
   

 ثبت 2 هزار شکایت عدم پرداخت کرایه در پایانه بار بندرعباس 

بنادر خشک چگونه اثربخش و کارآمدتر می شوند؟ 

شرکت های حمل و نقلی چوب قاچاق کاال را می خورند   پیشرفت 8 درصدی پروژه ساخت هواپیمای بومی 72 نفره 

 اصالح قراردادهای یک طرفه خودروسازان با مشتریان برقراری پرواز در مسیر مشهد- زنجان- مشهد 

سهم خواهی شهرداری از قیمت بلیت هواپیما طبق قانون، سال هاست که مورد مناقشه شرکت های هواپیمایی و شهرداری ها است. دریافت 
عوارض ۵ درصدی شهرداری ها از روی بلیت هواپیما که مسافر باید هزینه آن را پرداخت کند نزدیک به ۴۰ سال است که حاشیه های فروانی 
را در حمل ونقل هوایی ایجاد کرده است.آنچه شرکت های هواپیمایی در راستای این موضوع به آن اذعان دارند این است که ایکائو و یاتا تأکید 
دارند که اخذ هرگونه عوارض که عواید ناشی از آن مستقیمًا در جهت تسهیل فرآیند سفر هوایی مسافر مصرف نشود، مطلقًا ممنوع است، اما 
شهرداری نیز اعالم کرده که ما طبق قانون ملزم به این کار هستیم. در همین رابطه در این شماره از هفته نامه، مقصود اسعدی سامانی، دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی و افشین کریمی، مسئول عوارض خودرو اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران را در پای یک 
میز، برای گفتگو در این خصوص نشاندیم.در ابتدا، نحوه قانونی شدن اخذ ۵ درصدی عوارض شهرداری از روی بلیت هواپیما را تشریح کنید.

سامانی: ما در شرکت های هواپیمایی عوارض شهرداری را مخل کسب وکار می دانیم. در ابتدای انقالب و در سال ۵۸ این نگرش وجود داشت 
کسانی که سوار هواپیما می شوند افراد ثروتمندی هستند از همین رو شورای انقالب، مصوبه ای می گذارند و اعالم می کند که ۵ درصد از 
قیمت بلیت مسافرانی که با هواپیما مسافرت می کنند به عنوان عوارض شهرداری وصول و به حساب وزارت کشور واریز شود تا در شهرهایی 

که دارای تأسیسات فرودگاهی هستند، تقسیم شود.داخت می کنند را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت کنند.

شست بررسی مشکالت حوزه ترانزیت و شرکت های حمل و نقل 
بین الملی با حضور مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و 

نقل جاده ای برگزار شد.
 به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی 
ایران، نشست مشترک مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای  و رییس هیئت مدیره و دبیر انجمن، 
در خصوص بررسی مسائل و مشکالت قاچاق کاال و مشکالت شرکت های 

حمل ونقل بین المللی در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

منوچهر منطقی در گفت وگو با خبرنگار سرویس هوایی تین نیوز 
در خصوص زمان آغاز ساخت هواپیمای بومی 72 نفره توضیح 
داد: شروع ساخت این پروژه در اوایل سال 96 کلید خورد و حدود ۸  
درصد پروژه به جلو پیش رفته است.وی در ادامه توضیحات خود 
بیان کرد: این که این پروژه چه زمانی به بهره برداری می رسد به دو 
عامل بسیار مهم بستگی دارد؛ اولین عامل مهم این است که باید 
به این پروژه در یکسری از مقاطع بودجه اختصاص داده شود که 

متأسفانه در پرداخت این بودجه ها درست عمل نمی شود.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از صدور ۷۳۳۰ 

فقره سند دریانوردی طی نه ماهه سال جاری در این استان خرب داد.

»اسامعیل مکی زاده« از برگزاری یک هزار و ۴۱۱ نفر-آزمون شایستگی 

دریانوردی از آغاز امسال تا ابتدای دی ماه جاری خرب داد و گفت: این 

آزمون ها درزمینٔه های فرماندهی، افرسی عرشه و مهندسی مربوط به 

شناورهای چوبی و فلزی برگزارشده است.وی بابیان اینکه طی نه ماه 

اخیر، درمجموع هفت هزار و ۳۳۰ فقره سند دریانوردی در این استان 

صادرشده است، اظهار کرد: تعداد پنج هزار و ۳۰ فقره از این اسناد 

مربوطه به گواهینامه های دریانوردان بوده است.

افزایش قیمت خودروهای داخلی به صورت خودسرانه، غیرقانونی است.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل9۰ بابیان این مطلب گفت: اعالم قیمت  خودرو 
باید براساس روال و قاعده باشد.   پارسایی بابیان اینکه بیشترین شکایت در کمیسیون 
اصل9۰ مرتبط با عمل نکردن خودروسازان به تعهدات است، افزود: جلسه ای با حضور 
وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان 
بازرسی، خودروسازان و اعضای کمیسیون اصل9۰ در اواخر ماه گذشته برگزار و طبق آن 
مقرر شد کمیته ای برای قیمت گذاری خودرو و اصالح قراردادهای یک طرفه که خودروساز 

به مشتری تحمیل می کند، تشکیل شود.

به گزارش تین نیوز، پرویز باورصاد با بیان این مطلب تاکید کرد: ابعاد و زمینه های گسترده عملیاتی و 
مدیریتی-حاکمیتی اثرات »بنادر خشک« در رابطه با تاثیر متقابل اقتصاد و تجارت بنادر و پسکرانه ها، 
به گونه ای است که باید بندی به شرح وظایف راهبردی 2۴ گانه سازمان بنادر و دریانوردی اضافه شود.

وی این مطلب را پس از آن بیان کرد که خبری از قول »محمد راستاد« رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در 
شبکه های اجتماعی منتشر که وی در آن تاکید کرده بود »برنامه توسعه پس کرانه های بنادر کشور یکی از 
دستور کارهای مهم این سازمان است و بنادر نمی توانند فقط متکی به اسکله و محوطه نگهداری کاال باشند 
و نیاز به پسکرانه هایی دارند که در آنجا فعالیت های ارزش افزوده و مراکز توزیع و لجستیکی شکل بگیرد«

 در پی طوفان شدید در آب های هلند، 27۰ کانتینر که برخی از آن ها حاوی مواد شیمیایی بسیار خطرناک هستند از کشتی 
غول پیکر کانتینر بر شرکت MSC به دریا سقوط کردند. در پی طوفان شدید در آب های هلند، 27۰ کانتینر که برخی 
از آن ها حاوی مواد شیمیایی بسیار خطرناک هستند از کشتی غول پیکر کانتینر بر شرکت MSC به دریا سقوط کردند.
 وزیر دفاع هلند با اعالم این خبر، حادثه مذکور را یکی از خطرناک ترین حوادث در نوع خود خواند.
هنوز کاماًل مشخص نیست چه تعداد از کانتینرها به کف دریا فرورفته و چه تعداد هم چنان شناورند.
با توجه به فاصله کم محل حادثه تا سواحل هلند امکان ایجاد شرایط اضطراری در این کشور وجود دارد.
. ست ا  2 ۰ 1 9 ل  سا یی  یا ر د ثه  د حا لین  و ا ک  نا خطر ر  بسیا ثه  د حا ین  ا

 الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی )FATF( به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعالم این خبر افزود: این الیحه با اصالحات 

جزئی در دو سه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، انصاری در ارتباط با مصوبه جلسه امروز )شنبه(مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که به ریاست آملی الریجانی برگزار شد، اظهارکرد:  الیحه اصالح قانون مبارزه 

با پول شویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

علیرضا محمودی در گفت وگو با خبرنگار ما خاطرنشان کرد: این تالطم با از بین بردن ثبات بازار هم به مصرف کننده 
ضربه زده و هم هزینه ها را به شدت افزایش می دهد که اگر حاکمیت، هزینه های این ناپایداری را پرداخت کند 
شرکت ها راحت تر می توانند به امورات خود رسیدگی کنند. رییس هیات مدیره رجا ضمن بیان نکات فوق، 
درباره نقش دولت در نرخ گذاری قیمت بلیت های مسافری نیز گفت: درست است که ما باید متناسب با کشش 
جامعه بهای بلیت را افزایش دهیم اما اگر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )CPI( که بانک مرکزی به 
 عنوان مرجع رسمی اعالم کرده را نپذیریم و همچنین پس از شکستن انحصار دولتی در قیمت  گذاری بلیت ، آن 

را افزایش ندهیم باید منتظر عواقب کارمان باشیم.
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مجادله ایرالین ها و شهرداری بر سر ۵ درصد 
 الیحه اصالح قانون پولشویی موسوم به FATF تصویب شد 

سقوط کانتینرهای حاوی مواد شیمیایی خطرناک به آب های هلند 

درخواست هماهنگ سازی بهای بلیت قطار با شاخص تورم 

محمد قاسمی با اعالم این خبر گفت: به منظور پاسخ به درخواست های 
مکرر مردم استان، با همکاری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، 
مسئوالن فرودگاه و نمایندگان زنجان و طارم در مجلس شورای 
اسالمی، این پروازها در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته توسط 
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با هواپیمای MD دایر شد.وی با 
اشاره به این که این پرواز از 22 دی ماه 1397 آغاز خواهد شد، افزود: 
طبق برنامه پروازی اعالم شده، پرواز ایرتور با شماره ۸۰16 مسیر 
مشهد - زنجان ساعت 1۵:۰۰ فرودگاه مشهد را به مقصد زنجان 
ترک می کند و ساعت 16:3۰ در فرودگاه زنجان به زمین می نشیند. 

 پاسخ های مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای هرمزگان به گالیه های راننده ها از پایانه بار بندرعباس را در گفت و گوی خبرنگار تین نیوز با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان بخوانید

صدور ۷۳۳۰ فقره سند دریانوردی در هرمزگان 


