
   

اتوبوسرانی تهران با حدود ۵۵۰۰ نیرو در بخش عمومی و خصوصی فعال است و هر چند در شرایط کرونا 
آمار مسافران کاهش یافته ولی یکی از پایه های اصلی حمل و نقل عمومی در پایتخت محسوب می شود.

تا قبل از کرونا آمار مسافران اتوبوس های به حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر در روز می رسید 
ولی اکنون از ترس ابتال به کرونا و اجرای محدودیت های تردد به گفته 
مدیران شهری، مسافران آمارشان میانگین ۵۰۰ هزار نفر در طول روز است.
هرچند مسافران در استفاده از ماسک اهتمام دارند و تقریبا مسافر 
بدون ماسک نیست ولی نگرانی ها از ابتال به کرونا در موج چهارم 
افزایش یافته و به دغدغه مسافران و رانندگان اتوبوس ها افزوده است.

ساخت قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال سرعت گرفت 

تشدید طرح برخورد با پالک مخدوش هارانندگان متخلف 

پروازهای »تهران-یاسوج«و بالعکس هفتگی شد پروازهای ایران و ترکیه به ۵ درصد کاهش یافت 

ابتالی ۱۲۰۰ نفر در اتوبوسرانی به کرونا

وزیر راه وشهرسازی گفت: قیمت مسکن در کشور در حال حاضر حباب است و به زودی شاهد کاهش قیمت ها در این بخش خواهیم بود.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی روز دوشنبه و در حاشیه آیین افتتاح پل مواصالتی شهر پرند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه به 
چشم انتظاری مردم در اتمام پروژه های مسکن باید پایان داده شود، اظهار داشت: با عرضه مسکن ملی قیمت مسکن حتما شکسته خواهد شد و 

با توجه به شرایط کشور پیش بینی می کنیم حباب قیمت ها شکسته و قیمت معقول شود.

وی، ظرفیت سازی در کشور را ضروری دانست و افزود: قدرت کارفرمایی مهمترین شاخصه اجرای پروژه ها در کشور است که این مهم باید تقویت شود.

اسالمی با بیان اینکه شاخص های کارفرمایان باید پیشگیری، حمایت و پیش بینی باشد، عنوان کرد: بخش مهم قدرت اجماع شرکت ها است که 
در دوره تحریم ها نیازمند جهش و شکوفایی بزرگ است.

مدیر فرودگاه یاسوج از افزایش پروازهای »تهران- یاسوج« 
و بالعکس از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش تین 
نیوز، »عنایت انصاری فرد« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، 
افزود: با پیگیری های صورت گرفته، ۲ پرواز از سوی 
شرکت هواپیمایی پارس ایر طی روزهای شنبه و یکشنبه 
با هواپیمای CRJ۲۰۰  با ظرفیت ۶۰ مسافر به پروازهای 
فرودگاه یاسوج اضافه می شود. وی اظهارکرد: این پروازهای 
ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه صبح از »تهران به یاسوج« و ساعت 
۸ و ۲۵ دقیقه صبح از »یاسوج به تهران« انجام می شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از کاهش پروازهای 
ایران و ترکیه خبرداد و گفت: در حال حاضر فقط ۵ 
درصد از کل توافق پروازها بین دو کشور انجام می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، محمدحسن ذیبخش 
گفت: از پایان سفرهای نوروزی تاکنون، علی رغم 
ظرفیت باالی پروازی بین ایران و ترکیه، تنها ۵درصد 
این ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرد که البته تعلیق 
تورهای مسافرتی نیز از دالیل این کاهش می تواند باشد.

سردار سید کمال هادیانفر- رییس پلیس راهور ناجا عباس قربانعلی بیک- کارشناس حمل  ونقل محمود ترفع-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ت
توسعه شبکه زیرساخت و اجرای هرگونه تصمیم مدیریتی بسیار پرهزینه و زمانبر است، بنابراین 
انتخاب سیاست های درست با بیشترین تأثیر بر بهبود وضعیت راه آهن، بسیار مهم خواهد 
بود. انتخاب سیاست صحیح منوط به استفاده از ابزارهای مناسب برای آزمون سیاست های 
مدیریتی قبل از انجام بوده که قابلیت شناسایی عوامل بحرانی و 
تنگناهای شبکه فعلی را نیز داشته باشد، از این رو با طراحی و برنامه 
نویسی توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه آهن )فریبرز نوروزی، 
حسین زمانی و سعید یحیایی(، در سال 77- ۱37۶ پروژه شبیه سازی 
مکانیسم دینامیک قطار در قالب نرم افزار کامپیوتری تهیه شد.

معاون فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت از تشدید طرح برخورد با پالک مخدوش ها 
خبر داد و گفت: جریمه ۶۱۲۰۰ تومانی و معرفی به مرجع قضایی در انتظار رانندگان 

متخلف است.

به گزارش تین نیوز، سرهنگ علی همه خانی معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس از تشدید طرح برخورد با 

تخلفات مخدوشی و پوشش پالک و برخورد قاطع با متخلفان خبر داد.

مسئول گروه هوایی ستاد توسعه فناوری های فضایی معاونت علمی با بیان اینکه قوانین، 
زیرساخت ها و سوخت ایرتاکسی در حال آماده سازی است، گفت: تا دو ماه آینده آشیانه 

ایرتاکسی آماده است.

آرش خانباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال رفع مشکالت بر سر 
راه هوانوردی عمومی هستیم، اظهار کرد: بخشی از این هوانوردی عمومی مربوط به 

ایرتاکسی ها می شود که درصدد رفع مشکالت آن هستیم.

فزایش وام ساخت  نبوه سازان مسکن گفت: در پی ا رییس کانون سراسری ا
۴۵۰ میلیون تومان، واریز درآمد مالیاتی خانه های خالی به صندوق  مسکن تا
تامین مسکن و اختصاص ۲۰ درصد تسهیالت نظام بانکی به بخش مسکن، 
رونق به بازار مسکن بازگشته و عقب ماندگی تولید مسکن جبران خواهد شد.

به گزارش تین نیوز، »ایرج رهبر« روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره 
افزایش وام ساخت مسکن به ۴۵۰ میلیون تومان افزود: عملیاتی شدن این اقدام مثبت 
می تواند عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن را جبران کند و به امر تولید مسکن کمک کند.

مدیرعامل شرکت مترو گفت: آخرین ایستگاه از خط 3 مترو تهران که در واقع بیست و 
پنجمین ایستگاه آن محسوب می شود، ظرف هفته های آتی آماده بهره برداری خواهد شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، علی امام مدیرعامل شرکت مترو ضمن 
اعالم این مطلب گفت: ایستگاه اقدسیه در بخش شمالی خط 3 مترو تهران که عملیات 
عمرانی آن از سال ۱3۹۱ آغاز شده است، پس از سال ها انتظار در آستانه افتتاح قرار 

گرفته است.

شماره ششصد و پنجاه و پنجم- نسخه آزمایشی -۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

وزیر راه و شهرسازی: به زودی شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود 
رونق دوباره بازار مسکن با عرضه وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت 

آشیانه ایرتاکسی ۲ ماه آینده آماده می شود

آخرین ایستگاه خط ۳ مترو در آستانه افتتاح 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: ساخت قطعه دوم آزادراه تهران- شمال، فعال ترین پروژه عمرانی کشور است و به هیچ وجه تعلل کار در این پروژه نداریم. 

بخشودگی دوبرابری دیرکرد جرائم رانندگی  گزارشی از برنامه شبیه سازی حرکت قطار در سال 76 

راه روشن است

هفته ان هم

براساس پیشنهاد پلیس راهور به مجلس شورای اسالمی ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس 
در صحن اصلی تصویب شد که به جهت مساعدت به مردم عزیزمان جرایمی که در سال های 

گذشته بدلیل عدم پرداخت، مشمول دو برابری شدند، به اصل جریمه  خود برگردند.
این مصوبه به پلیس راهور ناجا ابالغ شد و تمام جرایمی که طی 
سال های گذشته به عنوان معوق مانده بود و مشمول دوبرابری شده 
بود و تا پایان سال ۹۹ ثبت شده اند به اصل خود بازگشتند و مالکین 
وسایل نقلیه می توانند از روز شنبه چهارم اردیبهشت ماه تا پایان دی 

ماه سال ۱۴۰۰ از این فرصت استفاده کنند.

هفته انهم
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