
   

هنوز هیچ نرخ مجازی برای افزایش اجاره بها مصوب نشده است و نمی دانیم مبنای محسابه 
25 درصد اعالم شده چیست.برای تعیین سقف نرخ اجار ه بها موضوعات متعددی در نظر گرفته 
می شود. مجموعه مطالعاتی است که توسط کارشناسان این حوزه انجام و منجر به پیشنهاد یک 
نرخ می شود و این پیشنهادات در جلسات کارشناسی با حضور مسئوالن 

دستگاه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.
موضوعاتی مانند بهای ملک، نرخ تورم، توان پرداخت و درآمد خانوار،  
مقتضیات مربوط به مسائل بهداشتی و شرایط کرونا و... مجموع این 

مسائل نرخ مجاز سقف اجاره بها را تعیین می کند.

افراد در راس امور کیش ایر حداقل های صنعت هوانوردی را نمی دانستند 

آیا تن کیلومتر خالص دریافتی رانندگان است؟ 

کاهش ۹۰ درصدی مسافر پروازهای بین المللی در سال ۹۹  پرداخت ۳۲۷۰ میلیارد تومان وام کرونا به فعاالن حمل ونقل 

تکذیب تصویب افزایش ۲۵ درصدی سقف مجاز اجاره بها 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: کلیه پروازها به/از کشورهای هندوستان و پاکستان به ایران ممنوع شد.

محمدحسن ذیبخش اظهار داشت: براساس تصمیمات وزارت بهداشت در خصوص پروتکل های مراقبت بهداشتی مرزی در مسافرت های هوایی 
و همچنین شناسایی ویروس جهش یافته کرونا در آن کشورها، پروازها به/ از دو کشور هند و پاکستان از ساعت 2۴ امشب ممنوع می شود.

وی با تاکید بر اینکه پرواز برنامه ای بین ایران و هند وجود ندارد و در حال حاضر پروازها محدود و به صورت موردی انجام می شود، افزود: پذیرش 
مسافر کانکشن از کشورهای مذکور نیز ممنوع خواهد بود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت پروازی به ۴۱کشور وجود دارد، تصریح کرد: پرواز از مبدأ و مقصد 
کشورهایی که در لیست شرایط ویژه قرار دارند ممنوع بوده و کشورهایی که در لیست کشورهای پرخطر قرار دارند ملزم به انجام تست مجدد در 

ایران هستند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از 
کاهش ۷۹ درصدی نشست و برخاست و نیز کاهش ۹۰ 
درصدی اعزام و پذیرش مسافران فرودگاه های کشور 
در پروازهای بین المللی در سال ۹۹ خبر داد. سیاوش 
امیرمکری با اعالم این خبر عنوان کرد: سال ۹۹ در 
مجموع ۴۱۷۰ پرواز بین المللی با جابه جایی حدود 2۴5 
هزار و ۶۰۰ مسافر و بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
کیلوگرم بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام 
شد که نسبت به سال ۹۸ در نشست و برخاست ۷۹درصد، 

مدیرکل دفتر بهره وری حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی 
از پرداخت حدود ۷۰ درصد از تسهیالت حمایتی دولت به 
شرکت ها و رانندگان حمل ونقل برون شهری آسیب دیده 
از کرونا، به میزان ۳ هزار و 2۷۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش تین نیوز، محسن صادقی، مدیرکل دفتر بهره وری 
حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: تا ابتدای 
اردیبهشت ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت درخواستی بخش حمل ونقل برون شهری، 

مجتبی یوسفی-نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی  سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت محمود محمودزاده، معاون مسکن و امور ساختمان
بنا به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، از روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰، اجرای طرح 
ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته لغو می شود و این مصوبات برای پلیس الزم االجراست.
همچنین برابر این مصوبه، تردد خودروهای شهروندان تهرانی در ساعات منع تردد شبانه 
از ساعت 22:۰۰ الی ۰۳:۰۰ به موجب مصوبه قبلی که ممنوع اعالم 
گردیده بود، همچنان برقرار است ولی در شب های نوزدهم، بیست و 
یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان هزار و چهارصد، تردد مجاز 
بوده و شهروندان می توانند تنها در این سه شب در سطح شهر تهران 

تردد داشته باشند.

چندی پیش مسئوالن صنفی شرکت های حمل و نقل جاده ای کاال از فعاالن این بخش 
خواستند  نظرات خود را در آستانه به روزرسانی تن-کیلومتر اعالم کنند.به گزارش 
تین نیوز، به دنبال طرح این درخواست، یک کامیون دار خود راننده نیز در این زمینه 
پیشنهاداتی خطاب به افراد مسئول در به روز رسانی شاخص تن کیلومتر، مطرح کرد.
علیرضا سمنانی در این زمینه در شبکه های اجتماعی نوشت: الزم است تن کیلومتر 
اصلی اجرایی شود، تن کیلومتری که در آن پارامترها با نرخ واقعی روز تطابق داشته 
باشند ، همچنین پس از به روزرسانی ، پارامترهای محاسبه شده و نرخ آن را به صورت 

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: در حال حاضر 2۰۰ تا 25۰ 
هزار کارت سوخت در حال صدور بوده و روند صدور کارتهای سوخت طبق روال 
در حال انجام است و این کارت ها در هفته اخیر به دست متقاضیان خواهد رسید.

به گزارش تین نیوز فاطمه کاهی در گفت و گویی با ایسنا، درباره مدت زمان صدور کارت 
سوخت، اظهار کرد: در حال حاضر فرایند صدور کارت سوخت و تحویل آن به متقاضی بین ۴۰ 
روز تا دو ماه طول خواهد کشید و طی این مدت کارت سوخت به دست متقاضیان می رسد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: تکمیل فرودگاه گناباد در اولویت 
اقدامات و رویکردهای این اداره کل در سال جاری است و از همه ظرفیت های 
موجود برای شتاب دادن طرح و به بهره برداری رساندن آن در نیمه نخست امسال 
استفاده می شود. محمود امانی در بازدید از روند احداث فرودگاه گناباد افزود: این 
طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصدی در حال اجرا است و بالغ بر 5۰۰ 
میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است که با توجه به افزایش هزینه ها، 
ارزش امروز سرمایه صرف شده برای این طرح بالغ بر دو هزار میلیارد ریال است.

 در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، که 
ساعتی قبل برای وزیر راه و شهرسازی ارسال شد، با استناد به درخواست واصله ظهر امروز 
۴ اردیبهشت ماه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستور رییس جمهور، ناظر بر 
خطرات ویروس کرونای جهش یافته هندی، ضمن اعالم ممنوعیت هر گونه تردد مستقیم 
و غیر مستقیم مسافر و کاال از طریق مرزهای زمینی، هوائی و دریایی با کشور هندوستان تا 
اطالع ثانوی، تصریح شده است: لطفاً بدون فوت وقت و ظرف روزجاری، با همکاری دستگاه 
های مسئول، تمهیدات الزم دراین خصوص معمول ونتیجه دراسرع وقت به قرارگاه شود.

شماره ششصد و پنجاه و هشتم- نسخه آزمایشی -۴ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 تمامی پروازهای هند و پاکستان به ایران ممنوع شد 
تکمیل فرودگاه گناباد در اولویت فرودگاهی خراسان رضوی است 

اگر منتظر کارت سوخت هستید، بخوانید 

تردد مسافر و کاال به کشور هندوستان تا اطالع ثانوی ممنوع است 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به برکناری های پی در پی در هواپیمایی کیش ایر عنوان کرد: کسانی را در رأس امور گذاشته بودند که حداقل های مبانی صنعت هوانوردی را نیز نمی دانستند. 

در برقراری پروازها، سیاست یک بام و دو هوا اعمال می شود تشریح وضعیت ترددها بعد از لغو طرح ترافیک در پایتخت 

راه روشن است

هفته ان هم

اخیرا شنیده ایم که پروازهای انگلیس نیز مجددا از سر گرفته شده است؛ این مساله، سیاست 
یک بام و دو هوایی است که در کشور اعمال می شود.

آمار تلفات کرونا در کشور روز به روز رو به افزایش است، اظهار کرد: در ایام نوروز اگر قرنطینه 
کامل اعمال می شد تا سفرها انجام نشوند، با توجه به اینکه کشور ما 
به شکل سنتی معموال تا ۱5 فروردین ماه نیمه تعطیل است، مساله 

خاصی به وجود نمی آمد.
بخش قابل توجهی از کرونای انگلیسی از ترکیه و به دلیل سفرهای 

مردم، وارد ایران شده است.

هفته انهم
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