
   

ایمنی مسافران مهم ترین مسئله ما است/ راه اندازی بلندترین پله برقی با بلندای ۱۸ متر 

توصیه نجفی منش به خریداران خودرو 

آغاز سفرهای نوروزی رجا از 24 اسفند  ایران ایر؛ رکورددار تاخیری های بهمن ماه 

 کاهش 22 درصدی ورود به محدود طرح ترافیک 

شهردار تهران از کمبود 2 هزار واگن در خطوط ریلی مترو اشاره کرد و گفت: مترو مسئله حاکمیتی است از همین رو باید سرمایه گذاری مناسبی برای 
آن انجام شود.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، پیروز حناچی  در مراسم بهره برداری از خط ۷ مترو با بیان این که برای به سرانجام رسیدن این پروژه مهم و بزرگ در 
دوره های مدیریت شهری مختلف زحمات بسیار زیادی کشید شد، بیان کرد: هدف گذاری ما در مترو از ۵/2 میلیون مسافر به ۷ میلیون مسافر در روز 

است که با تکمیل ظرفیت خطوط مترو و واگن ها می توانیم به این هدف دست پیدا کنیم.
او در ادامه سخنان خود به کمبود 2 هزار واگن در خطوط مترو اشاره کرد و افزود: مترو مسئله حاکمیتی است از همین رو باید سرمایه گذاری مناسبی 
برای آن انجام شود. از دولت درخواست کردیم در زمانی که به دلیل تحریم ها امکان استفاده از فاینانس وجود ندارد، توجه ویژه ای به موضوع مترو شود.

شهردار تهران با اشاره به تکمیل سیگنالینگ خط ۷ مترو گفت: اهمیت سیگنالینگ تا آن جاست که در حادثه قطار سمنان بی توجهی به سیگنالینگ 
باعث چنین اتفاقی شد، بنابراین حساسیت ویژه ای در این حوزه داشتیم.

گزارش عملکرد شرکت های هواپیمایی در پروازهای 
داخلی فرودگاه مهرآباد در بهمن ماه 9۷ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، در بهمن ماه سال جاری 16 
شرکت هواپیمایی در مجموع ۵ هزار و 2۵9 پرواز انجام 
داده اند که 2 هزار و 1۵0 پرواز آن با تأخیر انجام شده است.

در این میان شرکت هواپیمایی آسمان از بین 16 ایرالین با 
۷۷6 بیشترین تعداد پرواز انجام گرفته را به خود اختصاص داد 

طرح ویژه سفرهای نوروزی شرکت حمل ونقل ریلی رجا از 
24 اسفند آغاز شد و این در حالی است که هنوز ظرفیت های 
خالی در تاریخ ها، مسیرها و قطارهای مختلف موجود است.

به گزارش تین نیوز، معاون اجرایی و رئیس ستاد هماهنگی 
قطارهای نوروزی شرکت رجا با اعالم این خبر افزود: از 
حدود یک میلیون و 200 هزار صندلی ایجادی توسط 
شرکت رجا برای سفرهای نوروزی تا این لحظه فقط 
60 درصد بلیت ها خریداری شده و مابقی موجود است.

نواب حسینی منش،  مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهرانسعید رسولی،  سرپرست شرکت راه آهن  جمهوری اسالمی ایران محسن پورسید آقایی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران
اتکا به بودجه دولت، در شرایطی که دشمن تالش می کند با اعمال فشارهای 
اقتصادی، شیرینی های زندگی را به کام مردم تلخ کند، کافی نیست و تالش ما باید 
این باشد که در حوزه مسئولیتمان، خبر خوش به مردم بدهیم.
راه آهن شرکت بهره بردار است و ورود این شرکت به حوزه های 
دیگر، مانع از انجام وظیفه درست این شرکت می شود.

اعتمادسازی در بدنه راه آهن و نگاه به داخل از مهم ترین اولویت های 
این شرکت در آینده است و نیروی های انسانی و متخصص 
راه آهن سرمایه های گران بهای این شرکت به شمار می روند.

خودرو های تولید سال 1۳9۳ شمسی و 2014 میالدی در سال جدید مشمول دریافت 
معاینه فنی هستند.خودرو های تولید سال 9۳ و قبل از آن و همچنین خودرو های تولید 

سال 2014 و قبل از آن، در سال 9۸ مشمول معاینه فنی هستند.
برآورد ما این است که در تهران حدود 200 هزار خودرو مشمول 

معاینه فنی می شوند. دقت داشته باشید که در پی اجرای طرح 
کاهش که به صورت 24 ساعته و در تمام روز هفته اجرا می شود، 
دوربین ها به صورت خودکار خودرو های فاقد معاینه فنی را از اول 

فروردین، کنترل می کنند اقدام کنند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور معتقد است که این 
روزها قیمت خودرو در بازار بین 20 تا ۳0 درصد حباب دارد و متقاضیان واقعی اگر 

عجله ندارند، بهتر است خرید خود را عقب بیاندازند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، »محمدرضا نجفی منش«همچنین توصیه کرد اگر 
افرادی برای کسب سود قصد خرید خودرو دارند، از خرید منصرف شوند، زیرا پیش 

بینی می شود قیمت ها نزولی شود.

معاون عملیات پلیس راهور ناجا با بیان اینکه  6۸ درصدی تصادفات از مبادی ورود به شهرها 
تا طول ۳0 کیلومتری به وقوع پیوسته، عنوان کرد: ۵0 درصد نقاط پر تصادف در همین 

فواصل اتفاق می افتد و رانندگان باید توجه کنند با نزدیکی به شهرها مقررات را به صورت 
ویژه مدنظر قرار دهند.

به گزارش تین نیوز، سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگوی رادیویی پیش رو مهار تصادفات 
و کاهش تلفات جاده ای را هدف اصلی طرح نوروزی 9۸ خواند

فردا با حضور رئیس جمهور، نخستین کشتی تفریحی مدرن با ظرفیت 1۵0 نفر گردشگر با 
نام سکان طالیی در آب های بوشهر راه اندازی خواهد شد.

به گزارش تین نیوز و به نقل از مانا، مدیر روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی 
وگردشگری استان بوشهر اظهار داشت: فردا رئیس جمهور به استان بوشهر وارد خواهند 

شد که طی آن پروژه های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری نیز به بهره برداری 
خواهند رسید.

 رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: دولت باید به کمک مدیریت شهری در ساخت مترو 
بیاید.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محسن هاشمی رفسنجانی در آیین افتتاح خط ۷ مترو با اشاره 
به این نکته پروژه مترو تهران یکی از راهبردی ترین پروژه های کشور است، افزود: با توجه به 
اقتصاد مقاومتی و تالش برای داخلی سازی مترو باید با تکیه  بر توان داخلی پروژه ها تکمیل و 

تجهیز شود چراکه رهبر معظم انقالب نیز به آن حساسیت ویژه ای دارند.
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2 هزار واگن کمبود داریم/ مترو مسئله حاکمیتی است 

راه اندازی نخستین کشتی تفریحی مدرن در آب های بوشهر 

رانندگان در حدفاصل ۳۰ کیلومتری شهرها هوشیارتر باشند 

 هاشمی: دولت باید در ساخت مترو کمک کند 

هفتهانهم
راهروشناست

: امید است با  افتتاح خطوط6 و ۷ به سمت طراحی 4 خط مترو جدید در تهران گام برداریم.
مراتب سپاس و قدردانی خود را نثار کسانی می کنم که در سال 9۷ ما را در رسیدن به 

اهداف ترافیکی همراه کردند.
سال 9۷ با تدابیر مدیریت شهری خوشبختانه با تغییرات اساسی در 
طرح ۳۷ ساله ترافیک آغاز شد که طی آن عالوه بر کاهش آلودگی 

با کاهش22 درصدی ورود به محدوده طرح نیز روبه رو بودیم.
امید که با  افتتاح خطوط 6 و ۷ به سمت طراحی 4 خط مترو جدید 

در تهران گام برداریم.

امروز بلندترین پله برقی مترو با بلندای ۱۸ متر در ایستگاه مترو هالل احمر راه اندازی شد. 

 فرهنگ سازی الزمه ایجاد دولت الکترونیک 

هفتهانهم

خودروهای 9۳ و 2۰۱4 باید معاینه فنی دریافت کنند 
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