالیی برای کشتیرانی 

نحوه حذف جرائم کرونایی اعالم شد 

 ارزان فروشی بلیت هواپیما جریمه ندارد 

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری، به صورت اینترنتی و حضوری از صبح فردا چهارشنبه ۲۲ دی ماه سال جاری در سراسر کشور آغاز می شود. 

چالش صنعت هوایی در رقابت چارترکنندگان با شرکت های هواپیمایی  بودجه سال ۱۴۰۱ به طرح نهضت ملی مسکن توجه می کند 

راه روشن است

هفته ان هم

 رقابت ناسالم چارترکنندگان با شرکت های هواپیمایی، به ایمنی و اقتصاد صنعت هوایی و 
ثبات بازار لطمه می زند.هم اکنون چارتر کننده هایی در کشور داریم که بلیت ۲۰ هواپیما را 
در اختیار خود دارند و به اندازه ۵ شرکت هواپیمایی در بازار اثر می گذارند، چون توزیع کننده 
صندلی های پرواز در کشور هستند و نرخ بلیت را تعیین می کنند.: حضور 
چند چارتر کننده بلیت هواپیما باعث شده شرکت های هواپیمایی که 
می خواهند بلیت خود را به صورت سیستمی بفروشند، در یک رقابت 
ناسالم از بازار خارج شوند و با نرخ شکنی و دامپینگ، شرکت های 

هواپیمایی را از بازار خارج می کنند.

هفته انهم
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