
   

به موجب تصمیم شورای اقتصاد درخصوص اصالح مصوبه مربوط به ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر،  شرکت های قطار شهری در تهران و 8 کالنشهر دیگر کشور، مجدداً  از یک منبع 
مالی مهم بهره مند می شوند. پس از پیگیری ها و مذاکرات مستمری که سال گذشته با وزارت نفت، 
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و همچنین سازمان برنامه و بودجه 
کشور داشتیم، خوشبختانه با مساعدت و همراهی نهادهای مذکور، مصوبه 
کاهش خط مبنای محاسبات صرفه جویی سوخت به ازای هر سفر جدید با 
ناوگان جدید شبکه خطوط مترو به تصویب شورای اقتصاد رسید تا همچون 
سال 1398 بتوانیم از این منبع مالی ارزشمند و قانونی، استفاده کنیم. 

 نحوه تعیین کرایه حمل مســافر جاده ای مشخص شد/ اعالم نرخ؛ به زودی 

چرا رشد تیراز خودروسازان به تنظیم بازار منتهی نمی شود؟ 

مصوبه اشتباه الزم االجرا نمی شود!  تهران-رفسنجان؛ جدید مسیر پروازی »هما« 

تصمیم شورای اقتصادبرای شرکت های قطار شهری 

صبح امروز تعدادی از بازنشستگان، مستمری بگیران و ایثارگران شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی مقابل صندوق بازنشستگی این شرکت 
تجمع کردند و پس از آن با حضور مقابل شرکت »هما« خواستار پاسخگویی مدیرعامل شدند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، بازنشستگان »هما« در نامه ایی به آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه اعالم کردند که مدت زیادی است که بازنشستگان 
»هما« در رنج و عذاب و بی عدالتی هستند.

در نامه بازنشستگان »هما« آمده است: این صندوق در سال 80 در بطن هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با دو برابر حق بازنشستگی نسبت به 
سایر صندوق ها که شاغلین گذشته و بازنشستگان امروزی ورودی داشته است. اما در تاریخ 15/ 8 /1380 از بدنه هما به صورت غیرقانونی جدا شد 
و جهت امور عام المنفعه و درآمدزایی طبق اساسنامه آن فعالیت کرد.در این نامه به خبری که در یکی از رسانه ها مبنی بر »50 میلیارد تومان در 
صندوق شرکت هواپیمایی ایران ایر گم شده است« استناد شده است و در بخش دیگری به فروش زمین و آپارتمان ها که صاحبان آن بازنشستگان 

بوده است اشاره شده که مسئوالن هیچی توضیحی در خصوص فروش آن ها نداده اند.

پرواز هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« در مسیر 
تهران به رفسنجان عملیاتی شد و این پرواز جدیدترین 
مسیر پروازی بین استانی »هما« در سال جاری است.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی »هما«، این 
پرواز در راستای گسترش شبکه پروازهای بین استانی 
راه اندازی شده که با هواپیمای  ATR انجام می شود. 
پرواز مسیر تهران به فرودگاه رفسنجان با پرواز شماره 
33۷0 در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته انجام می شود. 
پرواز روزهای سه شنبه در ساعت 12 و 20 دقیقه از فرودگاه 

1۷ فروردین ماه بود که ستاد ملی مقابله با کرونا از 
محدودیت در ترددهای مسافرتی با کشور ترکیه خبر داد 
و در همین راستا لغو کلیه تورهای ترکیه به آژانس های 
هواپیمایی ابالغ شد.به گزارش خبرنگار تین نیوز، اما به 
تازگی برخی خبرهای منتشر شده در رسانه ها حاکی از 
آن است که تورهای ترکیه آن هم با تبلیغات خوش آب و 
رنگ در حال انجام است.به موجب همین موضوع، چرایی 
برگزاری تورهای ترکیه را در حالی که ممنوع شده از رئیس 

انجمن دفاتر خدمات مسافرتی پیگیری کردیم.

سید غنی نظری ، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمیحسین عباس نژاد، مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی علی امام، مدیرعامل شرکت مترو تهران
تشدید تمهیدات و پروتکل  های بهداشتی در مورد کشورهای حساس از نظر شیوع کووید19 
بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در دستور کار جدی سازمان بنادر قرار دارد.در 
این رابطه فعالیت حوزه بندری و دریایی بر اساس محدودیت های اعمالی از نظر تردد افراد و 
جریان کاال، طبق پروتکل های بهداشتی ابالغ شده مدنظر قرار گرفت.

با توجه به مسائل به وجود آمده در کشور هند و شیوع ویروس کرونا 
در این کشور، سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس تصمیم ستاد ملی 
مقابله با کرونا اقدام خواهد کرد. تردد دریایی ایران و هند در حوزه تجاری 
است و تمامی تمهیدات و پروتکل های بهداشتی مدنظر قرار می گیرد

صنعت خودرو سازی سال هاست از نبود مدیریت صحیح رنج می برد و زیر سایه تصمیم 
گیری های غلط قد علم نکرده است. این وضعیت همراه با زیان های زیادی که خودروسازان 
در طی این سال های با آن مواجه بوده اند باعث شده که صنعت و بازار خودرو به ورطه 
نابودی کشیده شود. حاال هم که فضای سیاست زده ایران در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 قرار گرفته شرایط برای اکثر صنایع و مراکز مهم تولیدی بدتر شده و 
تحت تاثیر این انتخابات قرارگرفته که وضعیت اسفناک آنها را دوچندان کرده است. به 
گونه ای که وقتی در شرایط تقاضای و کمبود کاال در بازار خودرو مواجه هستیم انبار 

سازمان هواپیمایی کشوری به یک شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل عدم رعایت 
ممنوعیت فروش بلیت پرواز کشورهای هند و پاکستان اخطار داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت خدمات مسافرت هوایی 
سفرهای علی بابا علی رغم مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت پروازهای رفت 
و برگشت کشورهای هند و پاکستان و ابالغ آن از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، 

همچنان بلیت هواپیما در مسیرهای یاد شده را به فروش می رساند.

مدیرکل فرودگاه رشت از پایان عملیات اجرایی و انجام فالیت چک نصب سامانه 
د.به گزارش تین نیوز، سید محسن  ILS این فرودگاه خبر دا کمک ناوبری 
میرحسینی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، از پایان 
عملیات اجرایی و انجام فالیت چک نصب سامانه کمک ناوبری ILS  فرودگاه 
رشت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سیستم ILS موجود در فرودگاه رشت از 
سال 80 فعال و با گذشت زمان مستهلک شده بود، نصب ILS جدید و پیشرفته 
بتدای اسفند 99 به اتمام رسید فرودگاه را از شش ماه پیش آغاز کردیم که ا

مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: از روز 21 فروردین ماه که دفاتر 
امالک تعطیل شده اند مشکالتی برای طرفین معامله ایجاد شده و به همین دلیل تقاضا 
داریم در دسته بندی کرونا جزو گروه شغلی 1 محسوب شویم تا بتوانیم فعالیت کنیم و به 
مردم خدمات بدهیم. بخصوص که به فصل جابه جایی مستاجران نزدیک می شویم و الزم 
است تا نسبت به انجام معامالت چاره اندیشی شود.وی افزود: فعالیت دفاتر امالک، بیشتر 
از طریق تلفن انجام می شود. زمانی هم که متعاملین در اتاق قرارداد حضور می یابند فاصله 
اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی رعایت می شود. ما از ابتدای سال دائما تعطیل بوده ایم؛
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بازنشستگان »هما«: چه بر سر امالک صندوق بازنشستگی آمده است؟ 
پرواز رشت-باکو برقرار می شود 

اخطار به وب سایت مشهور برای فروش بلیت پروازهای هند 

قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش یابد 

نرخ کرایه های جدید توسط اتحادیه ها به شرکت های مسافربری ابالغ خواهد شد. 

مافیای پرواز نمی گذارد تصمیم درستی گرفته شود تردد دریایی ایران و هند؛ صرفا تجاری است 

راه روشن است

هفته ان هم

مافیای پرواز اجازه اتخاذ تصمیم درست را نمی دهد.من هیچ اعتقادی به محدودیت های 
ایجاد شده برای مقابله با کرونا ندارم، زیرا دولت در زمانی که باید محدودیت ایجاد می کرد 

این کار را نکرد در نتیجه مردم به سفر رفتند و حاال مردم از کسب و کار افتاده اند.
زمانی پروازها به ترکیه را آزاد گذاشتند و در مقابل عراق و کربال ممنوع 
شد این رفتارها غلط و چندگانه است. دو کشور عراق و ترکیه همسایه 
ایران هستند مگر می شود سفر به عراق ممنوع باشد و سفر به ترکیه 
بدون مانع انجام شود؟ آیا امکان ورود ویروس از ترکیه وجود نداشت؟ 
پس این نشان می دهد محدودیت ها به صورت علمی انجام نشده است.

هفته انهم
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