
   

تمرکز اصلی مجموعه ستاد و سایر شرکت های تابعه در سال جاری باید به نتیجه رساندن برنامه ها 
بوده و از آغاز طرح های جدید مگر به ضرورت پرهیز شود.

 با توجه به این موضوع که اکثر مباحث خالقانه و ایده های نوین از دو مجموعه مذکور برخاسته و 
سایر بخش ها به عنوان مجری یا پشتوانه ایفای نقش می کنند؛ هرچه 
این حوزه ها مبتکرانه وخالق تر عمل کنند، می توانیم شاهد محقق شدن 
طیف بیشتری از اهداف خود در مجموعه شهرهای جدید باشیم.ما در 
این شرایط بیش از گذشته موظف به فراهم آوردن یک محیط زندگی 

مناسب و سزاوار برای شهروندان مان هستیم، 

ترددهای مرزی با ترکیه ادامه دارد/درخواست ترانزیتی ازبکها از ایران 

صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی 

فرصتهای سند همکاری چین برای ناوگان کشتیرانی ایران  متروی میدان راه آهن با تونل به سکوی مسافرگیری راه آهن وصل شد 

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت اقدامات ۱۴۰۰ باشد 

معاون هماهنگی وزارت کشور از ابالغ تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا، مبنی بر لغو فوری تور ترکیه به کلیه شرکت های گردشگری خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه  پس از وصول نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص لغو تردد مسافری با ترکیه، 
موضوع به کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا ارجاع  شد، خاطر نشان کرد: جمع بندی اعضای کمیته که پس از تعامل با ۵ 

دستگاه تخصصی مرتبط با امور مرز، شکل گرفت، به ستاد ملی مدیریت کرونا ارایه و نهایتا به دستگاه های ذیربط ابالغ شد.

معاون هماهنگی وزارت کشور در خصوص تصمیم نهایی در مورد اعمال محدودیت ها در ترددهای مسافری با کشور ترکیه گفت: بر اساس تصمیم 
ابالغی از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا، مقرر گردید وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، لغو تور ترکیه را فوراً به کلیه شرکت 

های گردشگری ابالغ نماید.
معاون هماهنگی وزارت کشور خاطرنشان کرد:  همچنین مقرر گردید، جمعیت هالل احمر نسبت به ارتقای مراقبت های بهداشتی در مرزهای 

زمینی و هوایی با ترکیه و تشدید کنترل دقیق مسافران ورودی از کشور ترکیه در مرزهای زمینی و هوایی اقدام عاجل نماید.

معاون توسعه بازار شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: با بهره برداری از ظرفیت های سند همکاری ۲۵ ساله میان 
ایران و چین، محدودیت های تحریمی آمریکا کم اثر می شود.

امید گلزاری ضمن تحلیل و تبیین این سند، افزود: یکی از مهمترین 
ابزارهای تجارت در دنیای امروز حمل و نقل دریایی است و 
بالغ بر ۹۵ درصد از اقتصاد جهان بر بستر حمل و نقل دریایی 
صورت می گیرد بنابراین الزم است که با استفاده از سند همکاری 
ایران و چین نسبت به برداشتن برخی موانع در این زمینه اقدام کرد.

مدیرکل راه آهن تهران از آغاز بهره برداری از گالری 
۶۰ متری اتصال ایستگاه متروی میدان راه آهن تهران 
به سکوی مسافرگیری ایستگاه راه آهن تهران خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علی کاظمی منش در گفت 
وگو با راه آهن تهران درباره اتصال ایستگاه متروی میدان 
راه آهن تهران به سکوی سوار شدن مسافران ایستگاه راه 
آهن تهران اظهار داشت: متروی راه آهن تهران از طریق یک 
گالری زیرسطحی به سکوی راه آهن تهران متصل شده است.

مجید فراهانی-رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسالمی شهر تهرانمحمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی حبیب اله طاهرخانی -مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
 یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است تا 
قبض های مالیاتی برای آنها صادر شود.رونق مسکن موجب رونق تولید، توسعه اشتغال، رفاه و 
منزلت اجتماعی و افزایش سطح کیفی زندگی خانواده ها خواهد بود به همین دلیل همه فکر، 
برنامه و اراده ما این است که با رونق مسکن بتوانیم پایداری تولید را 
پایه گذاری کنیم. در مرحله نسخت طرح مسکن ملی ۴۳۶ هزار نفر و در 
مرحله دوم ۱۱۰ هزار نفر ثبت نام کرده و واجد شرایط تشخیص داده شدند 
و ما طرح ملی مسکن را برای این جامعه هدف آغاز کردیم. نکته مهم 
دیگر در طرح ملی مسکن این است که زمین مرغوب شهری داشته باشیم

دادستان سابق نظامی استان تهران برای ۱۰ نفر از مسئوالنی که در حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراین دخیل بودند کیفرخواست صادر شده است.غالمعباس ترکی در آیین معارفه دادستان 
جدید نظامی  استان تهران گفت: برای من افتخار بود که حدود ۲۵ سال در خدمت دوستان 
بودم و تمامی همکاران من در تمام این سال ها تالش های بسیاری انجام دادند. ارائه گزارش 
عملکرد هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح به واسطه محرمانگی مالحظاتی دارد و به 
طور قطع اقداماتی که توسط بنده انجام شد توسط آقای سراج به بهترین نحو ممکن انجام 
می شود. تمام مجموعه نیروهای مسلح تالش می کنیم تا فعالیت ها به خوبی انجام شود

 پیش بینی می شود پروژه ساخت پل چناب در هند که مرتفع ترین پل راه آهن جهان 
محسوب می شود، تا دسامبر ۲۰۲۱ به پایان برسد.به گزارش تین نیوز به نقل از راشاتودی، 
راه آهن هند روز دوشنبه اعالم کرد که ساخت طاق فوالدی پل چناب را که مرتفع ترین 
پل راه آهن جهان خواهد بود، به اتمام رسانده است. بر اساس بیانیه ای که توسط وزارت 
راه آهن هند صادر شد، بستن این طاق قوسی شکل یکی از دشوارترین قسمت های این 
پل روی رود چناب است و اتمام ساخت آن یک جهش بزرگ به سمت تکمیل خط آهن 

۱۱۱ کیلومتری از کاترا تا بانیال است.

مدیرکل فرودگاه های استان گلستان از برقراری مسیر پروازی گرگان- استانبول 
در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی متانت با 
اشاره به برنامه ریزی های انجام گرفته برای افزایش پروازهای داخلی و خارجی 
فرودگاه گرگان اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک پرواز مستقیم 

مسیر گرگان - استانبول را برقرار کنیم.

مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات کامل و متفاوت 
این سازمان در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در سال ۹۹ را تشریح کرد و گفت: 
این اقدامات در سه سطح بندری، دریایی و پشتیبانی-اداری مدنظر قرار گرفت. چنگیز 
جوادپور درباره مهم ترین اقدامات این سازمان در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، 
اظهار داشت: بازنگری فرآیندهای عملیات بندری و دریایی سازمان بنادر متناسب با 
شرایط بهداشتی موجود و نیز اصالح تمامی رویه های اداری و پشتیبانی در سطح کارکنان 
سازمان و کارکنان شرکت های فعال در بنادر محورهای کالن تعریف شده در این زمینه بود.

شماره ششصد و چهل و هفتم- نسخه آزمایشی -۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 تورهای ترکیه لغو شد 
برقراری مسیر پروازی مستقیم گرگان- استانبول در آینده نزدیک 

ساخت بلندترین پل ریلی جهان در هند تا پایان ۲۰۲۱ 

اعمال محدودیت و ممنوعیت در حوزه سفر و گردشگری دریایی 

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از حذف صف های طوالنی مرزی کامیون ها میان ایران و ترکیه طی ۳ ماه اخیر خبر داد. 

۴۵ درصد به بافت فرسوده شهر تهران اضافه شده است یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی در انتظار صدور قبض های مالیاتی 

راه روشن است

هفته ان هم

در آخرین روزهای اسفند سال ۹۹ بالغ بر ۱۵۱۹ هکتار به محدوده ۳۳۸۶ هکتاری برابر با ۴۵ 
درصد بافت فرسوده به شهر تهران اضافه شد.اتفاق مهمی که در آخرین روزهای اسفند سال 
گذشته افتاد که البته خیلی منعکس نشد ولی از توفیقات مهم مدیریت شهری در سال گذشته 
بود و طلیعه بسیار خوبی در سال پیش رو است موضوع، اضافه شدن 
۴۵ درصد به بافت فرسوده شهر تهران است که با مصوبه کمیسیون 
ماده ۵ و تأیید شورای عالی شهر سازی در آخرین روزهای اسفند سال 
گذشته اتفاق افتاد. بر این اساس ۴۵ درصد به محدوده بافت فرسوده 

شهر تهران در مناطق مختلف اضافه شد.

هفته انهم
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