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بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد

هدیه رجا به زوجین به مناسبت روز ازدواج

قیمت مسکن در خرداد نشان میدهد تورم ماهانه و ساالنه مسکن کمتر از تورم عمومی است

آژانس عکس ایران

گروه اقتصــادی /بانک مرکزی اطالعات
آمــاری مربــوط بــه بــازار مســکن شــهر
تهــران در خردادمــاه را منتشــر کــرد.
بنابرایــن گــزارش ،قیمــت مســکن در
شــهر تهران ،طی خرداد امســال نسبت
به ماه مشــابه ســال قبل معــادل 32.8
درصــد افزایــش داشــت که در مقایســه
با رشــد نقطه به نقطــه خردادماه 1400
(معــادل  56.6درصــد) کمتــر بــوده و
نشــان میدهــد کند شــدن آهنگ رشــد
نقطــه بــه نقطــه قیمــت مســکن کــه از
پاییز ســال قبل شروع شــد ،ادامه دارد.
تــورم نقطهای بخش مســکن در خرداد
امســال همچنین از تــورم عمومی کمتر
اســت .منظــور از نــرخ تــورم نقطــهای،
درصــد تغییــر عــدد شــاخص قیمــت،
نســبت به ماه مشــابه ســال قبل اســت.
نــرخ تــورم نقطــهای (عمومــی) در
خردادمــاه  ١٤٠١بــه عــدد  52.5درصد
رســیده که مقایســه آن با تورم نقطهای
مســکن ( 32.8درصــد) حاکــی از رشــد
کمتر تورم مسکن است.
ëëرشد ماهانه قیمت و معامالت
اطالعــات بانــک مرکــزی از بــازار
مسکن شهر تهران در خرداد ماه امسال
از افزایش  8.4درصدی قیمت مســکن
نســبت به ماه قبل ،در تهران و رســیدن
به متوســط  ۳۹.۴میلیون تومــان در هر
مترمربع خبر میدهد .متوســط قیمت
هر متر واحد مسکونی در خرداد امسال
 ۳۹میلیــون و  ۴۱۴هــزار و  ۵۰۰تومــان
بود .این در حالی بود که در اردیبهشــت
امسال این شاخص متری  ۳۶میلیون و
 ۳۵۱هزار تومان برآورد شــده بود که در
خرداد امسال رشد ماهانه  ۸.۴درصدی
ثبت شــده اســت .تورم عمومی خرداد
ماه نســبت به اردیبهشت ماه  12درصد
رشــد داشــت ،بنابرایــن تــورم ماهانــه
مســکن از تــورم ماهانــه عمومــی کمتر
اســت .متوســط قیمــت مســکن در ماه
گذشــته (خرداد  )۱۴۰۱نسبت به خرداد

عملکرد معامالت مسکن شهر تهران

شرح
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36.3
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ســال قبل که هر مترمربــع  ۲۹میلیون و
 ۶۷۳هــزار تومــان بــود ،افزایــش ۳۲.۸
درصدی داشته است.
قیمــت مســکن در خــرداد مــاه در
حالــی رشــد  8.4درصــدی دارد کــه در
فروردیــن مــاه قیمــت مســکن نســبت
بــه مــاه قبــل (اســفند  )1400کاهــش
 2.4درصــدی و در اردیبهشــت مــاه
 6.1درصــد نســبت بــه فروردیــن مــاه
رشــد داشــت .با وجود افزایــش قیمت
مســکن در دومــاه قبــل ،امــا تــورم این
بخــش رشــد کندتــری داشــته و آهنگ
رشــد قیمــت نســبت بــه  6ماهه ســال
قبــل و ســالهای  1397تــا  1399کمتر
شده است .کارشناســان بخش مسکن،
رشــد قیمــت مســکن در خــرداد مــاه
را بــه چنــد عامــل وابســته میداننــد.
خردادمــاه در بازار مســکن ،ماه شــروع
تحــرکات معاملهگــران اســت .گزارش

درصد تغییر (خرداد )1401

نسبت به ماه قبل نسبت به ماه مشابه سال قبل
32.3

171.9

8.4

32.8

بانــک مرکــزی از تعــداد معامــات در
خردادمــاه نیــز ایــن تحــرکات را تأییــد
میکنــد .بنابرایــن بــا افزایــش تقاضــا
قیمتهــا نیــز از رکــود ابتــدای ســال
خارج میشــود .براساس گزارش بانک
مرکــزی در خردادمــاه ،در بازار مســکن
شــهر تهــران ۱۳ ،هــزار و  ۸۷۴معاملــه
مســکن انجــام شــد کــه نســبت بــه ماه
قبل از آن (اردیبهشــت  )۱۴۰۱که تعداد
معامالت  ۱۰هزار و  ۴۹۰فقره بود ،رشد
 ۳۲.۳درصدی داشــته و نســبت به ماه
مشــابه ســال قبل از آن (خــرداد )۱۴۰۰
که  ۵هزار و  ۱۰۲فقره معامله ثبت شده
بود ،رشد  ۱۷۱.۹درصدی داشته است.
دلیل دیگر افزایش قیمت مســکن،
آن طــور کــه کارشناســان ایــن حــوزه
میگوینــد ،تأثیــر افزایــش قیمــت در
بازارهــای دیگــر و تأثیــر تــورم عمومی
است .با توجه به اینکه مسکن در کشور،

از کاالیــی مصرفــی خــارج و بــه کاالی
ســرمایهای تبدیل شــده اســت ،خرید و
فروش آن برای ســرمایهگذاری و کسب
سود ،با رشد قیمت در بازارهایی مانند
ســکه و ارز ،بیشــتر میشــود و در نتیجه
قیمتها هم باال میرود.
ëëتأثیــر نهضــت ملی بــر ثبــات قیمت
مسکن
نیمه دوم سال قبل که دولت برنامه
نهضت ملی مســکن برای ســاخت یک
میلیــون مســکن در ســال را بــا ثبتنام
از متقاضیان شــروع کرد ،ســرعت رشد
قیمت مسکن کاهشی و حتی در آذرماه
منفــی شــد .بــا توجه بــه کمبــود عرضه
مســکن در ســالهای گذشــته ،بــازار
مســکن بــه تولیــد مســکن بیشــتر برای
پاســخ بــه تقاضــای جدیــد و تقاضــای
انباشــته نیاز دارد ،به همین دلیل ،بازار
مســکن بــه طــرح نهضت ملی مســکن

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری خبرداد

حمل پنج میلیون و ۵۰۰هزارتن کاالی اساسی از بنادر کشور در 3ماه

ایرنا

مدیرکل دفتر حملونقل کاالی سازمان
راهــداری از حمــل پنــج میلیــون و ۵۰۰
هزارتــن کاالی اساســی از بنــادر کشــور از
ابتدای فروردین ماه تــا پایان خرداد ماه
سالجاری خبر داد .مهرداد حمداللهی،
با بیــان اینکــه از ابتدای فروردیــن ماه تا
پایان خرداد ماه سالجاری ،پنج میلیون
و  ۵۰۰هزارتــن کاالی اساســی از مبــدأ
هشت بندر امام خمینی(ره) ،بندر شهید
رجایی ،بندر چابهار ،بندر امیرآباد ،بندر
فریدونکنار ،بندر نوشــهر ،بنــدر انزلی و
بندر بوشــهر بارگیری و بــه مقاصد مورد
نظر در کشــور حمل شد ،گفت :براساس
آمــار بارگیــری کاالهــای اساســی از بنادر
کشــور ،بندر امــام خمینــی(ره) با صدور
 ۱۳۲هزار بارنامه و بارگیری ســه میلیون
و  ۲۷۷هزارتــن در جایــگاه نخســت قرار
دارد .وی همچنیــن اعــام کــرد :بنــدر
شــهید رجایی با  ۸۹۹هزار تن ،چابهار با
 ۵۱۶هزارتن ،امیرآباد با  ۳۳۸هزار تن و
بنــدر انزلی با  ۱۸۲هــزار تن به ترتیب در
ردههای بعدی قرار دارند .حمداللهـــــی
خاطرنــــــــــشان کرد :با ورود و پهلوگیری
کشــتیهای حامــل کاالهــای اساســی
در بنــادر جنوبــی کشــور و همزمانــی بــا
فصل برداشت محصـــــــوالت کشاورزی
فســادپذیر ،اهمیــت تســریع در حمــل
مایحتاج عمومی مردم و تأمین کاالهای
اساســی مورد نیــاز هموطنــان در اقصی
نقاط کشور و توزیع در بازارهای مصرف،
دوچندان شــده که با گستردگی و تقویت
فعالیتها ،امکانات و نیروی انســانی در

مبدأ هشت بندر اصلی ،افزایش ظرفیت
بارگیــری صــورت گرفته اســت .مدیرکل
دفتــر حملونقل کاال با تأکید بر اینکه در
حال حاضر اعالم بار کاالهای اساسی در
بنادر بهصورت ویژه انجام میگیرد تا در
حداقــل زمان ممکن نســبت بــه صدور
حوالــه بارگیــری و اعزام کامیــون به بندر
اقدام شود ،گفت :امید است با اقداماتی
از قبیــل رفع مشــکالت اســنادی و ارزی،
تسریع در تخلیه ناوگان ،پرداخت بموقع
کرایه حمــل و ،...تخلیه هر چه ســریعتر
کاالهای اساســی از کشتیها و بارگیری به
مقاصد مورد نظر را شاهد باشیم.
ëëرشد 7درصدی تخلی ه و بارگیری کاال
عــاوه بــر افزایــش حمــل کاالهــای
اساســی ،میزان تخلیه و بارگیــری کاالها
رشد  7درصدی را نشان میدهد .میزان
تخلیــه و بارگیــری کاال در بنــادر مالکیتی
و حاکمیتی ســازمان بنــادر و دریانوردی
طی  ۳ماهه نخســت امسال ،معادل ۵۱

میلیــون و  ۶۶۱هــزار و  ۳۰۶تــن بــوده که
در قیاس با مدت مشــابه ســال گذشــته،
رشد  ۷درصدی را نشان میدهد .تخلیه
کاالهــای نفتــی تا پایــان خــرداد  ۱۴۰۱در
بنادر مالکیتی و حاکمیتی ســازمان بنادر
و دریانــوردی معــادل  ۶میلیــون و ۵۲۷
هــزار و  ۴۱تــن ،میــزان تخلیــه کاالهــای
غیرنفتــی  ۱۲میلیون و  ۱۳۳هــزار و ۳۴۰
تــن و مجمــوع تخلیــه کاالهــای نفتــی و
غیرنفتــی معــادل  ۱۸میلیــون و ۶۶۰
هــزار و  ۳۸۱تــن بوده کــه حاکی از رشــد
 ۶درصــدی در بخــش تخلیــه کاالهــای
نفتی ،رشد  ۱۲درصدی در بخش تخلیه
کاالهای غیرنفتی و رشــد  ۱۰درصدی در
بخــش تخلیه کاالهای نفتــی و غیرنفتی
نســبت بــ ه مــدت مشــابه ســال گذشــته
است.
ëëکاالهای نفتیوغیرنفتی
میــزان بارگیــری کاالهــای نفتــی در
بنــادر مالکیتــی و حاکمیتــی ســازمان

بنــادر و دریانوردی طی  ۳ماهه نخســت
ســالجاری معــادل  ۱۸میلیــون و ۹۲۶
هزار و  ۳۷۶تن ،میزان بارگیری کاالهای
غیرنفتــی  ۱۴میلیــون و  ۷۴هــزار و ۵۴۹
تــن و مجمــوع بارگیری کاالهــای نفتی و
غیرنفتی معــادل  ۳۳میلیون و  ۹۲۵تن
بوده اســت که در مجموع حاکی از رشــد
 ۹درصــدی بارگیــری کاالهــای نفتــی و
رشــد  ۵درصدی بارگیری کاالهای نفتی
و غیرنفتی نســبت ب ه مدت مشــابه سال
گذشــته اســت .جمــع تخلیــه و بارگیری
کاالهــای نفتــی تــا پایــان خــرداد ،۱۴۰۱
معــادل  ۲۵میلیــون و  ۴۵۳هــزار و ۴۱۷
تــن و جمــع تخلیــه و بارگیــری کاالهای
غیرنفتی  ۲۶میلیــون و  ۲۰۷هزار و ۸۸۹
تــن بــوده؛ همچنیــن مجمــوع تخلیــه و
بارگیــری کاالهــای نفتــی و غیرنفتــی در
مــدت مذکور معــادل  ۵۱میلیــون و ۶۶۱
هــزار و  ۳۰۶تــن بــوده کــه حاکی از رشــد
 ۹درصــدی در بخــش تخلیــ ه و بارگیری
کاالهای نفتی ،رشد  ۵درصدی در بخش
تخلی ه و بارگیری کاالهای غیرنفتی و رشد
 ۷درصــدی در بخــش تخلیــه و بارگیری
کاالهــای نفتــی و غیرنفتــی،نســبت بــه
مدت مشابه سال گذشته است.
تخلیــه و بارگیــری صــورت گرفتــه در
بخــش عملیــات کانتینــری نیز تــا پایان
خــرداد ســال  ،۱۴۰۱معــادل  ۶۲۲هــزار و
 TEU ۵۲۴بــود کــه در قیاس با عملیات
کانتینــری  ۵۵۵هــزار و TEU ۳۳۴
طی مــدت مشــابه ســال  ،۱۴۰۰رشــد ۱۲
درصدی را نشان میدهد.

با  15میلیارد یوان سرمایه و درمسیر قم  -اصفهان اجرا می شود

بهرهبرداری از اولین قطار سریعالسیر ایران با فاینانس چینیها

اولیــن پــروژه قطــار سریعالســیر ایــران با
فاینانــس چینیهــا بــه رقم  ۱۵میلیــارد و
 ۳۰۰میلیــون یــوآن در آینــده نزدیــک به
بهرهبرداری میرســد .به گزارش مهر ،در
ســفر اســتانی هفته گذشــته هیأت دولت
به ریاســت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی،
رئیس جمهور بــه اصفهان ،رئیس دولت
ســیزدهم بــر قطعی بــودن اجــرای پروژه
راهآهن سریعالســیر تهران-قم-اصفهان
تأکیــد کرد .قطار سریعالســیر تهران  -قم
 اصفهــان در طــول  ۱۵۰کیلومتــر و در ۶جبهــه کاری در حــال انجام عملیاتهای
مختلــف اســت .طــول مســیر راهآهــن
سریعالســیر تهران  -قم  -اصفهان ۳۷۵

کیلومتر با سرعت  ۲۵۰کیلومتر بر ساعت
بــوده کــه در دو قطعــه قم-اصفهــان بــه
طــول  ۲۴۰و تهران-قــم بــه طــول ۱۳۵
کیلومتر قرار اســت احداث شــود .ایستگاه
تهــران ایــن قطــار به ایســتگاه مترو شــهر
آفتاب متصل خواهد شــد .این پروژه قرار
است با فاینانس چینیها ساخته شود که
رقــم آن  ۱۵میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون یوآن
اســت؛ چینیها در السی مربوطه از سال
 ۱۳۹۵تــا کنــون  ۲میلیــارد و  ۲۶میلیــون
و  ۷۵۱هــزار و  ۹۵۷یــوآن واریــز کردهانــد
و قــرار اســت تــا ســال  ۱۴۰۳نیــز مجموع
واریزیشــان به  ۱۵میلیارد و  ۳۰۰میلیون
یــوآن برســد .بازپرداخــت ایــن فاینانــس

(تســهیالت خارجی) تا ســال  ۱۴۰۸ادامه
داشــته و مبلغی حــدود  ۲۱میلیارد و ۸۸۱
میلیون یوآن برگشت داده میشود.
 ۷پــروژه ســاخت راهآهن سریعالســیر
برای کشور در محورهای مختلف شمالی،
جنوب ،شمالشــرق ،جنوبشرق ،مرکز،
غــرب و شــمالغرب کشــور در نظر گرفته
شده که قطعاًاولویتدارترین آنها راهآهن
تهران-قم-اصفهاناست.
اگرچــه قرار بــود در ابتــدا ایــن قطار با
ســرعت  ۳۰۰کیلومتــر بر ســاعت احداث
شــود امــا بــه نظــر میرســد در آخریــن
سیاســتگذاریها ،بــر احــداث راهآهــن
سریعالســیر تهران-قم-اصفهــان بــا

زیرســاختهای  ۲۵۰کیلومتــر بر ســاعت
توافق شــده باشد .هزینه ســاخت راهآهن
سریعالســیر تهران-قــم -اصفهــان بــا
ســرعت  ۲۵۰کیلومتــر بــر ســاعت بــا
زیرســاخت باالدســتی  ۳۳میلیارد و ۲۰۰
میلیــون یــوآن و ریالــی  ۱۱۵هــزار و ۹۱۵
میلیارد تومان برآورد شــده است .شرکت
ســاخت و توســعه زیربناهای حملونقل
کشور پیشبینی کرده که در پایان  ۲۵سال
دوره بهرهبــرداری ارزش خالــص پــروژه
قطــار سریعالســیر تهران-قم-اصفهــان
 ۶۸۴هــزار و  ۲۹۵میلیارد تومان باشــد که
یــک نــرخ بازدهــی ( ۲۷,۴ )IRRدرصدی
در پی دارد.

واکنــش مثبــت نشــان داد .بــا گذشــت
 10مــاه از آغــاز نهضــت ملــی مســکن،
اجرای آن توسط مجریان طرح (وزارت
راه و شهرســازی و معاونــت مســکن
و ســاختمان) کنــد پیــش رفتــه اســت،
کنــدی پیشــرفت نهضــت ملی مســکن
بیشــتر از ناحیــه برنامهریزی آن اســت.
بــا اینکه ثبتنــام متقاضیان آخر ســال
قبل به پایان رســید هنوز اســامی نهایی
اعالم نشــده اســت .معاونت مســکن و
ساختمان آخر خردادماه را زمان اعالم
اســامی تأییدشــدگان نهایــی مســکن
نهضت ملی تعیین کرده بود ،اما اخیراً
ایــن معاونــت خبــر داده کــه حداقل تا
نیمــه تیرماه لیســت نهایــی متقاضیان
مسکن نهضت ملی منتشر نمیشود.
وزارت راه و شهرســازی اعــام کرده
بــرای  ۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار واحــد
نهضت ملی مسکن ،تأمین زمین شده
اما بســیاری از متقاضیــان میگویند که
بــه دلیل نبــود زمین بیش از یک ســال
در انتظــار معرفــی به پروژهها هســتند.
براســاس آمــاری که خبرگــزاری فارس
منتشــر کرده ،جزئیات پیشــرفت پروژه
نهضــت ملی مســکن بیانگر آن اســت
که  8درصد از تعهد  2ســال و  4درصد
از تعهــد ســاخت  4میلیــون مســکن
وزارت راه و شهرســازی بــه مرحله اخذ
پروانــه رســیده و تخصیــص پــروژه بــه
 247هزار متقاضی انجام شــده اســت.
بر این اســاس تا  4تیرماه سال  1401کار
عملیاتــی  419هــزار و  124متقاضی در
دســتور کار قرار گرفته و تنهــا  247هزار
و  432متقاضــی به مرحلــه تخصیص
پروژه رســیدهاند .به معنــای دیگر پس
از گذشــت نزدیک به  10ماه از فعالیت
وزارت راه و شهرســازی هم اکنون برای
 4.5درصــد از متقاضیــان کل پــروژه
تخصیص داده شده است.
بنابــر اطالعات وزارت راه و شهرســازی
بیــش از  5میلیــون نفــر بــرای دریافت

مسکن نهضت ملی ثبت نامکردهاند و
 ۳میلیون و  ۳۶۰هزار نفر تأیید شدهاند
اما این تأییدشــدگان هنوز پیامک تأیید
و معرفــی بــه پــروژه را از وزارت راه و
شهرســازی دریافــت نکردهانــد .ایــن
در حالــی اســت کــه یکــی از مهمتریــن
محورهای ساختوســاز انبوه ،ســرعت
پیشــرفت پــروژه اســت .بــا توجــه بــه
ایــن که بــرای قیمــت ســاخت واحدها
توافقــی با دولــت و ســازندگان (بخش
خصوصــی) بــه امضــا میرســد هر چه
زمان شروع طرح با تأخیر باشد قیمت
اولیه ساخت مشمول تورمهای ماهانه
و ســاالنه میشــود و در نتیجــه هزینــه
ساخت و قیمت تمام شده باال میرود.
تخصیــص زمینهــای دولتــی و
تســهیالت بانکی دو مانع دیگر در اجرای
نهضــت ملی مســکن اســت .بر اســاس
قانــون جهــش تولیــد مســکن مصــوب
مجلــس ،بانکهــا مکلفنــد ســاالنه ۲۰
درصــد از تســهیالت خــود را بــه حــوزه
مســکن اختصاص دهنــد و طبــق قانون
جهش تولید مسکن ،تکلیف آنها در پروژه
نهضت ملی مســکن  ۳۶۰هــزار میلیارد
تومــان در ســال اســت .امــا با گذشــت 10
ماه از شــروع برنامه نهضت ملی مسکن
تــا کنون 10هــزار میلیــارد تومــان از محل
تســهیالت و فقــط توســط یــک بانــک به
ســازندگان نهضت ملی اختصاص یافته
است.همچنینبااینکهتمامدستگاههای
دولتی بر اســاس قانون ،موظف هســتند
زمینهــای مــازاد خــود را بــرای ســاخت
مسکن گروههای هدف عرضه کنند اما از
این محــل هم حــدود  4درصد تعهدات
دســتگاهها انجام گرفته است .با توجه به
نیــاز بازار مســکن به تولیــد و عرضه برای
تعادل قیمت ،اجرای برنامههای ساخت
و انبوهســازی مانند نهضت ملی مسکن،
طبــق برنامــه ،کمبود مســکن در بــازار را
جبــران میکنــد و تعــادل قیمتــی نیز به
دنبال آن در بازار مسکن رخ میدهد.

اخبــــار

تورم مسکن پایینتر از تورم عمومی

شرکت حملونقل ریلی رجا به مناسبت گرامیداشت سالروز پیوند آسمانی
حضرت علــی(ع) و حضرت فاطمه(س) و به منظور بزرگداشــت فرهنگ
ازدواج ،طرح ویژهای را با شــرایط خاص و برگزاری قرعهکشــی بین زوجین
اجــرا میکند .به گــزارش روابط عمومــی رجا ،سرپرســت معاونت اجرایی
شرکت حملونقل ریلی رجا با اعالم این خبر افزود :زوجینی که تاریخ عقد
آنهــا از  ۹تــا  ۱۵تیر ماه ســال  ۱۴۰۱مصادف با هفته ازدواج اســت ،همچنین
زوجینی که اسامی بانوان مزین به نام «فاطمه یا زهرا» و آقایان مزین به نام
«علی» بوده و تاریخ عقدشــان در بازه زمانی  ۲۱تیر ( ۱۴۰۰روز ازدواج ســال
گذشــته) تا  ۱۵تیر ماه ســال  ۱۴۰۱باشد ،مشمول شــرکت در این قرعه کشی
خواهند بود .علیرضا علی سلیمانی گفت :در این طرح بهصورت قرعهکشی
به هفت زوج با شــرایط مذکور ،چهار عدد بلیت رایگان در مسیر انتخابی با
اعتبار زمانی تا  ۳۰دی امسال اعطا میشود.

فروش بلیت به اتباع خارجی توسط آژانسها
و چارترکنندگان ممنوع شد

دبیــر انجمــن شــرکتهای هواپیمایی از ابالغ بخشــنامه جدید بــه مدیران
عامل شرکتهای هواپیمایی با محتوای جلوگیری از سوءاستفاده از فروش
دالری بلیــت هواپیمــا خبر داد و گفــت :فروش بلیت به خارجیها توســط
آژانسها ،چارترکنندگان ،سیستمهای توزیع و فروش و OTAها ممنوع شد.
انجمن شــرکتهای هواپیمایی در بخشــنامه جدید به همه مدیران عامل
شــرکتهای هواپیمایــی ،ضوابط فروش بلیت به اتباع بیگانه را مشــخص
کــرد .ایــن تصمیم که پــس از جلســه کمیته بازرگانــی ســازمان هواپیمایی
اتخاذ و ابالغ شد ،بر فروش بلیت به اتباع خارجی بدون واسطه و مستقیم
اشــاره دارد« .مقصــود اســعدی ســامانی» دربــاره محتــوای این بخشــنامه
گفــت :بهدلیل مشــکالت و سوءاســتفادههای احتمالی که از فــروش دالری
بلیت هواپیما پیشبینی میشد ،در بخشنامهای که از دیروز به شرکتهای
هواپیمایی ابالغ شــده ضوابط فروش بلیت به اتباع خارجی مشــخص و به
شرکتهای هواپیمایی ابالغ شد .وی افزود :بر اساس این بخشنامه ،فروش
بلیت به اتباع بیگانه فقط از طریق «ســایت شــرکت هواپیمایی» یا در دفتر
آن شــرکت و نمایندگیهــا بهصورت حضوری انجام میشــود به طوری که
همه فرایندهای فروش در کنترل کامل آن شرکت باشد.

مشهد به نجف پرترددترین مسیر پروازی

آمار پروازهای خارجی در اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۱نشان میدهد پرترددترین
مسیر در پروازهای خارجی مسیر مشهد -نجف با تعداد  ۱۶۵پرواز بوده است.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطالعات و آمار شرکت فرودگاهها و
ناوبری هوایی ایران ،پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در اردیبهشت ماه
ســال  ۱۴۰۱مسیر مشهد -نجف با تعداد  ۱۶۵پرواز بوده و  ۸۰درصد نشست و
برخاست کل پروازهای بینالمللی در چهار فرودگاه مشهد ،شیراز ،اصفهان و
تبریز انجام پذیرفته است .طبق گزارش منتشر شده شرکت فرودگاهها ،در کل
پروازهای فرودگاههای تحت مالکیت در اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱نســبت به ماه
مشــابه سال  ۱۴۰۰در نشست و برخاست  ۱۰درصد ،در اعزام و پذیرش مسافر
 ۷۳درصد و ارسال و پذیرش بار و پست  ۸۹درصد افزایش وجود داشته است.
براســاس همین گزارش در اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به ماه فروردین
در نشست و برخاست ،اعزام و پذیرش مسافر و پست ،نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۰۰درصد افزایش را نشان میدهد.

