ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺮق ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺑﺤﺚ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ آزادﺳﺎزی
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻔﺮ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﺮداد ﺑﺎزﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺟﻬﺮم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻼک اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ  6ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ
زﻣﺎن داده اﺳﺖ.

ﻣﻼک اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼک اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺮخ ﻫﺎی
ﺧﺎرج از ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺗﻌﺪاد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای را ﺑﺮای ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﯾﯽ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.

ﺗﻮازﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺮخ ﻫﺎی ﮔﺰاف ﺑﺮای ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺮدم ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ ،اﻓﺰود :در ﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺎرﺗﺮی ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ در رﻓﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮداری
ﻣﺤﺾ از ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم و رﻓﻊ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آن ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻢ از وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻏﺎز ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد/.
ﻣﻨﺒﻊ  :ﻣﺸﺮق ﻧﯿﻮز

