
شهردار تهران باید به فوریت قرارداد خرید واگن را با مسؤوالن این کارخانه منعقد کند.
باید نگاه ویژه ای به این شرایط داشت چرا که در صورت ادامه روند افزایشی مبتالیان زیرساخت های 
درمانی پاسخگو نخواهد بود.جای تأسف دارد که این کارخانه در حال تعطیل شدن است، 2 رام 
قطاری که روز گذشته به چرخه خطوط مترو تهران افزوده شد مربوط به 
آخرین قطارهای قرارداد شهرداری با شرکت واگن سازی تهران بوده است.

کارخانه واگن سازی تهران 15 سال است که فعالیت دارد و ساالنه حدود 100 
واگن در آن تولید شده که اکنون قرارداد جدیدی با این شرکت بسته نشده است.

   

خرید مسکن را به فراموشی بسپاریم؟ 

 اعتبار صنعت هواپیمایی پاکستان تنزل یافت  

پرواز ایرالین های ایرانی به ترکیه لغو شد  خط تجارت دریایی چابهار به چین برای اولین بار راه اندازی شد 

کارخانه واگن سازی تهران در آستانه تعطیلی 

چندی پیش دادگاه الهه حکم به ابطال تحریم هوایی قطر از سوی برخی کشورهای عربی داد که بر اساس آن دیوان بین المللی الهه به نفع قطر 
در پرونده شکایت دوحه از ۴ کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر به خاطر تحریم هوایی این کشور از سال 201۷ صادر و خاتمه این 

پرونده به نفع قطر و باز شدن دوباره حریم هوایی همسایگان عربی به روی پروازهای این کشور اعالم کرد.

به گزارش تین نیوز، چالش قطر با کشورهای عربی که منجر به بسته شدن حریم هوایی به روی قطر شد به سال 201۷ برمی گردد؛ این مناقشه 
سیاسی بین قطر و برخی از کشورهای عربی باعث شد تا این ایرالین قطری ناچار شود برای ادامه 80 مسیر پروازی خود از آسمان ایران برای 

عبور هواپیماهایش استفاده کند.

از آنجا که کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات و بحرین آسمان خود را روی هواپیماهای قطری بسته بودند این ایرالین قطری برای آنکه 
بتواند پروازهای خود به مقصد امریکای جنوبی، اروپا و آفریقای خود را ادامه دهد، باید از آسمان ایران عبور می کرد که در نتیجه در آن مقطع 

زمانی، میزان ترافیک آسمان کشور تا 200 سورت افزایش یافت.

پیمایی با اشاره به لغو مجوز  سخنگوی سازمان هوا
پروازهای ترکیه، گفت: لغو بلیت مسافران که پیش از 
این پیش فروش شده بود، برابر مقررات شرکت های 
هواپیمایی انجام می شود و مسافران نگران نباشند.

 رضا جعفرزاده اظهار داشت: در طول دوران شیوع کرونا و توقف 
پرواز کشورهای مختلف هر کشوری طبق وضعیت بهداشتی خود 
و کشور طرف مقابل نسبت به برقراری یا رفع محدودیت های 
پروازی تمهیدات مختلف و متفاوتی را اتخاذ می کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
فغانستان حامل  نزیتی ا گفت: نخستین محموله ترا
میوه خشک از بندر شهید بهشتی چابهار به مقصد بندر 
تیان چین کشور چین ارسال شد.ببه گزارش تین نیوز، 
بهروز آقایی روز یکشنبه در این باره اظهارداشت: این 
محموله با ترانشیپ از طریق چابهار به بندر موندرای 
هند ارسال شده که پس از تخلیه در این بندر و بارگیری 
به کشتی دیگری به مقصد نهایی چین منتقل می شود. 
در حالیکه جهان تحت تاثیر اپیدمی کرونا قرار دارد،

حسن امجدی-مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان امیرمحمود غفاری- معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی محسن هاشمی- رئیس شورای شهر تهران 
براساس این شاخص ها، تعداد 1۳0 طرح و پروژه کلیدی و برگزیده در سه اولویت تنظیم و دسته بندی 
شده است.با عنایت به تعیین موضوع استرتژیک جهش تولید که با تدبیر مقام معظم رهبری 
به عنوان شعار سال 1۳۹۹ اعالم شد و به منظور تحقق این امر، از ابتدای سال جاری، با دستور مقام 
عالی وزارت، فعالیت های مضاعفی از سوی این وزارتخانه انجام گرفت.

در همین راستا معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی 
از اولین روز کاری در ابتدای سال 1۳۹۹ با جدیت هرچه تمام تر نسبت به 
برنامه ریزی فشرده برای تحقق اهداف سال جهش تولید و تهیه چارچوب 
برنامه های وزارتخانه در بخش حمل ونقل و مسکن و شهرسازی اقدام 

پس از آنکه چندی پیش دولت پاکستان اعالم کرد، 1۴1 خلبان پروازهای تجاری 
ز تا اطالع ثانوی ممنوع  این کشور را به ظن داشتن گواهینامه های جعلی پروا
نان پاکستانی را ممنوع کردند. ز کشورها پروازهای خلبا کار هستند، بسیاری ا
نی در مورد اخذ  ز اعالم مقامات پاکستا لی پس ا به گزارش تین نیوز، در حا
ییب  ین کشور در خطوط هوا نان فعال ا ز سوی برخی خلبا مجوزهای جعلی ا
ین کشور شد که تبعات سخنان وزیر  یی ا پیما ر صنعت هوا عتبا اعث کاهش ا
هوانوردی پاکستان در مورد مدارک جعلی خلبانان این کشور همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران اعالم کرد: یکی از مشکالت جدی این شرکت عدم تامین 
قطعات یدکی است اما تالش کردیم با این شرایط سخت هیچ قطاری را از سرویس خارج نکنیم.
فرنوش نوبخت با اشاره به شرایط سخت کرونایی می گوید: شرایط کاری در حال 
حاضر سخت است، با شیوع کرونا درآمدهای شرکت به شدت کاهش پیدا کرده 
غرفه داران در ایستگاه مترو از درآمد پائینی برخوردار هستند و شرایط خوب نیست.
وی افزود: اگر چه تاکنون بخاطر نبود وسایل یدکی هیچ قطاری از سرویس خارج 
نشده اما تالش کردیم در این شرایط سخت بهترین خدمات را به مسافران ارائه کنیم.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: شب گذشته، کشور ترکیه اعالم کرد 
که از ساعت صفر بامداد امروز پروازهای ایران و افغانستان اجازه ورود به ترکیه 
را ندارند.مقصود اسعدی سامانی در تشریح آخرین وضعیت پروازهای خارجی 
کشورمان، اظهار داشت: شب گذشته، کشور ترکیه اعالم کرد که از ساعت صفر 
بامداد امروز پروازهای ایران و افغانستان اجازه ورود به ترکیه را ندارند.وی افزود: 
پیش از این برنامه ریزی شده بود که پروازهای ترکیش ایرالین به شهرهای ما 
نجام شود  پیمایی داخلی به ترکیه ا بیاید همچنین پروازهای شرکت های هوا

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: واقعیت این است که دیگر از افتتاح 
حساب در صندوق پس انداز یکم برای دریافت وام خرید مسکن استقبال نمی شود به 
طوری که افتتاح حساب در این صندوق در سراسر کشور به چیزی حدود 500 فقره در 
هفته رسیده  است در حالی که این عدد حدود ۴ هزار فقره افتتاح حساب در هفته بود.
 تا پیش از آغاز گرانی مسکن در سال ۹۷، وام 80 میلیون تومانی صندوق پس انداز یکم 
برای هر نفر و 160 میلیون تومان برای هر زوج در کنار وام جعاله و اوراق خیلی ها را خانه دار 
کرد. به طوری که قیمت متوسط هر متر مربع خانه در تهران به 1۹ میلیون تومان رسید،

شماره چهارصد و  هشتاد و  هفتم - نسخه آزمایشی -۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 سقوط آزاد؛ درآمد پروازهای عبوری آسمان ایران 

لغو مجوز پروازهای ایران و افغانستان به ترکیه 

مشکل عدم تامین قطعات یدکی در مترو تهران جدی است 

هیچ برنامه ای برای افزایش سقف وام مسکن نداریم 

خانه هایی برای فروش و اجاره اما بدون بازدید! بازدیدهایی که ممکن است با خود کویید 19 به ارمغان بیاورد را اغلب صاحب خانه ها ممنوع اعالم کردند. حق هم داشتند، جانشان بر مالشان ارجیحت دارد و این طبیعی است. اما مشکالت بخش مسکن تنها کرونا نیست. 

از سرگیری پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان تکمیل ۱۳۰ طرح کلیدی وزارت راه و شهرسازی در سال جهش تولید 

راه روشن است

هفته انهم

 شرکت هواپیمایی قطر ایرویز که پروازهای خود را از پنجم اسفند ماه سال گذشته 
به دلیل شیوع بیماری کرونا در فرودگاه اصفهان لغو کرده بود با برقراری پرواز در 
. لیت خود را در این فرودگاه آغاز کرد مسیر دوحه-اصفهان -دوحه دوباره فعا

این پرواز جهت رفاه حال مسافران و با رعایت کامل دستورالعمل های 
بهداشتی، به صورت برنامه ای روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته با شماره 
پرواز ۴۷0 درساعت  0۴:۳0  از دوحه وارد می شود و  ساعت 05:۳0 صبح با 
شماره پرواز ۴۷1 فرودگاه اصفهان را به مقصد دوحه ترک می کند. این پرواز  
توسط هواپیمای ایرباس ۳20 و  با ظرفیت 1۷0 مسافر انجام می شود.

هفته انهم
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