
   

در سال گذشته برای شهرداری تهران ۴۰ هزار موتورسیکلت برقی تأمین اعتبار شده بود که متأسفانه 
شهرداری هیچ اقدامی در این راستا نکرد و عملکردش در این حوزه صفر است.در این راستا جلساتی 
را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته ایم و قرارمان بر این است که نه تنها در 
خصوص موتورهای برقی، بلکه برای جا انداختن فرهنگ اتوبوس های 
برقی هم گام برداریم.البته اولویت ما اتوبوس های برقی است اما موضوع 
موتورهای برقی را هم پیگیری می کنیم. با شهرداری تهران صحبت 
کرده ایم و قرار شد در پارت اول اتوبوس های برقی را تحویل بگیریم 
و ان شاءاهلل فرهنگ استفاده از موتور و اتوبوس برقی را جا بیندازیم.

 درخواست کمک 1000 میلیارد تومانی»هما« از دولت 

ثبت ۵۲0 حادثه در کشور طی هفته گذشته 

انتقال دومین محموله واکسن کرونا از مسکو به تهران  تغییر شیوه خرید بلیت قطار برای اتباع خارجی 

عملکرد شهرداری تهران در حوزه موتورسیکلت های برقی صفر است 

وزیر راه  و شهرسازی روز شنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور در اتاق بازرگانی ایران با بخش خصوصی و اعضای این اتاق دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور 
در اتاق بازرگانی ایران با بخش خصوصی و اعضای این اتاق دیدار و گفت وگو کرد.

اسالمی در این جلسه با تبریک ایام فرخنده پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و میالد امام محمد باقر گفت: مسائل مختلفی وجود دارد که ما 
باید با اتاق بازرگانی ایران این تنظیمات سیاستی و کارکردی را به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم در بستر زمان نتیجه نتایج قابل انتظار را 
دریافت کنیم.وی افزود: ما در بحث مربوط به حمل و نقل با یک عارضه مواجه بودیم که دو بخش داشت. یک بخش این بود که هر چقدر راه ها به 
مرز نزدیک می شد به دالیلی که نیازی به ذکر ندارد ما متوقف شده بودیم. بنابراین ما تمرکز ویژه ای را گذاشتیم تا راه های منتهی به مرز و پایانه ها 
را بتوانیم تقویت و استاندارد کنیم و ظرفیت آن ها را گسترش دهیم. این کار شروع شده و با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. در بخش هایی کار را به ثمر 

رساندیم و در بخش های نیز هنوز در حال انجام کار هستیم.

دومین محموله واکسن کرونای اسپوتنیک وی از مسکو با 
پرواز ماهان بامداد امروز به تهران منتقل شد.به گزارش تین 
نیوز به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
بامداد امروز )۲۵ بهمن(، دومین محموله واکسن کرونای 
اسپوتنیک وی روسی با پرواز ماهان از مسکو به فرودگاه 

امام خمینی )ره( در تهران منتقل شد.
مطابق گزارش های واصله، این محموله شامل ۲۳ بسته 
واکسن کرونای اسپوتنیک وی به وزن ۳ هزار و ۲۴۲ کیلوگرم 

و مقدار ۱۰۰ هزار دوز است.

معاون مسافری راه آهن با بیان اینکه گزینه خرید بلیت 
اتباع خارجی فقط از طریق »وب سایت ها« غیرفعال شده 
است، گفت: اتباع خارجی برای تهیه بلیت قطار می توانند 
به آژانس های سراسر کشور مراجعه کنند.به گزارش تین 
نیوز، میرحسن موسوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که »بعد از 
ماجراهای مسدود شدن کارت های بانکی اتباع خارجی، 
شنیده شده است شرکت راه آهن هم امکان درج کد اتباع 
را به جای کد ملی برای خرید بلیت اتباع خارجی برداشته 

پیروزحناچی-شهردار تهرانسعید محمد- فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا مهدی جمالی نژاد -معاون وزیر کشور
با توجه به درک اهمیت توسعه پایدار در سال های اخیر و رعایت شاخص های آن در توسعه 
شهرها به عنوان توسعه پایدار شهری، نقش سیستم های حمل و نقل، مورد توجه جدی 
تصمیم گیران و برنامه ریزان شهری و کشوری قرار گرفت.با چنین رویکردی طرح آزادراه جنوبی 
استان های تهران و البرز موسوم به آزادراه غدیر از سال ۱۳۹۵ مطرح 
و طی چهار سال توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اجرا شد.

این آزادراه به طول ۱۵۸ کیلومتر و به صورت دو باند ۶ خطه با عرض ۳۷ 
متر، نماد تخصص و تالش جامعه مهندسی کشور در اجرای ابرپروژه های 
حوزه راه به شمار می رود، این مسیر از محدوده شهر آبیک شروع می شود

 سخنگوی سازمان اورژانس کشوراز مصدومیت ۱۲۲۷ نفر طی ۵۲۰ حادثه ثبت شده در 
هفته گذشته خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مجتبی خالدی در این باره اظهار 
کرد: طی هفته گذشته، از ۱۸ الی ۲۴ بهمن ماه در مجموع ۵۲۰ حادثه ویژه در سامانه مرکز 
مدیریت عملیات بحران )EOC( ثبت شد که درپی این حوادث ۱۲۲۷ نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: ۹۶۳ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲۶۴ نفر در محل 
درمان شدند.

تولید خودروهای باری در مقایسه با مدل های مسافری همچنان در کشور راحت تر انجام 
می شود و هنوز هم برخی خودروسازان داخلی به واسطه برخورداری از زیرمجموعه های 
بزرگ، توان تولید قطعاتی از جمله موتور و گیربکس را دارند. واردات خودرو چه در 
سگمنت  سواری و چه تجاری، همیشه در کشور با مخالفت هایی مواجه بوده است. حتی 
واردات خودروهای صفرکیلومتر هم از گزند این مخالفت ها در امان نماندند، چه برسد 
به آن که قرار باشد مدل های دست دوم وارد کشور شوند. گرچه به نظر می رسد تحریم ها 
چاره ای جز استفاده از مدل های کارکرده را حداقل برای بخش تجاری باقی نگذاشته 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: پیش بینی 
شده است در ۲۰ سال اول بهره برداری از آزادراه غدیر، صرفه جویی ۷۰۰ میلیون 

لیتر بنزین و ۱۶۰۰ میلیون لیتر گازوئیل محقق شود.
خیراهلل خادمی درباره آخرین وضعیت آزادراه غدیر اظهار داشت: این آزادراه که به نوعی 
نقش پدافند غیرعامل هم برای استان های البرز و تهران را ایفا می کند، با مشارکت 
۷۰ درصدی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و پیمانکاری قرارگاه و سرمایه گذاری ۳۰ 

درصدی دولت، مراحل نهایی را می گذارند و تقریبًا تکمیل شده است.

مدیرعامل شرکت متروی تهران در بازدید میدانی از فرآیند تجهیز و تکمیل ۷ ایستگاه 
در شرف افتتاح خطوط ۶ و ۷، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و مراحل پایانی آماده سازی 
ایستگاه های مورد نظر را همراه با پیمانکاران و مجریان خطوط مربوطه مورد بررسی قرار 
داد.علی امام در این پیمایش میدانی، ابتدا ۴ ایستگاه شهید ستاری، شهید اشرفی اصفهانی، 
یادگار امام)ره( و شهرک آزمایش که همگی مربوط به خط ۶ هستند را بازدید کرده و 
در بخش دوم به ایستگاههای آهنگ، شهید محالتی و میدان قیام در خط ۷ سرکشی 

کرد؛ البته ورودی شمالی ایستگاه میدان صنعت که قرار است این هفته  افتتاح شود

شماره ششصد و  نوزدهم- نسخه آزمایشی -۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

انجام ۶00 میلیارد تومان هزینه در پایانه های مرزی در ۴ سال گذشته 
صرفه جویی ۲۳00 میلیون لیتری مصرف بنزین و گازوئیل 

رئیس کمیسیون صنایع: بر خالف اقتصاد مقاومتی است 

شروع افتتاحیه های اسفند ماه از ایستگاه متروی شهید محالتی 

در پی نارضایتی و تجمع بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« اخیرا کاپیتان علیرضا برخور مدیرعامل این شرکت درخواست دریافت بودجه 1000 میلیاردی برای صندوق بازنشستگی کرده است. 

شناسایی ۳0 هزار پالک خطرساز در تهرانافتتاح آزادراه غدیر نقش مهمی در ترانزیت کاال در حوزه فراملی دارد 

راه روشن است

هفته ان هم

در دوره جدید یعنی از نیمه سال ۹۶ به مردم قول هایی داده بودیم و انتقادی را مطرح می 
کردیم که روند موجود شهر را به بن بست می رساند. برای اینکه بتوانیم عارضه هایی که 
ایجاد شده را کم کنیم و تبعات سنگین آن را کاهش دهیم باید اقداماتی را در دستور کار 
قرار دهیم تا کیفیت زندگی در شهر کاهش پیدا نکند. بی تردید برای 
تحقق این مهم به یک پارادایم شیفت در اداره امور شهر نیاز داریم و 
این به عنوان مگاپروژه ما محسوب می شد.در این راستا ضوابط باغات 
را اصالح کردیم، بازبینی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ انجام شد و از همه 

مهمتر سیستم صدور پروانه را منطبق بر طرح تفصیلی کردیم. 

هفته انهم
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