
   

شمار معامالت مسکن در آذرماه در تهران ۷۵ درصد و در کل کشور ۳۳ درصد نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته کاهش یافته است.طی حدود یک ماه و نیم اخیر بازار مسکن در وضعیت 
انتظار قرار گرفته و قیمت ها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.در ۲۲ روز ابتدای آذر٩٩ تعداد 
۲۰٩۵ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که کاهش 
۵۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصدی نسبت به ماه مشابه 
سال قبل را نشان می دهد. در کل کشور نیز در ۲۲ روز ابتدای آذرماه  
٩٩تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش ملک( منعقد 
شده که به ترتیب از کاهش ۴۷ درصدی و ۳۳ درصدی حکایت دارد.

حضور ایران در همایش جهانی امنیت هوانوردی 

 دریافت انعام اجباری از رانندگان در گمرک بندر شهید رجایی 

برقراری مجدد پروازهای هواپیمایی اتریش و لوفت هانزا  انتقاد محسن هاشمی از بهانه های مدیران شهری

وضعیت بازار مسکن؛ از افت ۱۵ درصدی قیمت ها تا رکود در معامالت 

رئیس جمهور گفت: در جامعه امروز کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با هم افزایی و هماهنگی های الزم، توقع و انتظارات را به نحو 
مطلوبی پاسخ داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، یکصد و هشتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه 
به ریاست حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و در خصوص الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ و بسته اجرایی جهش تولید در صنعت 

خودرو بحث و بررسی های الزم صورت گرفت و مواردی نیز به تصویب رسید.

رئیس جمهور در این جلسه پس از گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص مباحثی که درباره الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روزهای اخیر مطرح 
شده است، گفت: تنظیم لوایح بودجه مستلزم فرایندی پیچیده و تخصصی است که امسال این فرایند در دولت همچون سال های گذشته با توجه به 
شرایط جنگ اقتصادی و اراده دولت بر اصالح ساختار بودجه با حساسیت و دقت بیشتری طی شده و بودجه ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی 

و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با بیان اینکه 
در شرایط کنونی ۱۸ شرکت هوایی در فرودگاه امام پرواز 
دارند، گفت: از این تعداد ۸ شرکت هواپیمایی، خارجی است.
محمدمهدی کربالیی، در پاسخ به این سؤال که چه 
مشوق هایی برای جذب شرکت  های هواپیمایی خارجی و 
برقراری مجدد خطوط هوایی در نظر گرفته اید؟  بیان کرد: 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون بارها با ایرالین های 
مختلف مذاکره و اطمینان خاطر برای رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی در مجموعه فرودگاه به آنها داده شده است.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مدیران 
شهری در جذب بودجه غیرنقد بهانه می آورند، گفت: 
شهرداری از ابتدای سال ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد 
داشته در حالی که باید این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن 
امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: صبح 
امروز جلسه هم اندیشی میان اعضای شورای شهر و حناچی 
برگزار نشد که البته به دلیل مشکالت مربوط به مترو، اتوبوس 
و کرونا برگزاری این جلسات امری حائز اهمیت است.

حمید عزت آبادی پور- عضو هیئت مدیره اتاق ایراناحمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران مصطفی قلی خسروی-رییس اتحادیه مشاوران امالک
در سال جاری خوشبختانه با توجه به تالش همکاران ما در صنعت خودرو در ۸ ماه سال جاری 
نسبت به ۸ ماه اول سال گذشته ۲۷.۳ درصد افزایش تولید داشتیم. یعنی ما تا آخر آبان  ماه سال 
۱۳٩۸ نزدیک به ۴۸۸هزار و ۶۲۸ دستگاه تولید داشتیم، درصورتی که تا اواخر آبان ماه سال جاری 
۶۲۱ هزار و ۷۸۳ دستگاه خودرو تولید کردیم. البته خودروسازان در این 
سال بیشترین تولید را در بخش اتوبوس و کامیون داشته اند، یعنی در 
تولید کامیون ما ۶۱ درصد افزایش تولید داشتیم. بنابراین در ۸ ماهه 
سال گذشته ۱٩۴۸ دستگاه انواع کامیون تولید شده درحالی که در ۸ ماهه 
تولید انواع کامیون ۳ هزار و ۱۳۴ دستگاه افزایش تولید داشته است.

یک راننده کامیون با انتشار تصویری از قبض هزینه ای که در ازای بارگیری و انجام 
خدمات حمل و نقل کاال پرداخت کرده، از اخذ مبالغی به صورت اجباری تحت عنوان 

انعام و ... از رانندگان خبر داده است.
به گزارش تین نیوز، علیرضا سمنانی در شبکه های اجتماعی نوشت: قابل توجه مسئوالن 
صنفی رانندگان و کامیوندارا؛  تصویر رسید منتشر شده مربوط به انعام پرداختی در انبار 
۲۰ گمرک شهید رجایی با استفاده از دستگاه پوز متعلق به رستوران آزادی داخل اسکله 

شهید رجایی است.

در حالی که قرار بود با طرح مجلس شورای اسالمی، خودروهای داخلی در بورس کاال 
عرضه شوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت کمیته خودرو با این جمع بندی که بازار 
خودرو خود، بایستی خودش را تنظیم کرده و عرضه آن در بورس منطقی نیست، خبر داد.

 روز گذشته )شنبه( علیرضا رزم حسینی، از دو خودروسازی اصلی کشور بازدید کرده و از 
خطوط تولید و خودروهای جدید هر دو خودروسازی بازدید کرد و ضمن آن به ضرورت 
رقابتی شدن بازار و شکست انحصار در تولید خودرو که نتیجه آن تعادل بازار و اصالح 

ساختار خودروسازان خواهد بود، اشاره کرد.

در آستانه پایان مهلت پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانک ها، معاون مسکن و 
ساختمان وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای افزایش مهلت پرداخت وام اجاره 
به متقاضیان واجد شرایط خبر داد. ثبت نام مرحله دوم در طرح کمک ودیعه اجاره 
مسکن مهر ماه امسال انجام شد و وزارت راه یکبار دیگر به آن دسته از متقاضیان 
طرح کمک ودیعه اجاره مسکن که موفق به ثبت نام در دور اول نشده بودند مهلت 
داد تا جهت ثبت نام در این طرح با مراجعه به بخش تکمیل ثبت نام تسهیالت 
کمک ودیعه به آدرس https://tem.mrud.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

با وجود اینکه پیش از این خبر راه اندازی سفرهای دریایی با از سرگیری سفر بندر لنگه 
-دوبی منتشر شده بود، خبری از دیگر مقاصد خارجی دریایی ایران نبوده و مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است که به محض رفع یا تعدیل محدودیت های 
کرونایی و در آینده نه چندان دور سفرهای دریایی دیگر از سرگرفته می شود.

در پی شیوع ویروس کرونا در جهان سفرهای زمینی، هوایی و دریایی تحت تاثیر آن لغو شد اما 
با وجود از سرگیری مسافرت ها در حوزه هوایی و حتی زمینی بین شهرها و کشورهای مختلف 
در ماه های اخیر که البته با رعایت پروتکل های بهداشتی مشترک یک و چند جانبه همراه بود، 

شماره پانصد و هشتاد و سوم- نسخه آزمایشی -۳۰  آذر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

کیفیت خودرو مطالبه مردم است
درخواست وزارت راه برای تمدید مهلت اعطای وام اجاره 

راه ورود خودرو به بورس، بسته شد 

سفرهای دریایی خارجی، در انتظار پایان کرونا 

نمایندگان نهادهای فعال در امنیت هواپیمایی کشور در همایش جهانی امنیت هوانوردی حضور یافتند. 

حمل ونقل متولی واحد ندارد از وزارت راه وشهرسازی گله مند هستیم 

راه روشن است

هفته انهم

حمل ونقل به عنوان یک صنعت و پیش نیاز توسعه صنایع و بازرگانی در کشور دیده نمی شود. 
بلکه تنها »نیاز«ی است که گاه دیده می شود و گاه هم فراموش می کنیم. مسئله اصلی 
نبودن یک متولی مشخص است و این را می توان در ادغام دو وزارتخانه دید. نام وزارت 
راه وشهرسازی نشان می دهد که ما نه توجهی به مسکن داشته ایم 
و نه راه و ترابری که تشخیص دادیم این دو مجموعه می تواند یک 
وزارتخانه باشد. باید تحلیل واقعی داشته باشیم که با ادغام این دو 
مجموعه چقدر توفیق داشته ایم. تأسفانه درحال حاضر سازمان های 

مختلفی متولی بحث حمل ونقل هستند

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/224014-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/223993-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-46/223980-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-58/223989-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/223998-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/223998-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/223996-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/223981-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/223970-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-50/224010-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/223976-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-7/223975-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

