
شهرداری های سراسر کشور به منظور اجرای سیاست های تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده در سالهای ۹۷ 
و ۹۸ مبلغ ۱۳۰۵۸۵ میلیارد ریال در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری تخفیف در عوارض اعمال کرده اند.
همچنین در اجرای آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، شهرداری های دارای 
محدوده مصوب بازآفرینی شهری در سال ۹۷ جمعًا مبلغ ۴۵۳۳ میلیارد  
ریال برای اجرای ۲۵۹ پرژه در ۳۳۳ محله هدف و در سال ۹۸ مبلغ ۲۹۴۸ 
میلیارد ریال برای اجرای ۲۴۳ پروژه در ۲۷۰ محله هدف برای اجرای پروژه 
های تامین فضای سبز، تعریض و اصالح هندسی معابر، جمع آوری و دفع 
آبهای سطحی و آزادسازی اراضی و سایر خدمات روبنایی اختصاص داده اند.

   

 حذف جریمه های خروج از طرح ترافیک بعد از ساعت ۱۴ 

اطالعیه معاونت حمل و نقل در مورد ساعات اجرای طرح های ترافیکی  

مجوز انجام پرواز الر-دبی صادر شد   تضعیف ترانزیت مغایر با اهداف نظام است 

کمک شهرداری ها برای نوسازی بافت های فرسوده 

شرکت هواپیمایی ماهان در اطالعیه ای به مسافران خود شرایط پروازهای ترکیه را تشریح کرد.

به گزارش تین نیوز، در اطالعیه ای شرکت هواپیمایی ماهان آمده است: »به احتمال شروع پروازهای این شرکت از ۱۷ تیرماه به ترکیه، پس از 
دریافت مجوزهای الزم از سازمان هواپیمایی کشوری مسافران باید شهروند کشور ترکیه و یا دارنده اقامات دائم این کشور باشند.«

بر اساس اعالم شرکت هواپیمایی ماهان، دارندگان ویزای کاری معتبر کشور ترکیه نیز میتوانند اقدام به خرید بلیت کنند.

این شرکت هواپیمایی تاکید کرده است، مدارک مسافرانی که بلیت تهیه می کنند برای دریافت تائیدیه به کشور ترکیه ارسال خواهد شد که در 
صورت عدم تائید مدارک توسط کشور ترکیه و ممانعت از ورود مسافر و دیپورت، امکان استرداد وجه بلیت میسر نیست.

دارندگان ویزای کاری معتبر کشور ترکیه نیز میتوانند اقدام به خرید بلیت کنند.

ت،  ا ر ما ر ا ن د ا یر رت ا طالعیه سفا ساس ا بر ا
پروازهای این دو کشور به حال عادی بازگشته است.
به گزارش تین نیوز، در اسفندماه سال گذشته بود که در 
پی شیوع ویروس کرونا در کشور سازمان هواپیمایی کشور 
امارات اعالم کرد: همه پروازهای این شرکت از تهران و سایر 
ایستگاه های پروازی به دبی و بالعکس را متوقف میشود.
از سوی دیگر شرکت هواپیمایی امارات در بخشنامه 
ای کلیه پروازهای این شرکت هواپیمایی تا تاریخ ۱۱ 
مرداد ۹۹ برابر با اول آگست ۲۰۲۰ کنسل شده است.

ه و  مدیرکل تجاری سازی و تشکل های وزارت را
شهرسازی تضعیف ترانزیت و مرتبط دانستن آن با 
موضوع قاچاق را مغایر با اهداف نظام دانست و از 
کاهش ۳۰ درصدی ترانزیت در سال گذشته خبر داد.
امین ترفع با اشاره به اهمیت نقش ترانزیت در اقتصاد 
کشور اظهار کرد: متاسفانه برخی به دنبال مطرح کردن 
نزیت عامل قاچاق کاال  این موضوع هستند که ترا
در کشور است و با این عنوان در پی کمرنگ کردن 
یکی از مهم ترین بخش های حمل و نقل کشورند. 

حسین اربابی -مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی کشورمحمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سید سلمان سامانی -سخنگوی وزارت کشور 
در حال حاضر میزان کاالهای اساسی که در بنادر داریم، ۴ میلیون تن است که بخش 
عمده آن شامل ۳ میلیون تن در بندر امام خمینی )ره( بوده و ۱ میلیون تن نیز روی 
کشتی های حامل کاالهای اساسی است که منتظر ورود به بنادر کشور هستند.

: در حوزه ورود و خروج و پهلودهی و تخلیه و بارگیری و به طور کلی 
زنجیره حمل و نقل کاالهای اساسی مشکلی نداریم و با باالترین نُرم 
ممکن، ورود و خروج کشتی ها در حال انجام است؛ بخشی که بیشتر مورد 
تأکید است، این است که مدت زمان ماندگاری کاالها در بنادر کمتر شود.

بر اساس اطالعیه این معاونت، پس از لغو اجرای  محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی 
هوا، از ۲۳ فروردین امسال، شاهد افزایش قابل توجه تردد خودروهای شخصی و در نتیجه، 
تراکم ترافیک در هسته مرکزی شهر بودیم که سرانجام پس از حدود دو ماه عدم اجرای طرح 
ترافیک با تصویب در ستاد کرونا و شورای حمل ونقل ترافیک تهران  باالخره از ۱۷ خرداد 
سال جاری مجدداً در تهران اجرا شد. این در شرایطی است که به منظور جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا، همچنان بر پرهیز از ترددهای غیر ضروری شهروندان و نیز ترجیح استفاده 
از وسایل نقلیه شخصی نسبت به ناوگان حمل و نقل عمومی از سوی این معاونت تاکید شد.

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، عالوه بر اینکه تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان 
تایر مکلف به ثبت اطالعات تولید، واردات و فروش شده اند، تحویل و فروش این کاال 
توسط واحدهای تولیدی و واردکننده به نمایندگان و واحدهای متخلف ممنوع شده است.

ز  رج ا بله با عرضه خا ر به منظور مقا ا ز د تنظیم با ، ستا ز رش تین نیو به گزا
ال  ین کا ن فروش ا د با متخلفا ر خو شبکه الستیک سبک و سنگین و بر
ست: یر ا ح ز د که به شر ذ کر تخا ا ا ت مهمی ر ، تصمیما ر ا ز ر سطح با د

سفارت ایران در ابوظبی به نقل از وزارت خارجه امارات عربی متحده اعالم کرد 
که تشریفات انجام پروازها در مسیر ایران - امارات به روال عادی بازگشته است.

یران در  ز فارس، سفارت جمهوری اسالمی ا به گزارش تین نیوز به نقل ا
ز درخواست و پیگیری های  عالم کرد که پس ا بوظبی در اطالعیه ای ا ا
یران، مجوز  ء ا ز مبدا ز مسافران ا نه مبنی بر صدور مجوز پروا ین سفارتخا ا
مارات )الر به دبی( صادر شده است. یران به ا ز ا ز فالی دبی ا نجام پروا ا

شیوع ویروس کرونا در کشور سرنوشت سهمیه نوروزی بنزین را تغییر داد و آنطور که مسووالن 
اعالم کرده بودند قرار شد این سهمیه در فرصت مناسب تری به مالکان خودرو تخصیص یابد 
که به نظر می رسد با صحبت های رییس جمهوری درباره امکان شروع مسافرت ها با رعایت 
نکات ایمنی و بهداشتی، زمان مناسب برای تخصیص سهمیه بنزین نوروزی فرا رسیده باشد.
بعد از سهمیه بندی بنزین و نزدیک شدن به ایام نوروز، موضوع سهمیه نوروزی 
مطرح شد اما شیوع ویروس کرونا در کشور و منتفی شدن سفرهای نوروزی 
یجاد کرد بحثهای دیگری را مبنی بر تغییر در زمان اختصاص این سهمیه، ا

شماره چهارصد و  هفتاد و دوم- نسخه آزمایشی -۷ تیر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

از سرگیری پروازها به ترکیه با شرایط خاص+جزئیات 

پروازها در مسیر ایران - امارات عادی شد 

 تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای کنترل عرضه و قیمت الستیک 

سرنوشت سهمیه بنزین نوروزی چه می شود؟ 

حناچی با اشاره به اینکه همچنان ۵۰ درصد ظرفیت مترو خالی است، گفت: اگر فردی پس از ساعت ۱۴ هنگام خروج از طرح جریمه شده باشد، این مبلغ حذف می شود. 

گواهینامه های ایرانی در ۱75 کشور دارای اعتبار است بنادر نفعی از رسوب کاال نمی برد/ وضع چابهار از گوادر بهتر است 

راه روشن است

هفته انهم

گواهینامه های ایران در ۱۷۵ کشور دنیا دارای اعتبار است، گفت:  ساالنه بیش از 
لمللی توسط کانون جهانگردی کشور صادر می شود. ر قطعه اسناد بین ا ۱۵۰ هزا
ساالنه حدود ۱۵۰ هزار قطعه اسناد بین المللی اعم از دفترچه مالکیت و گواهینامه پایه یک 
و سه رانندگی و گواهینامه موتورسیکلت توسط کانون جهانگردی و 
اتومبیل رانی جهت تردد های بین المللی هموطنان صادر می شود.

افرادی که قصد سفرهای تجاری،  ترانزیتی یا تفریحی داشته باشند جهت 
دریافت گواهینامه و دفترچه مالکیت به کانون جهانگردی و اتومبیل رانی 
مراجعه می کنند و گواهینامه هایی ایرانی در ۱۷۵ کشور دنیا دارای اعتبار است.

هفته انهم
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