
شرکت  های هواپیمایی متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی به دلیل رکود حاصل از شیوع کرونا، از 
فردا 12 خرداد می توانند به سایت کارا برای ثبت تقاضای خود مراجعه کنند.به شرکت های هواپیمایی 
اعالم شده است اگر متقاضی دریافت تسهیالت حمایتی هستند، ضرورت دارد تقاضای خود را 
در سامانه کارا ثبت کنند.مقرر شد شرکت های هواپیمایی در راستای 
دریافت تسهیالت حمایتی از روز آینده 12 خرداد نسبت به ثبت تقاضای 
خود در سامانه کارا اقدام کنند.  رقم این تسهیالت  هنوز مشخص نشده 
است اما پیش از این وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده بود 2۴۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت حمایتی  در اختیار شرکت های هواپیمایی قرار می گیرد.

   

تجربه ترکیه در استفاده از فرودگاه های متروکه چگونه بود؟ 

 دلیل بازگشت پرواز دیشب تهران- کرمانشاه به مبدا چه بود؟  

مسکن مهر امسال تمام می شود  تکمیل خط آهن رشت-کاسپین در سال 1400 

تسهیالت حمایتی ایرالین  ها آماده شد 

علی رغم آمادگی برخی کشورهای برای بازگشایی مرزها، مؤسسه اعتبارسنجی اس اندپی گلوبال هشدار داد ترافیک مسافران هوایی جهان حداقل 
تا ۳ سال به سطح قبل از پاندمی کرونا باز نخواهد گشت.

 علی رغم آمادگی برخی کشورهای برای بازگشایی مرزها، مؤسسه اعتبارسنجی اس اندپی گلوبال هشدار داد ترافیک مسافران هوایی جهان حداقل 
تا ۳ سال به سطح قبل از پاندمی کرونا باز نخواهد گشت.

در تحقیقاتی که خبرگزاری بلومبرگ به آن اشاره کرده است، اس اندپی گلوبال تخمین های قبلی خود را کاهش داده و اعالم کرده است ترافیک 
مسافران هوایی امسال افت خواهد کرد.

 این مؤسسه اعالم کرده است که در حال حاضر آینده صنعت مسافرت هوایی جهان به بازگشایی قرنطینه های کشورها و برداشتن محدودیت های 
مرزی بستگی خواهد داشت.اکثر کشورهای اروپایی مرزهای خود را در ماه ژوئن باز خواهند کرد. البته برخی از کشورهای این قاره همین حاال هم 
مرزهای خود را باز کرده اند که البته این اقدام آنها با محدودیت هایی همراه است. مؤسسه اس اندپی اعالم کرد به علت پایین ماندن حجم پروازها 
و مشکالت فرودگاه ها برای ادامه دادن به کار خود، بسیاری از مراکز مسافرت هوایی در ماه های آینده با کاهش رتبه اعتباری روبرو خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صرفه جویی 96۰ میلیون لیتری 
مصرف گازوئیل با نوسازی ناوگان فرسوده، گفت: تکمیل پروژه 
مسکن مهر و تحویل واحدها به مردم امسال به پایان می رسد.

 محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی که امروز برای امضای 
تفاهم نامه همکاری با اتاق تعاون در جمع تعاون گران حاضر 
شده بود، در حاشیه نشست و در پاسخ به سؤال خبرنگار 
فارس که چه زمانی مسکن مهر مردم، تحویل می شود، 
گفت:  امسال مسکن مهر تمام می شود و قرار است تا 
شهریور و مهر ماه 66 هزار واحد مسکن مهر به اتمام رسیده

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال 
زیرسازی خط آهن رشت-بندر کاسپین هستیم، گفت: 
در صورت تأمین اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی، این خط 
ریلی ۳7 کیلومتری در سال 1۴۰۰ تکمیل خواهد شد.

 خیراهلل خادمی درباره راه آهن رشت-بندر کاسپین-
انزلی و پیشرفت این پروژه ریلی، توضیح داد: راه آهن 
رشت-انزلی در ادامه راه آهن قزوین به رشت، برای 
اتصال رشت به بندر و دریای خزر در حال احداث است.

عباسآخوندی-وزیرسابقراهوشهرسازیعبدالهاشمحسننیا-رئیسسازمانراهداریوحملونقلجادهای مقصوداسعدیسامانی-دبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی
ضریب اشغال صندلی  اتوبوس های بین شهری حدود 1۵۰ درصد بیشتر از هفته ها و ماه های 
گذشته شده اما این میزان همچنان از میانگین همیشگی در ایام معمولی سال کمتر است.

هم اکنون شاهد رونق اقتصاد بخش حمل و نقل جاده ای به ویژه در حوزه مسافری هستیم و این نشان 
می دهد که مردم اعتماد دارند و می دانند در این بخش همه پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت می شود.این پروتکل ها به 
صورت اتوماتیک و خود و به خود رعایت می شود، چراکه مردم نسبت به 
این مسائل حساس هستند و از سوی دیگر رانندگان و شرکت های حمل و 
نقلی خودشان می دانند که سالمت مردم از اهمیت باالیی برخوردار است.

دلیل بازگشت پرواز تهران- کرمانشاه به مبدا تشخیص خلبان و به جهت رعایت 
استانداردهای ایمنی بود.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت هواپیمایی 
آسمان، پرواز تهران-کرمانشاه به شماره 626  این شرکت که شب گذشته )دهم 
خرداد ماه 1۳99( فرودگاه مهرآباد را به مقصد کرمانشاه ترک کرد پس از برخاستن 
از باند فرودگاه مهرآباد و در ادامه مسیر پروازی با مشاهده اشکال در کارکرد بهینه 
موتور توسط خلبان و با تشخیص وی و به جهت رعایت استانداردهای ایمنی، در 
سالمت و ایمنی کامل به مبدا بازگشت. بر اساس این گزارش، در ادامه نیز با تمهیدات 

سخنگوی گمرک گفت: از ابتدای سال جاری تا نهم خرداد ماه، تجارت کشورمان با ترکیه 
از طریق ریل به 6هزار و ۳۰۰ واگن، کاالی تجاری رسیده است.سید روح اله لطیفی، 
گفت: از ابتدای سال جاری تا نهم خرداد ماه، تجارت کشورمان با ترکیه از طریق ریل به 
6 هزار و ۳۰۰ واگن، کاالی تجاری رسید که سهم صادرات کاالی ایرانی به ترکیه ۳۰72 
واگن و سهم کاالی وارداتی نیز ۳22۸ واگن کاال بوده است. لطیفی اظهار داشت: از سوم 
اسفند 9۸ تا کنون، مرز زمینی بازرگان از سوی ترکیه به روی کامیون های ایرانی بسته 
است طریق کامیون های ترانزیتی سایر کشورها به ترکیه از مسیر زمینی صادر شده است

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از احتمال برقراری مجدد پروازهای ایران به مقصد 
ترکیه تا حدود دو ماه آینده خبر داد و گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته پروازهای 
موردی برای بازگرداندن ایرانی ها نیز از پنج مقصد خارجی هماهنگ شده است.
 پس از لغو پروازهای خارجی در پی گسترش ویروس کرونا، بسیاری از کشورها 
ترجیح دادند همه پروازهای ورودی و خروجی خود به کشورهای مختلف را 
لغو کنند اما به تدریج و پس از گذشت بیش از سه ماه از شیوع این ویروس، 
مذاکراتی بین کشورهای مختلف صورت گرفته و مرزها به تدریج باز می شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد: هنوز زمان دقیق اجرای طرح 
ترافیک مشخص نشده است و ستاد ملی کرونا باید این موضوع را به شهرداری اعالم کند.
 سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره زمان 
اجرای طرح ترافیک در پایتخت اظهار داشت هنوز زمان دقیق اجرای طرح ترافیک 
مشخص نشده است و ستاد ملی کرونا باید این موضوع را به شهرداری اعالم کند.
قیق  ن د ما د ز ر ر مو نا د و بله با کر د ملی مقا عالم ستا وی گفت: منتظر ا
ین زمینه نهایی نشده است. فیک هستیم و هنوز نتیجه در ا اجرای طرح ترا

شماره چهارصد و  شصتم- نسخه آزمایشی -۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

ریکاوری صنعت هوانوردی تا ۲۰۲۳ طول خواهد کشید 

احتمال ازسرگیری پروازهای ایران به ترکیه تا دو ماه آینده 

تجارت ریلی ایران و ترکیه به ۶۳۰۰ واگن کاال رسید 

زمان اجرای طرح ترافیک هنوز مشخص نشده است 
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ضرورت اصالح قانون بودجه همزمان با شکل گیری مجلس یازدهم افزایش ۱۵۰ درصدی مسافران اتوبوس های بین شهری 

راه روشن است

هفته انهم

با توجه به پیش بینی عدم تحقق دسِت کم ۳6.۸درصدی درآمدهای منظور در بودجه 1۳99، 
شیوع ویروس کرونا و هزینه های سرسام آور اضافی که بر بودجه عمومی بار کرده است و 
تغییر مجلس شورای اسالمی از یک سوی و ضرورت اجماع سازی در تصمیم ها و هم راستایی 
دولت و مجلس در مقابله با آثار اقتصادی کرونا از سوی دیگر، 
ضرورت دارد که دولت الیحه اصالحّیه قانون بودجه سال 1۳99 را با 
قید یک فوریت به مجلس شورای اسالمی ارسال دارد تا به محض 
شکل گیری ارکان آن، رسما مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.
می دهد  ن  نشا لت  و د می  عمو دجه  بو نی  مبا به  هی  نگا

هفته انهم
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