
   

در آینده نزدیک با دعوت از خبرنگاران به شکل ویدئوکنفرانسی، گزارش ماهیانه قیمت و معامالت 
مسکن در تمامی استانهای کشور را ارایه می کنیم.آمار بازار مسکن کل استانهای کشور به شکل 
ماهیانه تهیه شده و آماده ارایه است. در حقیقت رویه آمار را تغییر داده ایم و بنا داریم در یک نشست 
با حضور خبرنگاران حوزه مسکن این طرح را تشریح کنیم.تحول بنیادین 
در بحث آمار بازار مسکن ایجاد شده و قطعا اگر مردم و اصحاب رسانه 
آن را ببیند حمایت خواهند کرد. در روزهای آینده از تعدادی خبرنگار 
دعوت و به شکل ویدئوکنفرانسی به تشریح برنامه جدید وزارت راه و 

شهرسازی در بحث آمار بازار مسکن می پردازیم.

 بیماران کرونایی، امکان خرید بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس نخواهند داشــت 

آخرین وضعیت نوسازی کامیون های فرسوده 

هما از پروازهای تکلیفی چه میزان ضرر دید؟  وزیر راه: پروژه های عمرانی حداکثر ٤٠ ماهه ساخته شود 

رونمایی از آمار بازار مسکن کشور با حضور خبرنگاران 

یاتا اعالم کرد: تقاضای بین المللی تقریبًا 90٪ کاهش یافته، شرکت های هواپیمایی هزاران هواپیمای عمدتًا برد بلند را پارک کرده و عملیات خود 
را به پروازهای کوتاه مدت منتقل کرده اند.

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )یاتا( اخیرا تجزیه و تحلیل جدیدی ارائه داد که نشان می دهد صنعت هواپیمایی نمی تواند هزینه ها را به اندازه 
کافی کاهش دهد تا از هدر رفت نقدینگی و ورشکستگی در سال آتی جلوگیری کند. یاتا همچنین خواستار آزمایش کووید-19 قبل از پرواز برای 

باز شدن مرزها و امکان سفر بدون قرنطینه شده است.
پیش بینی می شود کل درآمد صنعت در سال 2021 در مقایسه با رقم 838 میلیارد دالر سال 2019، 46 درصد کاهش داشته باشد. تحلیل قبلی 

مربوط به درآمد 2021 در حدود 29٪ نسبت به سال 2019 بود.

این عدد بر اساس انتظارات برای بهبود تقاضا است که از سه ماهه چهارم سال 2020 آغاز می شود. با این حال، به دلیل شیوع جدید کونید 19، 
محدودیت های سفر از جمله بسته شدن مرزها و اقدامات قرنطینه به تأخیر افتاده است... یاتا پیش بینی می کند میزان ترافیک سال 2020 تا ٪66 

نسبت به سال 2019 کاهش یابد.

بر اساس آماری که منتشر شده است، هما از دولت در سال 
97 رقم 1849 میلیارد و 449 میلیون و 500 هزار تومان بوده 
است.بر اساس همین آمار، در سال های 65 تا 96 در مسیرهای 
پروازی داخلی و خارجی و هزینه های ناشی از اجرای قوانین 
مربوط به ارائه خدمات به خانواده ایثارگران، معلوالن سازمان 
بهزیستی،  دانشجویان، دیپلمات ها، اعضای هیأت علمی، 
نمایندگان مجلس، شهروندان ارشد، و سایر موارد، مبلغ 2684 
میلیارد و 793 میلیون و 400 هزار تومان زیان متحمل شده است 
مالی 96 به عنوان مطالبات از دولت در دفاتر شناسایی شده است.

»محمد اسالمی« در دهمین نشست شورای حمل و نقل 
و لجستیک سال 99 که با حضور مدیران عامل شرکت ها 
و سازمان های حمل و نقل به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه حوزه مسوولیت 
وزارت راه و شهرسازی تاثیر مستقیم بر زندگی مردم 
داشته و بهبود عملکرد، رضایت اجتماعی را به دنبال 
خواهد داشت، بر افزایش بهره وری در نظام حمل و 
نقل و لجستیک تاکید می شود.اسالمی، بر رعایت سه 
نکته کلیدی در نظام حمل و نقل و لجستیک تاکید کرد 

محمود محمودزاده-معاون وزیر راه و شهرسازی انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهرانتورج دهقانی زنگنه- رئیس سازمان هواپیمایی کشور
در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مقرر شد که سازمان هواپیمایی نشستی را برای 
آنالیز هزینه های ایرالین ها برگزار کرده تا پس از آن، شورای عالی هواپیمایی نرخ نامه جدید را 
اعالم رسمی کند. ان شاءاهلل قیمت کنونی بلیط هواپیما کاهش خواهد یافت. در نشست امروز 
مقرر شد که سازمان هواپیمایی نشستی را برای بررسی و آنالیز هزینه 
های ایرالین ها و قیمت های درخواستی آن ها برگزار کند تا پس از آن، 
شورای عالی هواپیمایی نرخ نامه جدید پروازهای هوایی را اعالم رسمی 
کند. ان شاءاهلل قیمت کنونی بلیط هواپیما کاهش خواهد یافت.سازمان 
هواپیمایی به هیچ وجه قائل به کف و سقف قیمتی نیست، ما می گوییم

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره آخرین وضعیت نوسازی 
ناوگان فرسوده باری گفت: تا کنون برای واردات 3 هزار و 422 دستگاه کامیون زیر سه 
سال درخواست داده شده است و بر اساس آخرین آمار اعالم شده 1200 دستگاه کامیون 
وارداتی در گمرک های کشور منتظر اخذ تاییدیه های الزم و ترخیص هستند. صدراهلل بمانا 
اظهار کرد: نوسازی ناوگان فرسوده فرآیندی دارد. در مرحله نخست باید در سامانه سازمان 
راهداری ثبت نام کنند که در حال حاضر دو هزار و 430 نفر ثبت نام کرده اند اما همه آن 
ها مشمول نمی شوند اما این تعداد آن چیزی است که تا کنون به دست ما رسیده است.  

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی در راه 
تکمیل و توسعه خطوط ریلی و تسریع در تکمیل حلقه های مفقوده ترانزیت ریلی، هر 

گونه حمایت الزم را انجام می دهد.
به گزارش تین نیوز، غالمرضا شریعتی اندراتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس با تأکید بر ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان یک اولویت 
حمل و نقلی کشور، اظهار داشت: تکمیل حلقه های مفقوده خطوط ریلی کشورمان در 

توسعه ترانزیت ریلی موثر است.

سردار سیدکمال هادیان فر در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح محدودیت های 
تردد در راستای کاهش شیوع کرونا که در کشور اجرا شد، گفت: این طرح از روز 12 آبان 
تا 16 آبان اعمال و اجرا شد که در این مرحله 25 مرکز استان مورد هدف بود و در این 
استان ها به خودروهای بومی اجازه خروج و به خودروهای غیربومی اجازه ورود داده نشد.

وی افزود: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی به همراه عوامل هالل احمر و اورژانس 
در 326 نقطه حضور داشتند و ورودی و خروجی این 25 استان را کنترل می کردند.

 محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه دویست و چهل و هفتم شورای 
شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروز در شورای شهر به منظور ایجاد یک 
سازمان برای مدیریت مسائل آب تهران از جمله رود دره ها و آب های سطحی و کانال ها 
بحث شد و یک فوریت آن به تصویب رسید، گفت: شهرداری تعدادی از افراد را برای عضویت 
در شورای سازمان ها معرفی کرده بود که در نهایت 14 نفر برای 7 سازمان به عنوان عضو 
انتخاب شدند و همچنین در این جلسه به بررسی نامگذاری معابر پرداختیم که 60 درصد از 
آنها مربوط به نام شهدا بود و چند مورد حسابرسی مربوط به سال 93 در دستور قرار داشت.

شماره پانصد و پنجاه و پانزدهم- نسخه آزمایشی -۱۸  آبان ماه ۱۳۹۹

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 یاتا: ایرالین ها هزاران هواپیمای بلند برد خود را زمینگیر کرده اند 
جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای ۱۷ هزار خودرو

آمادگی مجلس برای کاهش موانع توسعه ریلی 

خودروسازهای داخلی توان ساخت اتوبوس برقی را دارند 

از این پس با تطبیق کد ملی مسافران قطار، هواپیما و اتوبوس با کد ملی بیماران مبتال به کووید ۱۹، به زودی بیماران امکان خرید بلیت یا دریافت کارت پرواز یا سوار شدن را ندارند. 

احتمال تعطیلی دو هفته ای تهران منتفی شده است قیمت کنونی بلیط هواپیما کاهش خواهد یافت 

راه روشن است

هفته انهم

ما در تیر ماه امسال از سمت زاهدان ریل گذاری این پروژه را آغاز کردیم و این مسیر در کریدور 
ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد.طول این پروژه از چابهار تا سرخس 1400 کیلومتر 
است و یکی از استراتژیک ترین و مهمترین پروژه های ر پس از بررسی ابعاد تعطیلی دو هفته 
ای تهران ، احتمال این تعطیلی منتفی و مقرر شد فعالیت گروه های 
دو، سه و چهار از ساعت 18 به بعد متوقف شود.پس از بررسی ابعاد 
تعطیلی تهران تصمیم گرفته شد که فعالیت گروه های دو، سه و چهار 
از ساعت 18 به بعد متوقف شود. درحقیقت 43 شهرستان که در ابتدا 
اسامی آن ها اعالم شد و 44 شهرستان دیگر هم بعدا به آن ها اضافه شدند،

هفته انهم
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