
   

رای تحلیل وضع موجود الزم است یک سری داده های تاریخی را بررسی کنیم. همه می دانیم که 
نقطه اوج درآمد سرانه اقتصاد ایران در تاریخ ثبت شده کشور سال 1355 است. اگر این سال را پایه 
و متوسط درآمد سرانه آن سال را 1۰۰ فرض کنیم، در پایان سال 139۷ این عدد به حدود ۷۰ کاهش 
پیدا کرده است. ما از سال 1355 تا سال 136۷ شاهد سقوط شدید درآمد 
سرانه بوده ایم که در این سال درآمد سرانه به کف رسیده که حدود ۴۰ 
بوده است.به زبان ساده تر در فاصله سال های 55 تا 6۷ متوسط درآمد 
سرانه یک ایرانی معادل 6۰ درصد کاهش پیدا کرده است. از سال 6۷ تا 

9۷ در مسیر بهبود بسیار مالیم قرار گرفته ایم 

لغو تورهای گردشگری ترکیه به آژانس های مسافری ابالغ شد 

وزیر راه:تورها متوقف اما پروازها برقرار 

هیچ مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت سفر دریافت نکردیم  نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی می شود 

اقتصاد ما با توقف رشد مواجه است 

با وجود درخواست وزیر بهداشت مبنی بر توقف پروازهای ترکیه و بسته شدن مرز هوایی ترکیه به دلیل شیوع شدید کرونا در این کشور، رئیس 
جمهور پیشنهاد وزیر کشور مبنی بر باز ماندن مرز هوایی با ترکیه را پذیرفت.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس،  روز شنبه 11 فروردین، بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت، در نامه ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا، بر ضرورت توقف یک هفته ای ایاب و ذهاب از طریق مرزهای هوایی و زمینی با ترکیه 

به دلیل شیوع شدید بیماری کرونا در این کشور تأکید کرد.

پس از طرح این موضوع از سوی وزیر بهداشت، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا، روز 
1۴ فروردین در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلسه فوق العاده کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت راه، وزارت امور خارجه و پلیس گذرنامه نیروی انتظامی، گزارش این جلسه را به رئیس جمهور ارائه داد 

که در پایین قابل مشاهده است.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری گفت: تاکنون 
هیچ بخشنامه و دستورالعملی مبنی بر ممنوعیت سفر و تعطیلی 
دفاتر گردشگری و مراکز اقامتی به انجمن ابالغ نشده است.

با اشاره به اینکه در صورت تصویب ممنوعیت سفر و برگزاری 
تور های گردشگری منافع ملی و سالمتی مردم در اولویت 
بخش گردشگری است.وی درباره مصوبه ممنوعیت برگزاری 
تور های خارجی مقصد کشور ترکیه افزود: بر اساس مصوبه 
برگزاری تور های گردشگری کشور ترکیه ممنوع است این 
مصوبه در حالی است که هیچ کدام از پرواز ها به مقصد 

روز پنجشنبه از نخستین نمونه قطار ملی مترو رونمایی 
خواهد شد.روز پنجشنبه این هفته از نخستین نمونه 
قطار ملی مترو رونمایی خواهد شد.این مراسم با حضور 
جمعی از مقامات شهری و دستور ویدئو کنفرانسی 
رئیس جمهور در محل شرکت واگن سازی تهران انجام 
می شود. قطار ملی مترو یک طرح ارزشمند ملی به شمار 
می آید که طی 1۸ ماه به ثمر نشست تا سهم ۲5 الی 3۰ 
درصدی شرکت های داخلی از دانش طراحی، تولید و 
تأمین قطعات قطارهای مترو به ۸5 درصد افزایش یابد 

امیر حسین کاکایی-کارشناس صنعت خودرومرتضی ضامنی- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشوری مسعود نیلی-مشاور اقتصادی سابق حسن روحانی
از ابتدای شروع نوسازی ناوگان تاکسیرانی )سال1395( تا کنون ۷5 هزار و 6۷۰ دستگاه تاکسی 
فرسوده نوسازی شده استطبق مصوبه هیات وزیران،  تاکسی هایی که به سن ده سال رسیده 
باشند، مشمول فرسودگی هستند. در حال حاضر 19۲ هزار دستگاه تاکسی به سن فرسودگی 
رسیده است.ناوگان فعال تاکسیرانی با 31۸ هزار خودرو تاکسی در 
سطح کشور مشغول  ارائه خدمت است که از این تعداد در شهر 
تهران ۷6 هزار خودرو تاکسی فعال هستند.در روند نوسازی تاکسی 
های فرسوده،  با مشکالتی مثل افزایش بی رویه قیمت خودرو و از 

طرفی بحث عدم پرداخت تسهیالت توسط بانک ها مواجه شدیم

وزیر راه و شهرسازی گفت: تورهای گردشگری به ترکیه متوقف، اما پروازها برقرار است،  چون 
پروازها به ترکیه بر اساس تبادالت تجاری و رفت وآمد برای کسب وکارها صورت می گیرد و 
نقطه اتصالی است به باقی کشورها و از ابتدا ممنوعیتی درباره انجام پروازها نبود بلکه موضوع 
کنترل مسائل بهداشتی بود.وی از تشدید کنترل ها و افرایش ظرفیت بهداشت مرزی که هالل 
احمر هم به آن اضافه شده است خبر داد و گفت: از گذشته هم مقرر بود که وزارت بهداشت 
آزمایشگاه های معتمد در کشورهای هدف را تعیین کنند تا مسافران گواهی تست پی. سی. آر 
را صرفا از این آزمایشگاه ها دریافت کنند تا امکان اعتبار سنجی مسافران وجود داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: همه مالکان از فردا اطالعات مربوط به واحد مسکونی 
خود را باید در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند تا یکبار دیگر وضعیت خانه های خالی 

مشخص شود.

به گزارش تین نیوز، »محمد اسالمی« روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره سامانه امالک و اسناد افزود: این سامانه، محل اسکان را ثبت و ضبط 
می کند تا از اقداماتی که موجب برهم زدن تعادل بخش مسکن می شود جلوگیری کند.

نوردی مجلس شورای اسالمی، سازمان بنادر و   رییس کمیته بنادر و دریا
دریانوردی را در صف مقدم فعالیت های اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: 
پسکرانه بنادر باید به محل فعالیت های تولیدی و ارزش افزوده ای، به منظور 
رونق اقتصادی کشور تبدیل شود.مجتبی یوسفی در گفت و گو با پایگاه اطالع 
رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به شعار سال 1۴۰۰ مبنی بر تولید، 
نع زدایی ها، اظهار داشت: به صراحت باید اعالم کرد که  پشتیبانی ها و موا
سازمان بنادر و دریانوردی؛ در صف مقدم قرار دارد و چه در حوزه بندری و چه 

رئیس شورای رقابت گفت: اینکه افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایسه می کنند 
مسئله جالبی نیست زیرا اگر خودروی با قیمت اعالم شده نمی ارزد آن را خریداری نکنند 
و خودروی دیگری را بخرند.رضا شیوا با اشاره به بیشترین شکایت مردم از خودروهای 
داخلی، اظهار کرد: کوئیک، شاهین و پژو ۲۰۷ پاناروما، حدود 3۰۰ شکایت داشتند به 
همین دلیل جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس سازمان 
گسترش برگزار شد تا به این شکایات رسیدگی شود. در آن جلسه توافقی به عمل آوردیم 

تا کمیته ای برای رسیدگی به شکایت به خصوص برای این 3 خودرو تشکیل شود.

شماره ششصد و چهل و هشتم- نسخه آزمایشی -۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

موافقت رئیس جمهور با درخواست وزیر کشور برای باز ماندن مرز هوایی ترکیه 
پسکرانه بنادر باید به محل فعالیت های تولیدی تبدیل شود 

مالکان از فردا اطالعات ملک خود را در سامانه امالک ثبت کنند 

اگر قیمت اعالم شده برای یک خودرو نمی ارزد، آن را نخرید! 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ابالغ لغو تورهای گردشگری ترکیه به آژانس ها خبر داد. 

 افزایش قیمت  یا ورشکستگی شرکت ها؟ نوسازی بیش از ۷۵ هزار دستگاه تاکسی 

راه روشن است

هفته ان هم

با توجه به پیش بینی اقتصاددانان از بودجه کشور و در نظر گرفتن تورم 19 درصدی کامال واضح 
و مشخص است که حداقل هزینه حمل و نقل 3۰ درصد باال خواهد رفت که به طبع آن قیمت 
خودرو نیز باال می رود. با این تفاسیر افزایش قیمت خودرو در ماه های آینده دور از انتظار نیست 
و کامال منطقی است. همچنین باید این را در نظر گرفت که در سال جاری 
ما در کنار افزایش قیمت خودرو رکود شدید تورمی را نیز تجربه خواهیم 
کرد. این درواقع یک چالش بسیار بزرگ در صنعت ما ایجاد خواهد کرد. 
یعنی از یک طرف صنعت به علت قیمت گذاری بسیار غلط دستوری که 
در سه سال گذشته وجود داشته هزاران میلیارد تومان زیان کرده است.

هفته انهم
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