
   

شهروندان سفرشان با مترو را مدیریت کنند و از رفت و آمدهای غیرضروری به مترو پرهیز کنند. 
تعداد مسافران در روزهای گذشته به حدود 830 هزار نفر رسیده است و این در حالی است که تعداد 
قطارها و سرفاصله آنها کم نشده است.به دلیل شیوع کرونا و موج گرفتن این بیماری شهروندان 
باید هر چه بیشتر مدیریت سفر با مترو را انجام دهند و افرادی که سفر 
ضروری در سطح شهر ندارند از مترو استفاده نکنند تا افرادی که به صورت 
ضروری نیاز به مترو دارند از این ناوگان بهره مند شده و سالمت همه 
بیشتر تأمین شود. در شرکت مترو به صورت مداوم در حال خدمت رسانی 
به شهروندان هستیم و اصاًل به موضوع ورشکستگی فکر نمی کنیم. 

واگذاری واگن پارس به مپنا موجب افزایش رقابت در بازار ریلی خواهد شد 

امالک گرانتر از 75 میلیارد ریال مشمول مالیات می شوند 

چند نفر را جریمه کردید و چه تعداد از جاده ها را بستید؟  رد افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه مترو و اتوبوس 

کاهش 100 هزار نفری مسافران مترو تهران در یک هفته اخیر 

با گذشت یک هفته از حمله سایبری به سازمان بنادر و دریانوردی و بر اساس گزارشات محدود و شواهد موجود تا این لحظه، ریشه حمالت سایبری 
روز سه شنبه گذشته به سازمان بنادر، آسیب پذیری در سیستم های مایکروسافت بوده که حدود 2 ماه پیش توسط خود مایکروسافت، اطالع رسانی 

شده و برای آن »پچ امنیتی« نیز ارائه شده بود.
به گزارش تین نیوز، یک کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: نکته جالب توجه اینجاست که مایکروسافت 
چند روز پیش در اطالعیه ای هشدار داده که یک گروه هکر ایرانی بنام »مرکوری ای پی تی« از این آسیب پذیری  که با نام »زیرو الگان« شناخته 
می شود، بهره برداری کرده و در 2 هفته اخیر در حال سوء استفاده از آن بوده اند. وی افزود: بر اساس اندک شواهد منتشر شده از منابع غیر رسمی، 

ممکن است فرد هکر از همین آسیب پذیری استفاده کرده و  سازمان بنادر را مورد نفوذ قرار داده است.

این کارشناس تاکید کرد: در خصوص میزان و عمق خسارات وارده به شبکه و سامانه های سازمان بنادر در حال حاضر اطالعاتی منتشر نشده 
است اما 2 احتمال در این خصوص وجود دارد، اول از دست رفتن اطالعات عملیاتی و دوم سرقت و سوء استفاده از اطالعات توسط مهاجم که باید 

امیدوار بود کمترین میزان خسارت را متحمل باشیم.

وزیر بهداشت ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت 
مقابله با کرونا در کشور و ایثارگری کادر بهداشت و درمان 
در این دوران، از برخی ناهماهنگی ها و عدم رعایت 
پروتکلهای بهداشتی انتقاد کرد و گفت: اگر این بال شکسته 
ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی شود 
و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم.دکتر سعید نمکی 
در ستاد استانی پیشگیری و مدیریت بیماری کووید-۱۹ 
استان آذربایجان غربی، با بیان اینکه من همواره خودم را 
یک سرباز و کوچکتریِن نظام و زیر بیرق رهبری می دانم. 

صبح امروز بررسی الیحه پیشنهادی شهرداری تهران در 
مورد افزایش نرخ بلیت مترو و کرایه خطوط اتوبوسرانی و 
مینی بوسرانی روی میز شورای شهر قرار گرفت و محمد 
علیخانی رییس کمیسیون حمل و نقل این شورا با قرائت 
گزارش کمیسیون گفت: شهرداری تهران الیحه ای را 
به شورا آورده که برای بار دوم در سال ۱3۹۹ نرخ کرایه 
افزایش یابد.وی با بیان این که شهرداری اعالم کرده که 
با توجه به مشکالت شبکه حمل و نقل عمومی در اثر 
شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید درآمدها الزم است 

محسن بهاروند-معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه محمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی  فرنوش نوبخت- مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
 شرکت های هواپیمایی از اول آبان ماه، موظف به رعایت ظرفیت ۶0 درصدی هواپیماها هستند، گفت: 
به زودی قیمت های جدید بلیت اعالم خواهد شد.شرکت های هواپیمایی ملزم هستند مصوبات ستاد 
مقابله با کرونا در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند و از اول آبان ماه، 

رعایت حداکثر ۶0 درصد ظرفیت صندلی ها در هواپیما الزامی است.
بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا شرکت های حمل ونقلی به خاطر 
آسیب هایی که در مدت اخیر دیده اند، بیش از 2 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
حمایتی در نظر گرفته شد که تاکنون حدود ۵0 درصد این مبلغ توسط 

ایرالین ها دریافت شده است.

براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم، 
مجموع ارزش امالک باالی 7۵ میلیارد ریال مشمول مالیات خواهد شد. وزارت اقتصاد 

پیشنهاد داده بود که این مبلغ ۵0 میلیارد ریال باشد.

 پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم بهمن ماه ۹8 از سوی وزارت اقتصاد 
به هیئت دولت ارسال شد و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصاد دولت، اکنون 

در حال رسیدگی و تصویب نهایی در جلسات هیئت دولت قرار دارد.

مدیرعامل ایران ایر درباره تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تعیین نرخ بلیت هواپیما 
گفت:  ارایه صورت های مالی به طور قطع در تصمیمات آتی دولت برای تغییر نرخ بلیت 
هواپیما تاثیر گذار است چراکه دولت دریابد که آن چیزی که درباره سوددهی شرکت های 
هواپیمایی می گویند، صحت ندارد و صورت های مالی ایرالین ها به طور واقعی چه 

وضعیتی دارند.
 با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما براساس حکم برنامه پنجم توسعه، قیمت بلیت با در نظر 
گرفتن دامنه قیمتی و کف و سقف مجاز مطابق با شرایط به صورت شناور تعیین می شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: تمام لیست اول یعنی ۱0۹ هزار واحد به طور قطع 
خالی از سکنه هستند و باید دید که سیستم امور مالیاتی با چه روشی تشخیص داده که فقط 2 
درصد خالی از سکنه بوده و باید دید سازمان امور مالیاتی این 2 درصد را از کجا آورده  است.

 ماه گذشته وزارت راه  و شهرسازی اولین لیست از خانه های خالی با شناسایی ۱0۹ هزار 
واحد در سطح کشور را به سازمان امور مالیاتی ارایه داد اما پس از گذشت چند هفته سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرد که ابهاماتی در این لیست اول شناسایی خانه های خالی وجود دارد.

نی  ینکه ناوگان تاکسیرا نی  شهری کشور با بیان ا تحادیه تاکسیرا مدیرعامل ا
 ، د یح کر ، تصر شته ا نا د و بله با کر د ملی مقا ا با ستا ری ر ین همکا بیشتر
نند، جریمه شوند. نی که ماسک نمی ز فرا بت مسا ید با نندگان تاکسی نبا ا ر

به گزارش تین نیوز، مرتضی ضامنی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: 
موضوع شیوع ویروس کرونا در جامعه جدی است و همه باید آن را جدی تر از گذشته در 
نظر بگیرند و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، در این بین، حوزه حمل و نقل عمومی 
و ناوگان تاکسیرانی از جمله مشاغلی هستند که پروتکل های اعالم شده را رعایت کرده

شماره پانصد و چهل و ششم- نسخه آزمایشی -۲۹  مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 حمله سایبری به سازمان بنادر و هشداری که نادیده گرفته شد 
آمار اعالم شده از خانه های  خالی کامال درست است 

درباره نرخ بلیت هواپیما تابع تصمیمات وزیر هستیم 

رانندگان تاکسی جورکش مسافرانی که ماسک نمی زنند 

یک کارشناس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: واگذاری واگن پارس به مپنا تصمیم بسیار درستی است. این کار باعث افزایش کیفیت و در نتیجه افزایش رقابت در بازار ریلی خواهد شد. 

ایران درپی تضییع حقوق جان باختگان حادثه هواپیمای اوکراینی نیست وزیر راه: پروازها از اول آبان ماه با ۶0 درصد ظرفیت انجام می شود 

راه روشن است

هفته انهم

ایران هیچ گاه به دنبال پنهان کردن جزئیات سانحه هواپیمایی اوکراین و تضییع حقوق 
خانواده های جانباختگان نیست.جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه به دنبال پنهان کردن جزئیات 
سانحه هواپیمایی اوکراین و تضییع حقوق خانواده های جانباختگان نیست.دستگاه دیپلماسی 
کشور با هماهنگی و همکاری با همه نهادهای ذیربط تمام ظرفیت ها و 
تالش خود را جهت پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهد بست. برگزاری 
نشست میان خانواده های جانباختگان و مسووالن قضایی کشور را 
جهت اطالع خانواده های جانباختگان از روند قضایی حادثه و پاسخ 

به سواالت و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه پیگیری خواهد کرد.

هفته انهم
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