
   

 در سال سخت اقتصادی ۱۳۹۹ برای تعدیل بازار اجاره اقدام به تعیین سقف برای تمدید قراردادهای 
اجاره وهمچنین وام ودیعه مسکن کردیم که تا حدودی منجر به کنترل قیمت ها و تعدیل شرایط 
بازار شد.امسال در صدد انجام یک اقدام سخت افزاری یعنی تاسیس موسسه های استیجاری 
هستیم.آیین نامه اجاره داری حرفه ای نگاشته شده و اکنون در کمیسیون 
های تخصصی دولت در حال بررسی است و امیدواریم قبل از پایان 
اردیبهشت ماه و یا تا نیمه خرداد ماه بتوانیم مصوبه دولت را برای تاسیس 
موسسه دریافت کنیم. برای سال ۱۴۰۰ برای اولین بار شرکت های اجاره 
داری حرفه ای با هدف تثبیت و تنظیم بازار اجاره راه اندازی خواهد شد.

تالش برای آزادسازی کشتی توقیف شده ایرانی در آبهای اندونزی 

 فاصله گذاری اجتماعی در پروازها را حذف کنید 

لغو پروازهای شرکت های هواپیمایی متخلف، قانونی شد  امسال واگن مسافری و لکوموتیو تولید می کنیم 

راه اندازی موسسه های اجاره داری حرفه ای با هدف تنظیم بازار اجاره 

از روز گذشته ویدئویی از شبکه های اجتماعی در حال دست به دست شدن است که حکایت از سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت هواپیما در پرواز 
آبادان-مشهد هواپیمایی قشم ایر دارد.

به گزارش تین نیوز، فردی که از این پرواز در حال فیلم گرفتن است میگوید:نه تنها در این پرواز فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشده بلکه نزدیک 
به ۳۰ الی ۴۰ نفر بیشتر از ظرفیت سوار کرده اند.

این مسافر عنوان می کند: ما نزدیک به 8۰۰ هزار تومان پول بلیت داده ایم و انتظار داشتیم فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود که نه تنها این 
اتفاق نیفتاده بلکه تعداد زیادی از مسافران صندلی برای نشستن ندارند و هیچ کس نیز پاسخگو نیست.

حسن قاسمی، مدیرعامل قشم ایر در خصوص این پرواز به مهر گفته است: هواپیمایی که برای این پرواز در نظر گرفته شده و بر اساس آن اقدام 
به فروش بلیت کرده بودیم، یک فروند ایرباس ۳۲۰ بود که ۶۰ درصد ظرفیت آن تقریبًا کمی بیش از 8۰ نفر می شود و به همان تعداد هم بلیت 

به فروش رفته بود. 

آیین نامه اجرایی بخشی از قانون هواپیمایی کشوری در 
خصوص مجاز بودن سازمان هواپیمایی نسبت به اعمال 
برخی مجازات ها نسبت به شرکت های هواپیمایی متخلف، 
به این سازمان ابالغ شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور، آئین نامه جدید اجرایی ماده ۲۲ قانون هواپیمایی 
کشوری مصوب ۱۳۲8 با موضوع رسیدگی به تخلفات 
شرکت های هواپیمایی و لغو پروازها یا حتی مجوزهای 
این شرکت ها را که در جلسه ۱۵ فروردین هیئت وزیران به 

تصویب رسیده بود را به وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی اجزای واگن باری از 
سوی تولیدکنندگان ایرانی تولید خواهد شد و گام تکمیلی 
آن، تولید واگن مسافری و بعد هم لوکوموتیو است.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
محمد اسالمی اظهار کرد: در راه آهن با ایجاد مرکز جهادی 
پیشرفته، سعی شد با احصای مسائلی که در راه آهن وجود 
دارد و باهدف تحقق و دگرگونی برای ایجاد ایمنی و 
بهره وری در آن، مشکالت و اولویت ها شناسایی شوند.

عباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل و نقلمحمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی محمود محمودزاده-معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی
بنادر تجاری کشور به جهت تخلیه و بارگیری انواع کاالها و ترانزیت با هیچ کمبودی روبرو نیست.
مجتمع بندری انزلی یکی از بنادر مهم در نوار شمالی کشور محسوب می شود. به جهت 
امکانات و تجهیزاتی که در بنادر شمال و جنوب کشور وجود دارد، باید کیفیت خدمات حمل 
و نقل دریایی کشور را ارتقاء داد تا تخلیه و بارگیری و نگهداری انواع 
کاال با حداقل هزینه  انجام شود. با توسعه عملیات کانتینری، صادرات 
و واردات با کیفیت و حجم بیشتری انجام خواهد شد. در ارایه خدمات 
بندری از قبیل واردات، صادرات و ترانزیت کمبود و نقیصه ای وجود 

ندارد و بنادر به صورت شبانه روز خدمات ارایه می دهند.

دیدار نوروزی مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی و مدیران صنعت حمل و نقل هوایی با 
وزیر راه و شهرسازی در محل سازمان هواپیمایی برگزار شد.

به گزارش تین نیوز، مدیران شرکت های هواپیمایی در دیدار با وزیر راه و شهرسازی 
خواستار حذف ۶۰ درصد ظرفیت در پروازهای داخلی شدند.

یونس دقیق کیا رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی در این باره گفته است: این محدودیت 
سبب شده تا شرکتهای هواپیمایی با کاهش درآمد جدی روبرو شوند و رفع آن می تواند 

شرایط اقتصادی شرکت های هواپیمایی را بهبود بخشد.

شرکت هواپیمایی ایرانی جزئیات تعداد مسافران سوار شده به هواپیمایی پرواز آبادان-
مشهد و تعداد صندلی خالی مانده در این پرواز را منتشر کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، پس از آنکه سازمان هواپیمایی کشوری به موضوع 
مسافرگیری پرواز شماره ۱۲۱۶ جمعه ۲۰ فروردین قشم ایر آبادان-مشهد ورود کرد، 
این شرکت هواپیمایی در گزارشی خطاب به ابوالقاسم جاللی معاون هوانوردی و امور 

بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، اتفاقات این پرواز را تشریح کرد.

داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور در دیدار با عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر با اشاره به اینکه 
همه پروژه های نیمه تمام راهداری تاپایان دولت دوازدهم تکمیل می شود، اظهار 
داشت: بودجه عمرانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور محدود بوده و 
به همین خاطر و در این راستا طرح و برنامه مهمی برای تسریع در تکمیل پروژه های 
نیمه تمام راهداری تدوین شده است. برای تسریع در تکمیل پروژه ها تاکنون با ۱۵ 
استاندار تفاهم  نامه همکاری در تامین اعتبارات استانی و ملی منعقد شده است.

اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی )یاتا( اعالم کرد هیچ نشانه ای از ریکاوری در ترافیک 
مسافرت هوایی بین المللی دیده نمی شود و تعداد مسافران همچنان رو به کاهش است.

یاتا در گزارش جدید خود اعالم کرد تقاضای مسافرت هوایی در پایان ماه فوریه همچنان 
88.۷ درصد پایین تر از سطح قبل از پاندمی در فوریه ۲۰۱۹ باقی مانده است. این در 
حالی است که در ماه ژانویه تقاضای مسافرت هوایی 8۵.۷ درصد از سطح قبل از پاندمی 
پایین تر بود و داده های جدید نشان دهنده این است که اوضاع صنعت هوانوردی در حال 

بدتر شدن است. این بدترین عملکرد صنعت هوایی از جوالی ۲۰۲۰ تا کنون است.

شماره ششصد و چهل و نهم- نسخه آزمایشی -۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
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ماجرای فروش بلیت بیش از ظرفیت در پرواز آبادان-مشهد چه بود؟+فیلم 
تکمیل پروژه های نیمه تمام راهداری تاپایان دولت دوازدهم 

مانیفست مسافران پرواز آبادان-مشهد منتشر شد + سند 

مسافرت های هوایی همچنان رو به کاهش است 

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به آخرین وضعیت کشتی ایرانی توقیف شده در اندونزی، گفت: آزادسازی کشتی توقیف شده ایرانی در آبهای اندونزی، کماکان ادامه دارد اما به نظر می رسد تخلفی از سوی کشتی صورت نگرفته است. 

 سرعت ناوگان مسافری راه آهن از نگاه توانایی بوژی کیفیت خدمات حمل و نقل دریایی کشور افزایش می یابد 

راه روشن است

هفته ان هم

پیش از انقالب اسالمی با وجود محدودیت سرعت خطوط راه آهن به 8۰ کیلومتر در ساعت 
و بهره برداری از واگن های با بوژی های MD و ... با کفش ترمز، در سال ۱۳۵۲ برای 
اولین بار ناوگان ریلی مسافری به ناوگان جدید اروپایی فرانسوی و آلمانی با بوژی های 
جدید با دو دیسک با قابلیت سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت مجهز 
گردید که محدودیت لکوموتیوهای دیزلی که در سال ۱۳۵۰ وارد شده 
بودند به سرعت ۱۲۰ و مشخصات روسازی خط و بویژه استفاده از 
ریل های سبک، نداشتن عالئم در خط تهران مشهد و ... سبب شد 
از این قابلیت برای افزایش سرعت استفاده شایسته به عمل نیاید.

هفته انهم
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