
   

نگاهی به دامنه نرخ های بلیت هواپیما در ایام نوروز 98 

 کمبود گازوئیل در جایگاه های سوخت/ رانندگان قاچاقچی نیستند 

تولید واگن با مشکل مالی مواجه است  توجه بیش تر بخش خصوصی به حمل و نقل ترکیبی 

اجرای طرح عوارض الکترونیکی خودرو ها؛ ۲8 اسفند 

 وزیر راه و شهرسازی گفته مهم ترین عامل گرانی بلیت نبود سامانه فروش بلیت و نداشتن نقدینگی ایرالین ها است.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به صدور مجوز 15درصدی افزایش پروازهای داخلی و خارجی در ایام 
نوروز 98 اظهار کرد: نبود سامانه فروش بلیت و نداشتن نقدینگی از مهم ترین علت های فروش چارتری بلیت هواپیماست و شرکت های هواپیمایی تا 

اول بهمن فرصت داشتند تا سامانه های فروششان را ایجاد کنند.

وی با بیان این که بر اساس دستور بانک مرکزی، بانک های عامل وظیفه تأمین نقدینگی شرکت های هواپیمایی برای سرمایه در گردش این شرکت ها 
را به عهده دارند، افزود: سقف قیمت های مجاز برای بلیت پروازها مشخص و به شرکت های هواپیمایی اعالم شده و هیچ شرکتی اجازه فروش بلیت 
بیش تر از نرخ اعالم شده را ندارد.وزیر راه و شهرسازی این را هم گفته که بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر برخورد مناسب با شرکت های هواپیمایی 

که تأخیر در پرواز داشته باشند صورت می گیرد.

مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی مپنا از توان باالی صنعت 
واگن سازی کشور خبر داد و عنوان کرد که در صورت رفع 
موانع، تولیدکنندگان قادرند کل نیاز کشور را تامین کنند، اما 
صنعت واگن سازی با مشکل تامین اعتبارات مواجه است.

احمد خدایی در گفت و گو با خبرنگار تین نیوز با تاکید بر توان 
فنی  برای ساخت واگن گفت: تولیدکنندگان داخلی توان 
خوبی در تولید واگن دارند و مشکلی در توان فنی و مهندسی 
مجموعه ها دیده نمی شود، بلکه آن ها با مشکل تامین منابع مالی 
مواجه هستند و نمی توانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند.

مراسم معارفه دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و 
خدمات وابسته، روز گذشته در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
در این جلسه محمد رجبی رئیس انجمن شرکت های 
حمل   و نقل ریلی با معرفی مهرداد تقی زاده به عنوان دبیر 
جدید انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات 
وابسته گفت: با توجه به رویکرد و عملکرد آقای رسولی 
در گذشته به عنوان میاندار بخش خصوصی و راه آهن، 
انتخاب وی به عنوان مدیرعامل راه آهن، فرصت مغتنمی 
برای ارتباط بیش تر میان دو بخش خصوصی و ریلی است.

پیرزوز حناچی،شهردار تهرانمحمد رضا شناسنده  ، معاون اجرایی شرکت حمل ونقل ریلی رجا سید حسین میرشفیع ، معاون ساخت بزرگراه های کشور
از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار صندلی ایجادی توسط شرکت رجا برای سفر های 
نوروزی تا این لحظه فقط ۶۰ درصد بلیت ها خریداری شده و مابقی موجود است.

وی  گفت: هموطنان با توزیع سفر خود در بازه زمانی مختلف عالوه 
بر بهره مندی از سفر با قطار، می توانند از تخفیفاتی که این شرکت 
در تاریخ ها و مسیر های مختلف نیز ارائه می دهد استفاده کنند.
با هماهنگی کامل برای خدمت رسانی مطلوب، در خدمت 
مسافران ریلی برای سفر با قطار های این شرکت هستیم. مسیر 
تهران- مشهد از ۴ فروردین به بعد دارای ظرفیت خالی است 

امروز الیحه اصالحیه بودجه سال 98 شهرداری تهران به شورا ارائه داده شد.با توجه 
به سرفصل های بودجه سال 9۷ این الیحه به شورا ارسال شد.سرفصل های مدنظر 

شهرداری تهران در خصوص اتوبوسرانی، سازمان بازنشستگی، 
سازمان آتش نشانی و دو مورد تملک دارایی بوده است که 

خوشبختانه اعضای شورا به دو فوریت اصالحیه الیحه رای مثبت 
دادند.خط ۶ و ۷ مترو تهران نیز در آینده ای نزدیک به بهره برداری 

کامل خواهد رسید و روز گذشته چند ایستگاه از خط ۷ مترو به 
بهره برداری رسید

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور معتقد است که این 
روزها قیمت خودرو در بازار بین ۲۰ تا 3۰ درصد حباب دارد و متقاضیان واقعی اگر 

عجله ندارند، بهتر است خرید خود را عقب بیاندازند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، »محمدرضا نجفی منش«همچنین توصیه کرد اگر 
افرادی برای کسب سود قصد خرید خودرو دارند، از خرید منصرف شوند، زیرا پیش 

بینی می شود قیمت ها نزولی شود.

شرکت راه آهن برنامه های بسیار جدی برای توسعه و افزایش سهم ریلی بار و مسافر در کشور 
تدوین کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، سعید رسولی 
مدیرعامل راه آهن در نشستی خبری با موضوع خدمات مسافری نوروز 98 که در ایستگاه 

راه آهن مشهد برگزار شد، با اعالم این مطلب گفت: برنامه های تدوین شده، به  تناسب منابعی 
که محقق می شود به اجرا گذاشته خواهد شد.

 یکی از الزامات سیاست گذاری صحیح و برنامه ریزی هدفمند، وجود آمار و اطالعات دقیق 
و بانک های اطالعاتی جامع، در همه زمینه های موردنیاز است. یکی از صنایع مادر در کشور 

که نیاز به این بانک اطالعاتی دارد، صنعت هوایی است. زیربنای پویایی و بهبود تجارت 
صنعت هوایی ایران، انسجام اطالعاتی شرکت های فعال در صنعت هوایی و هم چنین 

بانک جامعی از توانمندی های صنعت هوایی در زمینه محصوالت، خدمات و فناوری های 
موجود است.

اسکله گردشگری سهیلی در جزیره قشم واقع در استان هرمزگان با حضور وزیر 
راه وشهرسازی و استاندار هرمزگان افتتاح و به بهره برداری رسید. در جریان سفر محمد 

اسالمی به استان هرمزگان، اسکله گردشگری سهیلی واقع در محدوده گردشگری 
جنگل های حرا در جزیره قشم به بهره برداری رسید.وزیر راه وشهرسازی در آیین افتتاح این 
منطقه گردشگری ضمن تبریک میالد با سعادت امام جواد )ع( و تقارن ماه رجب با سال نو 

اظهار داشت: خدا را شاکرم که در جمع مردم شریف جزیره قشم حضور پیدا کرده
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 نبود سامانه فروش بلیت و نداشتن نقدینگی مهمترین عامل گرانی بلیت 

 تشکیل بانک اطالعاتی جامع در صنعت هوایی 

تدوین برنامه های ریلی سال آینده با هدف افزایش سهم بار و مسافر 

اسکله گردشگری سهیلی در قشم به بهره برداری رسید 

هفتهانهم
راهروشناست

طرح عوارض الکترونیکی خودروها از نخستین ساعت روز ۲8 اسفند در چهار آزادراه اصلی 
کشور اجرایی می شود.صورتجلسه  نهایی طرح عوارض الکترونیکی خودرو ها امروز به 

امضای دستگاه های اجرایی دخیل رسید و مقرر شد از آغاز روز ۲8 
اسفند، در چهار آزاد راه تهران - قم، تهران - ساوه، کرج - قزوین و 
قزوین - زنجان، ایستگاه های اخذ عوارض سنتی که موجب اخالل 

در ترافیک و بروز حوادث رانندگی می شد جمع آوری و غیر فعال 
شود.ه تا تابستان آینده تمام عوارضی های جاده های سراسر کشور 

جمع آوری شده

اخیراً اعالم شده است که نرخ قیمت های بلیت هواپیما در نوروز 98 مطابق نرخ تعیین شده در آذرماه است بدین معنا که قیمت افزایش نیافته است؛ از همین رو نگاهی به نرخ های تعیین شده برخی از مسیرها پروازی در ایام نوروز خواهیم انداخت. 

موجودی ۴۰ درصدی بلیت قطار در اکثر مسیر ها 

هفتهانهم

عیدی شهردار تهران به شهروندان 
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