
طبق بررسی های انجام شده، بخش حمل و نقل ریلی مسافری به دلیل شیوع بیماری کرونا تا پایان 
خرداد 505 میلیارد تومان و بخش حمل و نقل ریلی بار 100 میلیارد تومان زیان خواهد دید.شیوع 
بیماری کرونا موجب شد مسافران حمل و نقل ریلی در نوروز امسال 94 درصد نسبت به نوروز 98 
کاهش یابد، اغلب مسافرانی که بلیت های خود را پس داده اند و بسیاری 
از مردم هم تصمیم گرفتند به دلیل شیوع کرونا سفر نکنند.با شیوع کرونا 
و تقاضای مردم برای استرداد بلیت های قطار، ناوگان حمل و نقل ریلی 
همکاری مناسبی داشت و در این مدت 300 هزار بلیت قطار کنسل شد. 
در این مدت 91 میلیارد تومان پول بلیت قطار به مردم برگردانده شد. 

   

 7 پیشنهاد انجمن صنفی شرکت های ریلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها 

شرایط دشوار رانندگان سواری کرایه پس از تعطیلی مرز مهران  

تعریف سه پروژه برای فرودگاه ارومیه در سال جاری  زیان هنگفت شرکت ها با وام قابل جبران نیست

حمل و نقل ریلی تا تیر 99 چقدر زیان می بیند؟ 

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان از کاهش 68 درصدی نشست و برخاست و 80 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در نوروز 99 دارد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، آمارهای پروازهای نوروزی حاکی از کاهش 80 درصدی کل پروازهای نوروزی دارد؛ریزش شدید پروازهای نوروزی در 
حالی صورت گرفت که در نوروز سال گذشته سه میلیون و 35 هزار و 533 اعزام و پذیرش مسافر هوایی انجام شده است. مطابق آمار تازه، این میزان 

در نوروز 99 به 596 هزار و 356 مسافر هوایی رسید.

نشست و برخاست هواپیماها در کل فرودگاه های کشور در ایام نوروز در بازه زمانی )25 اسفند تا 15 فرودین( کاهش 68 درصدی به مدت مشابه سال 
گذشته داشته است. این کاهش بسیار شدید سفرهای هوایی در پی شیوع کرونا گریبان کل دنیا را گرفته است؛ به طوری که در حال حاضر تعداد 

هواپیماهای زمین گیر در جهان بیشتر از تعداد هواپیماهای عملیاتی است.

بر اساس آمارهای منتشر شده تعداد هواپیماهای زمین گیر 13 هزار و 655 فروند و تعداد هواپیماهای عملیاتی 12 هزار و 635 فروند است.

مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان غربی توسعه سطوح 
پروازی، بهسازی ترمینال خارجی و زهکشی و جمع آوری آب های 
سطحی را از اولویت های این فرودگاه در سال جاری برشمرد.
محمد علی نائل قراملکی، مدیرکل فرودگاه های استان 
آذربایجان غربی به بیان مهم ترین اقدام های سال 99 پرداخت 
و با بیان این که تعداد پروازها در مسیرهای مختلف را افزایش 
دادیم، توضیح داد: سال گذشته بیشتر کارهای مطالعاتی 
پروژه های مختلف انجام شد و برای توسعه سطوح پروازی از 
جمله اپرون، تاکسی وی ها و باند اصلی فرودگاه مشاور گرفتیم.

 هر چند مجموعه وزارت راه و شهرسازی بسته حمایتی 8 
هزار میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت های حمل و نقلی 
در نظر گرفته اما واقعیت این است که در این شرایط بحران 
اقتصادی این بسته که شامل تسهیالت بانکی 12 درصدی 
است،  نه تنها کمکی به توانمندسازی اقتصادی شرکت ها 
نمی کند بلکه شرکت ها را بدهکارتر هم خواهد کرد.شیوع 
ویروس کرونا هر چند تمام کسب و کارها و به طور کلی 
اقتصاد جهانی را وارد دوران بحران کرده است اما حمل 
و نقل در نوک پیکان آسیب های ناشی از کرونا قرار دارند.

مرتضی ضامنی-  مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشورمقصود اسعدی سامانی - دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مهرداد تقی زاده-دبیر انجمن شرکت های ریلی
 کاهش پروازهای داخلی در این ایام به بیش از 90 درصد رسیده است و چهار ایرالین داخلی نیز 
عملیات پروازهایشان را در این راستا متوقف کردند اما همچنان منتظر پرداخت اعتبارات الزم از 
سوی ستاد کرونا برای جبران این خسارت ها هستیم.هنوز هیچ اعتباری برای جبران خسارت های 
وارد شده به شرکت های هواپیمایی داده نشده و البته این در حالی است 
که کاهش پروازها همچنان ادامه دارد و بیشتر و بیشتر می شود.کاهش 
مسافرت های هوایی و پروازهای داخلی از همان اسفند ماه پارسال آغاز 
شد و به تدریج به حدود ۷5 درصد رسید که البته این میزان کاهش هم 
اکنون و در این روزها بیشتر شده و به بیش از 90 درصد رسیده است.

جمعی از رانندگان سواری عمومی مسافربری برون شهری پایانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
مرز بین المللی شهرستان مهران از شرایط وخیم معیشتی خود پس از تعطیلی مرز مهران خبر داده اند.

به گزارش تین نیوز، این رانندگان در تماس با خبرنگار ما به بیان مشکالت خود پس از بسته 
شدن مرز بین المللی مهران با عراق به دلیل شیوع بیماری کرونا پرداختند. به گفته یکی از این 
رانندگان، در پایانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شهرستان مهران افزون بر 200 راننده 
سواری کرایه با سابقه حداقل 12 سال فعالیت می کنند که با توجه به تعطیلی و مسدود شدن 
مرز مهران، از اوایل اسفند  98 تاکنون با تعطیلی صد در صدی شغل خود مواجه شده اند.

م  ما م ا ن گمنا ا ز با یع سر م سر ا قد زی گفت: با ا ه و شهرسا ا یر ر ز ون و معا
ساسی  مل کاالهای ا میون حا ننده کا ا دی ر با تل مرحوم مها عج( قا ن) ما ز
شناسایی شده و به هالکت رسید و سه نفر از همدستان وی نیز دستگیر شدند.

عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر و رئیس این سازمان ضمن اعالم خبر فوق اظهار داشت:   
روز 18 فروردین ماه قاتل محمد تقی مهابادی راننده کامیون حامل کاالی اساسی که روز 
12 فروردین توسط اشرار در جاده ایرانشهر- بزمان مورد سوء قصد قرار گرفته بود، توسط 
سربازان گمنام امام زمان)عج( به هالکت رسید و سه تن از همدستان وی دستگیر شدند.

اگرچه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در نامه ای به معاون اول 
رئیس جمهور تمدید موعد تسلیم اظهار نامه های مالیاتی شرکت ها را خواستار شده اما 
برخی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی از دریافت پیامک هایی با مضمون لزوم تسلیم 
اظهارنامه های خود، تا تاریخ 31 فروردین خبر داده اند.به گزارش تین نیوز، غالمحسین 
شافعی در نامه ای که در تاریخ 11 فرودین ماه امسال به اسحاق جهانگیری ارسال کرد، در 
خواست تمدید موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 1398 و برگزاری مجامع عمومی 
شرکت هایی که حسابرسی می شوند را تا »سه ماه پس از موعد مقرر در قانون« مطرح کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: فعالیت های مربوط به تخلیه و بارگیری کاال ها با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و طبق دستورالعمل و مصوبه های ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام می شود.
 محمد راستاد درباره روند توسعه ای بندر شهید رجایی در سال جاری، اظهار داشت: 
حدود 900 متر از اسکله های فاز 3 کانتینری در  بندر شهید رجایی تکمیل و به 
بهره برداری می رسد. مدیرعامل سازمان بنادر تصریح کرد: با تکمیل فاز 3 بندر شهید 
رجایی، ظرفیت های قابل توجهی به زیرساخت های این بنادر اضافه می شود و از سویی 
در نظر داریم هم زمان موضوع توسعه اراضی پسکرانه را به مرحله اجرا برسانیم. 

شماره چهارصد و بیست و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹
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آمار تازه از ریزش شدید پروازهای نوروز 99 پس از کنسلی گسترده سفرها 

چرا موعد تسلیم اظهار نامه های مالیاتی شرکت ها تمدید نشد؟ 

قاتل راننده کامیون حامل کاالهای اساسی به هالکت رسید 

تخلیه و بارگیری کاال ها در بنادر با رعایت پروتکل های بهداشتی 

با شیوع ویروس کرونا شرکت های حوزه حمل مسافر و شرکت های حوزه حمل بار دچار ضرر و زیان های فراوانی شده اند. 

ابالغ طرح الزامات فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان تاکسیرانیکاهش پروازهای داخلی تا بیش از 9۰ درصد

راه روشن است

هفته انهم

پروتکل گام دوم مبارزه با کرونا ویروس، مصوب وزارت بهداشت و الزامات فاصله گذاری اجتماعی 
و سالمت محیط کار در ناوگان تاکسیرانی های شهری کشور به سازمانهای تاکسیرانی ابالغ شد.
رون  ر تاکسی های د نندگان موظفند د ری اجتماعی، را صله گذا ر طرح فا د
. کنند ر  ا سو فر  مسا نفر   3 د  ا تعد کثر  ا حد شهری 
باید نسبت به غربالگری رانندگان و مسافران به صورت مستمر 
اقدام الزم به عمل آید و رانندگان از سوار کردن مسافرین دارای 
عالئم خودداری نمایند، همچنین از فعالیت افرادی که دارای 
عالئم بیماری می باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

هفته انهم
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