
   

هاشمی در حدی که توان داشتند تالش کردند اما کمبودها در زمینه اتوبوسرانی و مترو و تاکسیرانی 
خیلی زیاد است و باید سازمان تاکسیرانی و شهرداری تهران آنها را تنظیم کنند.دستور جلسه امروز 
با برنامه تودیع آقای دکتر حناچی آغاز شد و سپس مراسم تشکر و تودیع انجام شد. پس از آن گزارش 
معاونت ترافیک و حمل و نقل شورای شهر قرائت شد. قبل از شروع به 
کار شورا نیز از معاونت های شهرداری دعوت کردیم و توضیحاتی دادند 
و درباره معاونت حمل و نقل هم به دلیل اینکه با آغاز شورا همراه بود، 
نتوانستیم گزارش این معاونت را داشته باشیم. تالش های خوبی کردند 
گرچه توقفی قبل از ایشان وجود داشته،  اما تحرکی را به وجود آوردند

 نامه رئیسی برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی 

 کابینه رئیسی چه زمانی اعالم می شود؟ 

 قیمت بلیت هواپیما هنوز بالتکلیف است  کاهش ۵۰ درصدی پروازهای مشهد و کیش از ۲۰ مرداد 

 کمبودها در زمینه اتوبوسرانی ، مترو و تاکسیرانی خیلی زیاد است 

TOD( با عنوان سامانه ساطح و همچنین آئین نامه طراحی  سامانه ملی ارزیابی طرح های توسعه و عمران شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی )
معابر شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی ارزیابی طرح های توسعه و عمران شهری بر اساس اصول توسعه مبتنی بر حمل 
TOD( با عنوان سامانه ملی ساطح و همچنین آئین نامه طراحی معابر شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد. و نقل همگانی )

در این برنامه که با حضور نمایندگان سایر دستگاه ها، معاونان وزارت راه و شهرسازی، مدیران شهری، واحدهای استانی، مهندسان مشاور حوزه 
حمل و نقل و شهرسازی، متخصصان و عالقه مندان این حوزه، به صورت ترکیب حضوری و مجازی برگزار شد، دو دستاورد مهم حوزه توسعه 
شهری و حمل و نقل که توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی حاصل شده بود، تبیین شد. رویکرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی 
TOD(، یکی از جدیدترین رویکردهایی است که در طرح های توسعه ای شهرها مورد مالحظه جدی قرار می گیرد که در آن سعی می شود تا نحوه  (
ارتباط حمل ونقل و کاربری زمین به نحوی تنظیم شود که از اثرات نامطلوب زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی حمل و نقل بر شهر کاسته شود. 

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و 
موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
به دلیل شیوع شدید کرونا، از روز آینده ۲۰ مرداد ۵۰ 
درصد پروازها به مشهد مقدس و کیش کاهش می یابد.

حسن خوشخو درباره شیوع شدید کرونای دلتا در کشور و 
ضرورت توقف سفرها با مشهد و همچنین کیش توضیح داد: 
حدود یک ساعت پیش وزارت راه و شهرسازی ابالغیه ای 
به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کرد مبنی بر اینکه 
پروازها در مسیر مشهد و کیش ۵۰ درصد کاهش یابد.

در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما در یک ماه و نیم گذشته 
بدون ضابطه افزایش یافته و مردم تا کنون سرگردان و 
بالتکلیف مانده اند، چند سناریوی احتمالی برای تداوم این 
وضعیت مطرح است؛ از همراهی پشت پرده وزارت راه و 
شهرسازی با ایرالین ها گرفته تا چربیدن زور ایرالین ها 
به دولتمردان و تهدید آن ها به ایجاد اختالل در پروازها.

 از ابتدای تیر ماه امسال شرکت های هواپیمایی داخلی 
بدون داشتن مجوز و حتی اطالع رسانی در این زمینه، 
اقدم به افزایش قیمت بلیت هواپیما کردند در حالی که 

فرهاد منتصر کوهساری - معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردیعلی نیکزاد- نایب رئیس مجلس شورای اسالمی مهدی چمران- رییس شورای شهر تهران
امروز اکثر پروژه های عمرانی به دنبال باال رفتن غیرمتعارف و چندین برابر قیمت تمام شده 
مصالح ساختمانی خوابیده که وزارت صمت در این زمینه قصور کرده است. حدود ۱۴۰ نفر از 
نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بورس را مطرح کردند اما هیئت رئیسه به این 
درخواست توجهی نداشته است.متاسفانه به بهانه قطع برق واحدهای 
صنعتی قیمت هر کیسه سیمان از ۳۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان 
رسیده و بعد از تامین مجدد برق کارخانجات هم قیمت آن به ۱۰۰ هزار 
تومان رسیده است که توجیهی ندارد. گرانی مصالح ساختمانی باعث 
توقف پروژه های دولتی، خصوصی و حتی ساخت و ساز مردم شده است.

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص زمان اعالم 
کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: حجت االسالم رئیسی در مراسم تحلیف اعالم کرد که در 
هفته جاری کابینه خود را به مجلس شورای اسالمی اعالم می کند. نباید به تاریخ هایی که در 
رسانه ها مطرح می شود توجه کرد زیرا رئیسی در اظهارات خود روزی را برای اعالم کابینه دولت 
مشخص نکرد.وی افزود: طی روزهای آتی کابینه دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی 
اعالم خواهد شد. دقت نظر در انتخاب افراد از جمله دالیل تأخیر در اعالم لیست کابینه دولت 
است نکته توجه کرد کابینه ای که طی فرآیند دقیق بررسی شود آثار بهتری خواهد داشت.

به گفته رئیس پلیس مرکز صدور گواهینامه رانندگی ناجا رانندگانی که اعتبار گواهینامه 
رانندگی آن ها تمام شده است به دلیل شرایط کرونایی جریمه نخواهند شد. سرهنگ 
کرمی اسد گفت: افراد دارای گواهی نامه با تاریخ های معتبر و در شرایط متفاوت هستند؛ 
عده ای گواهینامه با اعتبار ۱۰ سال دارند و برخی از هموطنان بیش از ۷۰ سال سن 
دارای گواهی نامه با اعتبار ۵ سال یا کمتر هستند. برخی از هموطنان شرایط سنیشان 
کمتر از ۷۰ سال است، ولی به علت برخی از مشکالت جسمانی که دارند کمیسیون 
پزشکی مدت اعتبار گواهی نامه آن ها را کمتر از ۵ سال پیش بینی کرده است، اما همه 

صندوق بیمه اجتماعی با هدف تسهیل و پوشش بیمه ای رانندگان فاقد بیمه سراسر 
کشور با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

صندوق بیمه اجتماعی در راستای تحقق اهداف و برنامه های دولت درتعمیم و 
گسترش پوشش نظام تامین اجتماعی و افزایش ضریب پوشش بیمه اجتماعی و با 
هدف بیمه نمودن رانندگان روستایی و عشایر فاقد بیمه سراسر کشور با سازمان 

راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

رییس شورای اسالمی شهر تهران از برگزاری مراسم تودیع شهردار سابق تهران در 
سومین جلسه شورای شهر تهران خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مهدی چمران پیش از آغاز سومین جلسه شورای 
اسالمی شهر تهران در دوره ششم در جمع خبرنگاران گفت: امروز )سه شنبه( در سومین 
جلسه شورای اسالمی شهر تهران به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم مراسم عزاداری 
خواهیم داشت و پس از ان مراسم کوتاهی برای تودیع آقای حناچی شهردار سابق 

تهران در دستور کار شورا قرار دارد.

شماره هفتصد و بیست و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۹ مردادماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 رونمایی از سامانه ساطح با حضور وزیر راه و شهرسازی 
 شرایط بیمه رانندگان سراسر کشور تسهیل شد 

 رانندگان دارای گواهینامه بدون اعتبار جریمه نمی شوند 

 ماجرای نامه سازمان بازرسی برای انتخاب شهردار 

بدون ایجاد وزارت مسکن ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی با چالش مواجه خواهد شد. 

تشریح مزایای مصوبه تولید بار اول در حوزه بندری و دریایی  قصور وزارت صمت در کنترل قیمت مصالح ساختمانی 

راه روشن است

هفته ان هم

با اجرای مصوبه تولید بار اول، نیاز حداکثری تجهیزات در این حوزه با بهره گیری از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان داخلی رفع می شود.هدف از اجرایی شدن این ستاد، حمایت سازمان 
بنادر و دریانوردی در پشتیبانی و استفاده از ظرفیت های تولید تجهیزات در داخل کشور است به 
طور حتم با بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان، بخش عمده ای از 
دغدغه های جامعه دریایی و بندری کشور برای تأمین تجهیزات رفع می شود 
و شرایطی فراهم خواهد شد تا وابستگی کشور به کشورهای خارجی جهت 
تامین تجهیزات استراتژیک بندری و دریایی کمتر شود. به عنوان مثال 
جرثقیل ریچ استاکر برای چیدمان کانتینر در بنادر کاربرد اختصاصی دارد

هفته انهم
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