
   

 مالکیت پالک های جدا شده خودرو ها براساس مصوبه دولت فقط تا یک سال به اسم اشخاص 
باقی می ماند و بعد از آن واگذار خواهد شد.ساالنه ۳۷ میلیون خدمت از طریق پلیس راهور ارائه 
می شود که پنج و نیم میلیون خدمت مربوط به شماره گذاری است و از این تعداد نیز سه و نیم 
میلیون خدمت مربوط به نقل و انتقال است.در سال ۸۵ پیش بینی 
کرده بودیم ۶۲ میلیون پالک می توانیم ارائه کنیم و ممکن است 
با مشکل شماره جدید روبرو شویم. تا به امروز ۵۵ میلیون پالک به 
خودرو ها اختصاص داده شده است که از این تعداد ۲۳ میلیون پالک بر 

روی خودرو ها نصب می باشد.

 به تمام ســواالت و ابهامات فنی، سانحه هواپیمای اوکراینی پاسخ داده ایم 

امکان تردد مسافران هوایی با تست جعلی کرونا وجود ندارد 

سناریوهای کرونایی احتمالی برای سفرها درخواست برای افزایش قیمت بلیت قطار ۱۴۰۰ 

اعتبار مالکیت پالک های جدا شده خودرو ها تا یک سال 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان سال جاری نتیجه نهایی گزارش سانحه هواپیمای اوکراینی به سمع و نظر مردم خواهیم رساند، 
گفت: در نوروز پروازها افزایش قیمت نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، کاپیتان تورج دهقانی زنگنه رییس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری که بعدظهر امروز )۳اسفندماه( برگزار 
شد در خصوص انجام پروازها در ایام نوروز، عنوان کرد: به شرکت های هواپیمایی ابالغ شده است که براساس توان عملیاتی و ساعت پرواز تعیین 

شده و تعداد ناوگان آماده برنامه ریزی کنند و قبل از گرفتن مجوز پرواز، از فروش بلیت و ایجاد تعهد جداً خودداری کنند.

وی در ادامه افزود: سازمان هواپیمایی کشوری با سایت های فروش بلیت هواپیما گران تر از نرخ مصوب برخورد و آنها را به دستگاه قضائی 
معرفی میکند و از سوی دیگر ایرالین ها باید در هر ایستگاه فرودگاهی، یک نماینده مستقر داشته باشند تا در صورت بروز تأخیر یا ایجاد مشکل، 

پاسخگوی مردم باشند.

در شرایطی که از احتمال محدودتر شدن ترددهای 
بین استانی و سفرهای مردم حتی با وسایل حمل ونقل 
عمومی خبرهایی منتشر شده است، معاون حمل ونقل 
وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: سناریوهای مختلفی 
در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد که آماده 
اجرای آن هستیم اما تاکنون چیزی ابالغ نشده است.

در پی هشدار مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و باال رفتن آمار ابتالء به کرونای انگلیسی، برخی اخبار و شنیده ها 
مبنی بر محدودیت بیشتر سفرهای مردم در اسفند ماه منتشر شد.

رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی اعالم کرد: 
با توجه به حجم مشکالتی که این صنعت با آن در سال های 
گذشته درگیر بوده، کرونا بر شدت این معضالت افزوده و 
دولت نیز هیچ گونه کمکی به ما نکرده است، درخواست 
داریم برای سال آینده قیمت بلیت قطار افزایش یابد.

به گزارش تین نیوز، محمد رجبی در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: در پی مشکالت ومعضالتی که به ویژه پس از شیوع 
ویروس کرونا صنعت ریلی درگیر آن شده است و با توجه به 
اینکه تاکنون دولت هیچ گونه کمکی به این صنعت نکرده 

مجتبی یوسفی-عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمیعبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور  سردار هادیانفر-رئیس پلیس راهور ناجا
امسال هیچ نمایشگاه بهاره ای نداریم و همچنین برای کاهش شیوع ویروس کرونا در 

خوزستان، ورود و خروج به این استان ممنوع اعالم شد.
جلسه امروز قرارگاه با چند دستور برگزار شد. یکی از دستورات مربوط به نحوه و چگونگی و 
تأثیرگذاری عملکرد طرح شهید سلیمانی در کشور بوده است. بسیج، 
وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه که در اجرای این طرح دخیل 
بودند، گزارشاتی ارائه دادند. نقاط ضعف و قوت این طرح مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد تا برای دو الی سه هفته آینده، یک رزمایش با 
اولویت مناطق قرمز در کشور به ویژه در استان خوزستان داشته باشیم.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور از تفاهم وزارت امور خارجه با وزارت بهداشت مبنی بر تعیین 
آزمایشگاه های معتبر در خارج از کشور مبنی بر صدور تست کرونای سه برگه برای مسافران 
خارجی خبر داد.به گزارش تین نیوز، محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون 
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در فرودگاه ها و ناوگان های هوایی با توجه به شیوع 
ویروس  جهش یافته کرونا تشدید شده است، افزود: در حال حاضر لغو پرواز رفت وبرگشت 
به انگلیس نیز تا ۲۰ اسفند تمدید شده و امکان دارد تا آخر سال این لغو برقرار بماند.

مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با تصویب الیحه تشکیل دادگاه های 
دریایی دادگاه های اختصاصی و تخصصی رسیدگی به دعاوی کشتیرانی و حمل و نقل 
دریایی تشکیل می شود.به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، عباس 
توازنی زاده با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳، اظهار کرد: در 
این باره پیش بینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون 
الیحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون 

مشترک دادگستری آن را در زمان مناسب اجرا کند.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« ضمن عذرخواهی از مسافران پرواز 
۳۳۶۵ بندرعباس به مقصد یزد به اطالع می رساند این پرواز در ساعت ۱۰ و ۲۵ 
دقیقه فرودگاه بندرعباس را به مقصد فرودگاه یزد ترک می کند که بعد از رسیدن 
به منطقه تقرب پرواز، در زمان درخواست خلبان برای فرود، هوای منطقه فرودگاه 
یزد به دلیل وزش باد شدید نامساعد می شود و خلبان برای رعایت ایمنی و براساس 
دستورالعمل به فروگاه جایگزین )فرودگاه مهرآباد( پرواز می کند. عد از فرود هواپیما 
در فرودگاه مهرآباد و براساس دستورالعمل، در مواقع این چنینی می بایست هر یک 

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به کاهش درآمد بخش خصوصی از حمل و نقل عمومی 
گفت: بیش از نیمی از اتوبوس های شهر تهران فعال نیستند و این مساله موجب افزایش 
تراکم مسافران شده است.به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، محسن هاشمی 
رییس شورای شهر با اشاره به اینکه در جلسه هم اندیشی موضوع اصلی مشکل حمل و 
نقل شهر تهران بود که با حضور شهردار برگزار شد. افزود: تعداد مسافران حمل و نقل 
عمومی تقریبًا یک سوم شده اما برای جبران نقدینگی حرکتی نشده و قرار شد شهردار 

اصالحیه ای بدهند تا در مشکل حمل و نقل عمومی مشکالت حل شود.

شماره ششصد و  بیست و پنجم- نسخه آزمایشی -۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 در ایام نوروز هیچگونه افزایش قیمتی در بلیت هواپیما نخواهیم داشت 
 جوابیه »هما« در خصوص پرواز بندرعباس به یزد 

 الیحه تشکیل دادگاه های دریایی در دستور کار دولت 

تنها ۲ هزار اتوبوس در تهران فعال  هستند 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری به ادعای مقامات اوکراینی مبنی بر اینکه پاسخ سواالت ما در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی بی پاسخ مانده، واکنش نشان داد. 

پازل  هوای  پاک فقط با خودروی استاندارد حل می شود محدودیت های ترددی جدید برای نوروز 

راه روشن است

هفته ان هم

 تا زمانی که عزمی از سمت دولت نباشد پازل هوای پاک همیشه در پی یک کلمه به نام خودرو 
استاندارد الینحل خواهد بود.با بی برنامگی خاصی در حوزه حمل و نقل عمومی در کل کشور 
روبرو هستیم و برای جبران آن نباید به مردم فشار بیاوریم که متاسفانه در سال های اخیر 
کوتاه ترین و آسان ترین راه حل در برطرف کردن مشکالت یعنی مردم را 
انتخاب کرده  بویژه در حل مشکل حمل و نقل؛ خالصه کالم مسئوالن 
مربوطه می گویند »فقط مردم رعایت کنند!« زمانی که خودرو صفر در 
شرکت خودروسازی داخلی با قیمت نجومی و بدون کیفیت تولید و عرضه 
می شود تا جایی که میزان آالیندگی آنها چندین برابر دیگر کشورها است

هفته انهم
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