
   

ضوابط تبلیغات درون تاکسی ها در گروی تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای 
کشور است.

تبلیغات داخل تاکسی ها موضوعی است که چندین سال پیگیر آن هستیم و به استناد ماده ٢٠٨ 
آیین نامه راهنمایی و رانندگی تبلیغات مجاز دانسته شده است، البته 
مشروط بر اینکه ضوابط آن در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای 
کشور به تصویب برسد.یکبار موضوع به تصویب رسید، اما مشکالتی 
داشت که هم پلیس مالحظاتی داشت و هم به علت اینکه تبلیغات 

بیرونی خودرو را دربر نگرفته بود مورد استقبال آنچنانی قرار نگرفت.

 لغو پروازهای در ایام تعطیالت مشــمول جریمه کنسلی خواهد شد 

جزئیات چگونگی سفر های نوروز ۱۴۰۰ در شرایط کرونا 

صنعت هوانوردی کشور را خوداتکا می دانیم  مسافران مشکوک در فرودگاه ها و بنادر قرنطینه خواهند شد 

ضوابط تبلیغات درون تاکسی در گرو تصویب شورای عالی ترافیک 

بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران بلیت های نوروزی 
۱۴٠٠ با نرخ مصوب سال جاری فروش می رود و با هر نوع گران فروشی برخورد خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، »داریوش باقرجوان« امروز )دوشنبه( به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: بلیت های نوروزی اتوبوس و کرایه سواری عمومی 
با نرخ مصوب سال جاری در حال فروش است و هیچ افزایش قیمتی برای نوروز۱۴٠٠ نداریم.

مدیرکل دفتر مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: برخی گزارش ها حکایت از تقاضای رانندگان کرایه سواری عمومی برای دریافت 
کرایه اضافه و جبران ظرفیت ۳ نفره سواری ها دارد. این درخواست غیرقانونی است که مسافران نباید آن را پرداخت کنند. مدیرعامل شرکت راه 
آهن نیز امروز به خبرگزاری ایرنا گفت: هیچ افزایشی در قیمت های بلیت قطار در ایام نوروز نداریم.»سعید رسولی« پیش تر درباره گرانی برخی 
مسیرهای ریلی که گاه قیمت آن از هواپیما نیز بیشتر است گفته بود: ۹۵ درصد قطارهای راه آهن چهار ستاره و سه ستاره باکیفیت هستند و فقط 

۵ درصد قطارها پنج ستاره بوده که نرخ آن براساس مصوبه شورای عالی ترابری آزاد و طبق قانون عرضه و تقاضا است. 

وزیر دفاع در مراسم تحویل انواع هواپیما های نظامی، 
ترابری سنگین و بالگرد به نیرو های مسلح تاکید کرد: 

صنعت هوانوردی کشور را خوداتکا می دانیم.
در این مراسم ۹ فروند هواپیمای نظامی، ۱٠ فروند بالگرد و 
ده ها موتور بازآماد شده در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع 
تحویل نیرو ها ی مسلح شد.امیر حاتمی وزیر دفاع در این 
مراسم با بیان اینکه این میدان، گویای شکست فشار حداکثری 
دشمن و موفقیت راهبرد های جمهوری اسالمی ایران است، 

گفت: امروز صنعت هوانوردی کشور را خوداتکا می دانیم.

شهرام آدم نژاد، ضمن تاکید به توجه مردم به شرایط 
پذیرش مسافران بین المللی در ایران هنگام تصمیم 
گیری و برنامه ریزی برای سفر، گفت: با توجه به شیوع 
نوع جهش یافته ویروس کرونا در جهان و به منظور شفاف 
سازی الزامات ورود به کشور در شرایط کرونا برای مردم 
و همچنین افزایش هماهنگی ها و انسجام اقدامات بین 
وزارت های راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و امور خارجه، دستورالعمل به روز شده پذیرش 
مسافران بین المللی در فرودگاه ها و بنادر کشور بر اساس 

علی امام- مدیرعامل شرکت مترو تهرانفرهاد منتصر کوهساری - معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی مرتضی ضامنی- مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور
در حال حاضر ظرفیت ترمینال های مسافری دریایی در بنادر کشور بیش از ٢۴ میلیون نفر 
است که با اقدامات توسعه ای این ظرفیت در حال افزایش است.پیش از هر چیز باید اعالم 
کنیم تصمیمات در مورد سفرهای نوروزی در اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا است با این حال 

ظرفیت سازی ها از سوی ما به عنوان نهاد متولی انجام می شود.
سازمان بنادر و دریانوردی هر ساله پذیرای میلیون ها مسافری است 
که در ایام نوروز به بنادر جنوبی کشور سفر می کنند و از طریق حمل 
و نقل دریایی به جزایر واقع در جنوب کشور از جمله جزایر استان 

هرمزگان، خوزستان و بوشهر مسافرت می کنند.

معاون کل وزیر بهداشت گفت: سفر های نوروزی در شرایط کرونا به چهار گروه تقسیم 
بندی شده که گروه آخر یعنی سفر به مکان های غیررسمی مانند اقامت در مدارس و 

اماکن دولتی یا بوستان ها به طور کامل ممنوع است.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با رسانه ملی افزود:  
گروه اول یعنی سفر با تور و اقامت در هتل و گروه دوم یعنی سفر بدون تور و اقامت در 
هتل فعال بالمانع است و ادامه این روند نیز بستگی به وضعیت شیوع کرونا خواهد داشت.

یک مقام مسئول در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان 
اینکه راه آهن همدان-سنندج توسط پیمانکار از دو طرف پروژه در حال اجرا است، 
یان برسد. کثر در تابستان ۱۴٠٠ به پا ین خط آهن حدا گفت: تالش می کنیم ا

 به گزارش تین نیوز، عباس خطیبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس درباره آخرین وضعیت خط آهن همدان ـ سنندج بیان کرد: راه آهن همدان 
- سنندج در قالب پروژه های جهش تولید، پیش بینی شده  و در حال تکمیل است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران از افزایش مسافران مترو در ۱٠ روز 
نخست اسفندماه خبر داد و گفت: با وجود افزایش تعداد دستفروشان در شرایط 

کرونایی جز برخوردهای قهری و موقتی راهی نداریم.
به گزارش تین نیوز، فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۱٠ درصدی مسافران مترو نسبت 
به ماه گذشته گفت: مترو در روزهای اخیر به طور متوسط یک میلیون و ۱٠٠ هزار 

نفر مسافر داشته است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح برنامه های این سازمان در توسعه سواحل 
مکران، تاکیدکرد: توجه ویژه به مقوله زیربنا، روبنا و تجهیزات بنادر تجاری در طول 

این سواحل، در دستورکار قرار دارد.
محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی، با اشاره به ضرورت توسعه سواحل 
مکران و نقش سازمان بنادر و دریانوردی در این بخش، اظهار داشت: زمانی که بحث 
سواحل و توسعه آن مطرح می شود، سازمان بنادر و دریانوردی طبیعتا باید نقش آفرینی 

خاص خود را داشته باشد و در راستای وظیفه خود در مدیریت سواحل اقدام می کند.

شماره ششصد و  سی و یکم- نسخه آزمایشی -۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار در نوروز ۱۴۰۰ گران نمی شود 
مردم برای ساماندهی دستفروشان مترو مشارکت کنند 

راه آهن همدان-سنندج  تابستان ۱۴۰۰   تحویل مردم می شود 

تشریح برنامه های سازمان بنادر در توسعه سواحل مکران 

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که در صورت لغو پروازها در ایام تعطیالت به دلیل تشدید شیوع کرونا، استرداد بلیت به مسافران مشمول جریمه کنسلی خواهد شد. 

افتتاح همزمان ایستگاه های میدان قیام و دوالب در خط ۷ مترو ظرفیت ترمینال های مسافری دریایی ۲۴ میلیون نفر 

راه روشن است

هفته ان هم

ایستگاه میدان قیام در منطقه ۱٢ واقع شده و به دلیل همجواری با بازار بزرگ تهران، خیابان های 
ری، مولوی، بلوار قیام و سه راه امین حضور )خیابان ایران( جزو محدوده های جاذب سفر پایتخت 
محسوب می شود. برای ساخت این ایستگاه ٢۱٠ میلیارد تومان در بخش های ساختمانی، 
تاسیسات و تجهیزات هزینه شده است. به دنبال افتتاح ایستگاه مترو 
میدان قیام و جمع آوری کارگاه پروژه، یک اتفاق مهم دیگر نیز در این 
محدوده رخ خواهد داد؛ در واقع حدود یک کیلومتر از بلوار قیام پس از 
حدود ۵ سال آزاد سازی شده و با احداث مسیر دوچرخه سواری و ایستگاه 
اتوبوس های تندرو، این بلوار مجددا به قلمرو عمومی شهر باز خواهد گشت.

هفته انهم
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