
   

 روندی که در خصوص افزایش قیمت خودرو وجود دارد، نشان می دهد که مافیای خودرو 
در داخل کشور میان دولت ها تفاوتی ندارد و در هر شرایطی کار خود را انجام می دهد. در 
دولت قبل هرچه تالش کردیم اقدامات موثری در خصوص کنترل قیمت خودرو انجام 
نداد.اکنون و در شرایط فعلی شاهد هستیم که با اظهارات شعارگونه 
در خصوص کاهش قیمت ها، در نهایت قیمت خودرو افزایش 
یافت و گرانی علی رغم همه صحبت های انجام شده اتفاق افتاد.  

وقتی قیمت خودرویی مثل پراید که در کف قیمت قرار دارد

ــگاه حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته برگزار می شود  پنجمین نمایش

مشکل پرداخت پمپ بنزین ها حل شد 

پای تاکسی هوایی به فرودگاه شیراز باز شد  وزیر راه  و تصمیمات جدید برای حمل ونقل لرستان 

وزارت صمت برای کنترل نرخ خودرو فقط گفتاردرمانی می کند 

شرکت هواپیمایی قطر ایرویز از ایرباس به دلیل کیفیت سطح بدنه هواپیماهای تحویلی شکایت کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، اختالف بین شرکت هواپیمایی قطر ایرویز و ایرباس بر سر رنگ و کیفیت بدنه هواپیماهای تحویلی، پس 
از ماه ها گفتگو برای حل این اختالف، وارد عرصه حقوقی شد چرا که این شرکت هواپیمایی آن را موضوعی مربوط به ایمنی هواپیماها می داند.

بلومبرگ در گزارشی به نقل از فیلیپ مون، مدیرعامل ایرباس اعالم کرد که قطر ایرویز اولین اقدام را برای شکایت برداشته است.

وی گفت که راه حل های ارائه شده به قطر ایرویز و سایر شرکت ها شامل موارد مختلفی از تعمیرات گرفته تا رنگ آمیزی کامل هواپیما در صورت 
نیاز می شود.بر اساس این گزارش، این اقدام پس از ماه ها درگیری بین دو طرف صورت می گیرد. پیش از این، اکبر الباکر، مدیرعامل قطر ایرویز، 

به دلیل کنده شدن و محو شدن رنگ هواپیماها به شدت از ایرباس در مکان های عمومی متعدد انتقاد کرده بود.

غالمرضا کریم آقایی با اشاره به اهمیت توسعه هوانوردی 
عمومی گفت: به دنبال آن هستیم که هوانوردی عمومی 
را بین شیراز و فرودگاه های اقماری مانند فسا و جهرم 
فعال کنیم. وی ادامه داد: راه اندازی ایرتاکسی بین شیراز 
و فرودگاه های مذکور می تواند این فرودگاه ها را فعال کند. 
همچنین این فرودگاه ها می توانند به عنوان پایگاه هایی 
برای آموزش هوانوردی استفاده شوند.کریم آقایی افزود: 
تسهیل ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه 
هوانوردی عمومی، گامی مهم در توسعه حمل ونقل هوایی 

وزیر راه و شهرسازی از مهلت ۱۰ روزه برای ارائه برنامه 
زمان بندی احداث راه آهن لرستان خبر داد و گفت: باید با 
اجرای پروژه های چهار خطه لرستان را از تنگنا نجات دهیم.
رستم قاسمی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از 
پروژه های حوزه راه و شهرسازی در استان لرستان به 
حوزه حمل ونقل پرداخت و افزود: در حوزه هوایی از طرح 
توسعه فرودگاه بازدید کردیم و بر اساس گزارش هایی 
که دادند و بازدیدی که داشتم کار روی مرحله آخر است 

و تا ۲۲ بهمن این طرح تمام می شود.

مهدی چمران- رئیس شورای اسالمی شهر تهرانماندانا منصوریان-نماینده ایران در سازمان بین المللی دریانوردی مجتبی یوسفی-عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی
انتخابات کشورهای عضو ایمو برای ورود به شورای آیمو در سال های  ۲۰۲۱-۲۰۲۳ میالدی 
در روز جمعه دهم دسامبر سال ۲۰۲۱ میالدی انجام شد.ماده هفدهم کنوانسیون موجد آیمو 
ترکیب اعضای شورا را اینگونه مشخص کرده است که ۱۰ عضو باید از دولت هایی انتخاب 
شوند که بیشترین منافع را در ارایه خدمات کشتیرانی بین المللی دارا 
باشند، ۱۰ عضو از دولت های دیگری انتخاب شوند که از بیشترین منافع 
در تجارت بین المللی دریایی برخوردار هستند و نیز  بیست عضو باید 
از دولت هایی باشند که مشمول موارد ۱ و ۲ نیستند اما دارای منافع 

خاص در حمل و نقل دریایی و یا کشتیرانی هستند

رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: کارت های بانکی سپه. مهر اقتصاد، حکمت 
ایرانیان و قوامین در دو روز گذشته با اختالل مواجه بودند اما اکنون مشکلی وجود ندارد.

سداهلل قلی زاده با بیان اینکه با هماهنگیهای انجام شده و اطالع رسانی خوب رسانه ها 
کمترین مشکل را شاهد بودیم ادامه داد: درحال حاضر شرایط همه جایگاه ها روال عادی 
دارد و در پرداخت ها نیز با مشکل مواجه نیستیم. به گفته وی این موضوع هیچ ارتباطی با 
جایگاه ها و سامانه هوشمند سوخت نداشت و ناشی از تغییرات سیستمی در بحث ادغام 

بانکی بود که با تالش مسئولین محترم بانک سپه هم اکنون برطرف شده است

استارت آپ آفریقایی »فراستیل«)Phractyl ( از طرح اولیه یک وسیله نقلیه برقی 
عمود پرواز رونمایی کرده که پاهایی مانند پرنده، کابین و بال های شیب دار دارد.

 وسیله نقلیه مذکور می تواند بدون نیاز به باند فرودگاه یا هلیوپد به طور عمودی از روی 
زمین بلند شود و فرود بیاید. همچنین هزینه های نگهداری آن به اندازه بالگرد نیست.

اکنون محققان این شرکت تصمیم دارند تا نمونه اولیه وسیله نقلیه مذکور را بسازند. 
هدف آنها ساخت یک ماشین پرنده پاک و حافظ محیط زیست با استفاده از پیش رانش 

الکتریکی است.

دبیرکل جامعه متخصصان مراقبت پرواز ایران در پیامی که خطاب به رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، از کمبود حدود 5۰۰ کنترلر 
در فرودگاه های کشور خبر داد.در بخشی از پیام ابوالفضل مطیعی آمده است: 
سالهاست موضوع بسیار بسیار مهم و اساسی کمبود نیروی متخصص در مراقبت 
پرواز ایران مطرح می شود و بنده از سال ۱۳۸۸ تا کنون این موضوع را به همه 
وزرای وقت و رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران عامل شرکت فرودگاه 
های کشور به صورت کتبی و شفاهی اعالم کرده ام اما هر چه بیشتر گفته ام کمتر 

علی خضریان با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، گفت: بهای تمام شده تولید 
خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین و به نرخ ریال به دلیل ضعف 
مدیریت، بسیار باالست و متاسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت های خودروسازی را 
مردم با خرید خودروهای گران می پردازند. به این معنا که خودروسازان با ادعاهایی نظیر 
زیان ده بودن به دلیل فروش خودرو با قیمت های دستوری هر چند ماه یکبار درخواست 
افزایش می دهند و وزارت صمت نیز به جای الزام این شرکت ها به اصالح ساختار و 
کاهش هزینه های سربار، هزینه این ناکارآمدی را با افزایش قیمت خودرو تامین می کنده

شماره هفتصد و نودم- نسخه آزمایشی - 2۰ آذرماه ۱۴۰۰
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ماجرای شکایت خطوط هوایی قطر از ایرباس 

کمبود حدود 500 کنترلر در فرودگاه های کشور 

طرح اولیه از یک تاکسی هوایی شبیه پرنده رونمایی شد 

وزیر صمت درباره علت افزایش قیمت خودرو پاسخ دهد 

سرپرست مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی برنامه های این وزارتخانه برای گرامیداشت هفته حمل ونقل تشریح کرد. 

افزایش وام تعمیر اتوبوس های بخش خصوصی به ۴00 میلیون تومان جزییات انتخابات شورای آیمو برای دوره ۲ ساله آینده 

راه روشن است

هفته ان هم

صحبت هایی شده تا وام تعمیر اتوبوس های بخش خصوصی افزایش یابد، در همین راستا 
قرار است رقم این وام به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.موضوع بدهی های شهرداری از دولت 
همواره در جلسات هیات دولت مطرح می شود و امیدواریم که به نتیجه برسد. اما موضوع 
توسعه اتوبوس رانی قابلیت حل شدن ظرف چند ماه را دارد. در همین 
راستا نیز حدود ۲ هزار دستگاه نیاز به تعمیر دارد اما این اتوبوس ها برای 
بخش خصوصی است و این بخش نیز اعالم کرده که وام های تعلق 
گرفته به آنها برای تعمیرات، کم است و توانایی تعمیر این ناوگان را 
ندارد. صحبت هایی شده تا وام این بخش افزایش یابد در همین راستا 

هفته انهم
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