
ازسرگیری پروازهای بین المللی در گرو رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس 
کروناست.تنها راهکار ادامه یا آغاز پروازهای بین المللی تشدید اقدامات پیشگیرانه برای 
مقابله با شیوع ویروس کروناست.همچنین باید پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های 
مربوطه به صورت کامل توسط تمام دستگاه های اجرایی رعایت شود.

رعایت بهداشتی فردی در پروازها از اهمیت بسیاری برخوردار است، عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی تمام تالش های انجام شده در بخش های 
اجرایی در مقابله با شیوع ویروس کرونا را عقیم می گذارد. برای برقراری 
پروازها، کشورها معمواًل پروتکل های خاصی را انجام می دهند

   

 »علیرضا برخور« مدیرعامل هما شد 

واکنش سازمان هواپیمایی به خبر »جعلی بودن مدرک آقای رئیس«  

مهلت پرداخت قسطی جرایم رانندگی اعالم شد  ماجرای درگیری رانندگان ایرانی و افغانستانی در مرز میلک چه بود؟

ازسرگیری پروازها در گرو رعایت پروتکل های بهداشتی است 

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه با تایید هیات وزیران به عنوان بیست و نهمین رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایران رسما منصوب شد.

به گزارش تین نیوز، صبح امروز چهارشنبه پانزدهم مردادماه در جلسه هیات دولت با انتصاب کاپیتان تورج دهقانی زنگنه بعنوان ریاست 
سازمان هواپیمایی کشوری موافقت و او جایگزین علی عابدزاده شد

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه پیش از این و از تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 98 مدیرعاملی شرکت هواپیمایی ایران ایر را بر عهده گرفته بود.

تورج دهقانی زنگنه پیش از این مدیرعامل هواپیمایی معراج و رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی ایران بود.

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه با تایید هیات وزیران به عنوان بیست و نهمین رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایران رسما منصوب شد.

سردار هادیانفر درباره مهلت تقسیط کردن مبالغ جرائم 
راهنمایی و رانندگی برای خودرو های توقیفی توضیحاتی داد.
ئیس پلیس  نفر ر یا د ر سرتیپ سید کمال ها ا سرد
راهور ناجا اظهار کرد: رانندگانی که به دلیل تخلف 
خودرو ی آن ها توقیف شده تا ۳1 مردادماه فرصت 
دارند که به مراکز راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: افراد با ارائه اصل سند وسایل 
نقلیه به پلیس راهنمایی و رانندگی محل سکونت خود 
مراجعه کنند که سند آن ها ممهور به مهر پلیس می شود.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و 
یرانی و  نندگان ا نقل جاده ای جزئیات درگیری را
نه مرزی میلک را تشریح کرد. یا فغانستانی در پا ا

به گزارش تین نیوز، جواد هدایتی درباره جزئیات درگیری 
رانندگان ایرانی و افغانستان در مرکز میلک به مهر گفت: 
افغانستان یکی از بازارهای اصلی صادراتی ما است و سه 
مرکز اصلی ما با این کشور شامل دوقارون در خراسان 
رضوی، ماهیرود در خراسان جنوبی و میلک در سیستان و 
بلوچستان پایانه های مرکزی اصلی ارتباط دو کشور هستند.

محمد راستاد-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردیدکتر محمدباقر قالیباف -رئیس مجلس شورای اسالمی رضا جعفرزاده -سخنگوی سازمان هواپیمایی
مجلس در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به دنبال آن است که مسکن در کشور احتکار نشود.
مجلس در این طرح به دنبال آن است که مسکن در کشور احتکار نشود، نه اینکه اگر فردی 
5 خانه دارد از آن مالیات بگیریم، از این رو موضوع و بحث این طرح فقط اخذ مالیات نیست.

 CGT مجلس موضوع اخذ مالیات از مسکن را در قوانین دیگر از جمله
پیگیری می کند و این مسائل در دستور کار آینده ما قرار دارد. در شرایط کنونی 
قصد ما این است که خانه ای که از پول افراد و سرمایه های کشور ساخته 
شده، در سفته بازی قرار نگیرد و افراد با افزایش تورم به دنبال افزایش سود و 
درآمد نباشند و فردی که 10 خانه هم دارد، آن را خالی نگه ندارد و عرضه کند.

صبح امروز روزنامه شرق در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد »بخش های 
نظارتی دریافته اند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از 
فیلیپین اخذ شده، جعلی است.«به گزارش تین نیوز، در راستای همین موضوع سازمان 
هواپیمایی کشوری در خبری نسبت به این گزارش واکنش نشان داد و اقدام به پاره ای 
از توضیحات کرد.در خبر سازمان هواپیمایی کشوری آمده است: نظر به درج مطلبی 
تحت عنوان »مدرک جعلی آقای رئیس« در یکی از روزنامه ها، ضمن رد اتهامات بی 
اساس وارد شده در آن مطلب، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعالم می گردد:

، تالش،  ینه ها ف هز سبه شفا ست عدم محا ر معتقد ا ا ند میو ه کا نند ا یک ر
ننده را تباه می کند، بر این اساس همه  کوشش و سرمایه گذاری یک مالک و را
جرای صحیح تن کیلومتر تالش کنند. ید برای ا ن با ا ر میوندا نندگان و کا ا ر

به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند این مطلب را پس از محاسبه تعیین هزینه تعمیر و نگهداری 
کشنده در هر کیلومتر به عنوان یکی از پارامترهای تعیین کننده نرخ شاخص تن کیلومتر عنوان 
کرد و گفت: هزینه های تعمیر و نگهداری نسبت به کارکرد ساالنه، شرایط محیطی، شرایط 
جاده، تناژ بارگیر، برند کامیون ) اروپایی، چینی و...(، حفظ و نگهداری راننده و.... متفاوت است.

افزایش قیمت هزینه های ناوگان سواری کرایه، ضرورت افزایش کرایه حمل 
مسافر در این بخش را دوچندان کرده است.به گزارش تین نیوز، این موضوع 
در نامه ای که مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه  6 مرداد 
ماه امسال به دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ز این نامه با  له حاجی محمد علی در بخشی ا ارسال کرد، مطرح شد.رحمت ا
توجه به افزایش قیمت فاحش لوازم و قطعات یدکی طی چهار ماهه منتهی به 
تیرماه 99 ، عنوان کرد: در این مدت لوازم و قطعات یدکی خودرو 10.61درصد 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لغو طرح ترافیک تهران در هفته آینده بر اساس 
تصمیم اتخاذ شده در کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد.

به گزارش تین نیوز، سید مناف هاشمی در حاشیه جلسه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: با توجه به قرمز بودن وضعیت تهران علی رغم اینکه لغو طرح 
تاثیری در کاهش مسافرین مترو و اتوبوس نداشته و در حد ۳ یا ٤ درصد بوده، اما به دلیل قرمز 
بودن تهران و شرایط روانی موضوع مقرر شد که هفته آینده نیز طرح ترافیک تهران لغو شد.

شماره چهارصد و نود و نهم- نسخه آزمایشی -۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 زنگنه رسما رئیس سازمان هواپیمایی شد 

 ضرورت افزایش نرخ کرایه  حمل مسافر 

 تعمیر و نگهداری یک کشنده در هر کیلومتر چقدر هزینه دارد؟ 

 طرح ترافیک یک هفته دیگر لغو شد 

با تصویب هیات دولت، آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران منصوب شد. 

بنادر ایران با ۴۰ بندر دنیا خواهرخوانده شدند طرح اخذ مالیات از خانه های خالی جلوگیری از احتکار مسکن است 

راه روشن است

هفته انهم

. د نمی شو قف  متو هم  لحظه  یک  حتی  ن  ا یر ا ر  د بنا ر  د لیت ها  فعا
در بخش دریایی کشور قابلیت های بسیار زیادی داریم و در دنیا روی این مسئله تمرکز 
زیادی وجود دارد که جمهوری اسالمی ایران در این بخش دارای چه ظرفیت هایی 
. د م می شو نجا ا یی  لیت ها ل چه فعا ر عین حا ست و د ا

ناوگان حمل و نقل دریایی ایران، جزو ناوگان های بزرگ دنیا به شمار 
می رود و بنادر کشور حدود ۲50 میلیون تن در سال ظرفیت دارند، 
عالوه بر این جمهوری اسالمی ایران در سازمان بین المللی دریانوردی 
)IMO(، به عنوان یک کشور مهم در حوزه دریایی تلقی می شود.

هفته انهم
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