
   

خصوصی سازی »ایران ایر« متوقف شد 

آغاز پرواز های برگشت حجاج از 25 مرداد 

مشارکت بانک ایران و ونزوئال در تامین مالی تولید واگن  سکوت مالک ایران ایرتور شکست: از نماینده مشهد شکایت کردیم 

 مردودی 18 درصدی خودروها در تست کنار جاده ای 

عضو هیات رییسه مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسالمی، از افزایاش زمان خرید مسکن به 50سال خبر داد.

به گزارش تین نیوز، سید فرید موسوی، با حضور در برنامه ای تلویزیونی، اظهار کرد: در سال 71  امیدواری برای خرید مسکن در حدود 6 سال بود اما 
به تدریج این مدت بسته به متغیرهای اقتصادی رو به افزایش گذاشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالم شهر و پردیس در پارلمان با اشاره به این که امیدواری به خرید خانه در سال 98 به حدود 17 سال رسیده اما 
این رقم پایدار نیست، افزود: با وضعیت فعلی اقتصادی و با احتساب پس انداز یک سوم درآمد ماهانه، جوانان باید حدود 50 سال در انتظار صاحب خانه 

شدن بمانند.

به گفته عضو هیات رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسالمی، طبق آمار اگر جوانی در کشور ما، یک سوم درآمد ماهیانه خود را 
برای خرید خانه پس انداز کند حدود 50 سال دیگر مشروط به ثبات در شرایط اقتصادی کشور، قادر خواهد بود تا صاحب خانه شود.

 مالک هواپیمایی ایران ایرتور از شکایت این شرکت 
هواپیمایی از نصراهلل پژمان فر نماینده مشهد به هیات 
د و گفت:  نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خبر دا
بنده تعجب می کنم یک نماینده جلسه که خودش یک 
روحانی است آن هم بدون ارائه سند و مدرک به ما حمله 
می کند! آیا گناه ما این است که از جمهوری اسالمی ایران 
این شرکت هواپیمایی را خریداری کرده ایم یا اینکه 
گناهمان این است که مانند نیشکر هفت تپه نشده ایم؟

مدیرعامل راه آهن با اشاره به اختصاص 960 میلیارد ریال بودجه 
برای واگن سازی داخلی، از امضای قراردادی با عاملیت بانک 
ایران-ونزوئال برای حمایت از واگن سازی داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید رسولی گفت: در راستای 
حمایت از تولید داخلی و به منظور ساخت انواع واگن ها در داخل 
کشور، تفاهمنامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
برنامه و بودجه در اواخر سال 97 به امضا رسید تا 2 هزار 
میلیارد تومان اعتبار صرف ساخت انواع واگن ها در داخل شود.

علی رستمی، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( محمد نعیمی پور ، رئیس هیئت مدیره راه آهن شهری تهران و حومه)مترو(  سیدنواب حسینی منش ، رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران
دو موضوع نبش قبر و حسابرسی به لحاظ فنی نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. در 

حسابرسی ما تمام واقعیت را در منظر دید مردم قرار می دهیم اما قصد ایجاد نگرانی در میان 
شهروندان مدنظر نیست اما قطعًا حسابرسی شده و »حساب کشی« هم خواهد شد. معتقدم 
که در کارهای عمرانی و مهندسی نباید مسائل را در سطح عمومی 
مطرح کرد و نگرانی را در میان مردم افزایش داد، زیرا باعث می شود 

مردم به مدیریت مهندسی کشور بی اعتماد شده و آن را ناشی از 
ضعف و ناتوانی مدیران شهری قلمداد کنند. البته به این مهم واقف 

بوده و زمان پذیرش مسئولیت با گرفتاری های این کار آشنا بودم

فرودگاه امام پرترافیک ترین ایستگاه پروازی حج 98 بود.این عملیات شب گذشته با انجام 
پرواز شماره 1۴56 به مقصد جده پایان یافت.

در این بازه زمانی 9۴ پرواز توسط هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  »هما« به دو مقصد 
پروازی مدینه و جده انجام گرفت و 2۳ هزار زائر و ۴28 تن بار با این 

پروازها به عربستان منتقل شدند. با بهره برداری از ترمینال سالم 
این امکان را داشتیم تا در فضایی متفاوت نسبت به سال های گذشته 
میزبان زائران سرزمین وحی باشیم و امکانات بهتری را برای رفاه و 

آرامش این عزیزان فراهم کنیم.

 سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه ها با اشاره به اعزام 88 هزار و 500 زائر  به خانه 
خدا گفت: امسال با وجود افزایش تعداد زائران و پروازها و انجام همه پروازها توسط هما، 
تأخیرات پروازی کاهش چشمگیری داشت که این تجربه بزرگی در صنعت هوانوردی 
است.به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، حشمت اهلل قربانی در این باره اظهار داشت: با 
تالش همه دست اندرکاران عملیات حج امسال پروازهای رفِت حجاج به پایان رسید و 
در عملیات رفت، با انجام ۳61 پرواز بیش از 88 هزار و 500 زائر به خانه خدا  اعزام شدند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه تالش برای 
تسریع در انجام پروژه های فرودگاه مهرآباد در حقیقت تعجیل در ارتقای خدمات فرودگاهی است، 
اظهار داشت: اولویت انجام پروژه ها باید در مدار بهبود خدمات و تسهیل در گردش کار مسافران باشد. 
به منظور بررسی و سرعت بخشی به پروژه های فرودگاه مهرآباد و تعامل هرچه بیشتر مسئوالن ستادی 
با این فرودگاه، جلسه هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با حضور اعضای هیئت 
مدیره و معاونان خدمات فرودگاهی و برنامه ریزی و مدیرکل و معاونین این فرودگاه برگزار شد.

 پس از بروز نوسانات شدید ارزی و تأثیر آن در افزایش هزینه های خطوط هوایی و قیمت تمام 
شده هر ساعت پرواز، به منظور مدیریت شرایط بازار کسب وکار خطوط هوایی و ممانعت از 
سوءاستفاده عوامل فرصت طلب، از شهریورماه سال گذشته با هماهنگی بخش های ذی ربط 
شرکت های هواپیمایی مکلف به اعالم نرخ متناسب با شاخص های مقررشدند که در این 
راستا جدول حداکثر نرخ در هر مسیر مشخص و اطالع رسانی عمومی شد. در مسیر تهران 
شیراز قبل از افزایش نرخ تسعیر ارز )اواخر سال 96( میانگین نرخ بالغ بر 250.000 تومان بوده

چندی پیش یک کارشناس حمل ونقل در مورد محدودیت استفاده از دوچرخه سنتی در مترو 
پیش بینی  کرد این محدودیت موجب شود مترو با استقبال زیادی از طرف دوچرخه سواران 
مواجه نشود.به گزارش تین نیوز، سعید قصابیان به این شبکه خبری گفت: یکی از شروط 
استفاده از دوچرخه در مترو، تاشو بودن آن است، این در حالیست که بر خالف بسیاری از دیگر 
شهرهای جهان استفاده از دوچرخه تاشو در کشور ما رایج نیست.پس از انتشار این مطلب، برخی 
کارشناسان حمل ونقل در شبکه های اجتماعی به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.

شماره دویست و هشتاد و یکم- نسخه آزمایشی -1۶ مرداد ماه 1398
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شاید 50سال دیگر خانه دار شوید 

 ادعای »رها« بودن »ایرالین ها« بی اساس است 

اولویت انجام پروژه ها، باید در راستای بهبود خدمات باشد 

 محدودیت های استفاده از دوچرخه  در مترو؛ امکانات فراهم نیست 

هفتهانهم
راهروشناست

متاسفانه از این تعداد خودرو نزدیک به 18 درصد در تست آالیندگی مردود شدند.
خودروهایی که در تست کنارجاده  مردود شدند عالوه بر اعمال قانون، معاینه فنی آن ها نیز ابطال 
و به مراکز معاینه فنی اعزام شدند.برای اولین دو گروه ویژه تست کنارجاده ای  خودروهای دیزلی 

در قالب سه شیفت کاری، کار خود را آغاز خواهند کرد. 
امید می رود با این اقدامات بتوان آالیندگی خودروهای دیزل را 
مدیریت کرد. حل این مشکل از اهمیت ویژه ای برای مسئوالن 

برخوردار و تست کنار  جاده ای است که تخلف از قانون را در این گونه 
خودروها شناسایی می کند.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما(، از توقف خصوصی سازی این شرکت خبر داد. 

فرودگاه امام پرترافیک ترین ایستگاه پروازی حج ۹8 بود  مسئول ذکر خرابی های قبلی نیستم، مسئول کاهش مشکالتم 

هفتهانهم
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