
   

میراگرها وجداگرهای لرزه ای تکنولوژی های نوینی هستند که شرکت های دانش بنیان داخل از نظر 
تولید و بهره مندی از آنها توان باالیی را کسب کرده اند. با توجه به اینکه ایران در نوار زلزله قرار دارد، 
ضرورت دارد تا در برابر زلزله ایمن شود. به همین دلیل زمان آن رسیده است تا از تکنولوژی های 
بیشتری برای ساختمان های پراهمیت و بعد از آن دیگر ساختمان ها 
استفاده کنیم. در جلسه مشترک با ژاپن اعالم شد که ایران هم از لحاظ 
دانش فنی و هم وجود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها توانایی تولید 
و استفاده از تکنولوژی میراگرها و جداگرها را دارد. شرکت های دانش بنیان 
و استارتاپ ها تحت مدیریت دانشگاه های کشور در حال فعالیت هستند.

۲ هزار میلیارد تومان در راه آهن سیســتان و بلوچستان هزینه شده است 

 دستور العمل پرداخت حق توقف کامیون های ایرانی و خارجی 

سفر به کدام شهر ها در نوروز ۱۴۰۰ ممنوع است؟ + جدول  ورود مسافران غیر ایرانی از عراق به مدت دو هفته تعلیق شد 

همکاری ایران و ژاپن در کاهش مخاطرات زلزله 

۵۰ کیلومتر بزرگراه در استان سیستان و بلوچستان با اعتبار ۲۶۰۰ میلیارد ریال با حضور وزیر راه و شهرسازی با حضور محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی، استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولین استان به بهره برداری رسید.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح افزود: ۲۴ کیلومتر از این مسیرها مربوط به 
مسیر زاهدان- بم، ۶ کیلومتر مربوط به زاهدان- زابل، ۱۰ کیلومتر متعلق به مسیر محمدآباد زهک )اتصال محور ترانزیت محمدآباد- میلک( و 

۱۰ کیلومتر مربوط به مسیر زاهدان - بیرجند است که برای ساخت آنها ۲۶۰۰میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

رضا اکبری ادامه داد: ۲ محور زابل - زاهدان، زاهدان - بیرجند و محمدآباد - زهک بخشی از مسیرهای ترانزیتی سیستان و بلوچستان بوده که 
در کریدور شمال و جنوب قرار گرفته و توسعه این مسیرها به بزرگراه تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی منطقه، افزایش جابجایی کاال و مسافر و 

کاهش تصادفات خواهد داشت.

 با توجه به تغییر وضعیت ابتال ممکن است در طول تعطیالت 
شهرهای جدیدی نارنجی یا قرمز شوند.

اگرچه وضعیت بیماری در شهرها روند مطلوبی پیدا نموده اما با 
توجه به وجود ویروس جهش یافته در ۲۹ استان، این وضعیت 
بسیار شکننده می باشد. هرگونه تحرک، جابجایی، برگزاری 
دورهمی، تردد و تجمع، می تواند نه  تنها برای تک تک مردم 
بلکه برای همه کشور خطرات جدی به همراه داشته باشد. لذا 
از همه عزیزان درخواست می شود تا مسئولین را در ادامه این 
مسیر یاری رسانده و سفر را به زمان مناسب موکول کنند.

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با 
خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با یادآوری 
اینکه بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح 
شده است که هر شخصی که می خواهد از کشور خارجی 
وارد خاک ایران شود حتمًا باید تست PCR منفی از 
مراکز معتبر به همراه داشته باشد، تأکید کرد: این تصمیم 
الزام آور است و اکنون نیز در حال اجرا است. در حال حاضر 
ورود مسافر از ۳۲ کشور از جمله انگلیس به ایران، چه به 
صورت مستقیم و چه به صورتی ارتباطی، ممنوع است و 

محمدرضا الهیار-معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردیپیروز حناچی- شهردار تهران  حامد مانی فر -مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
امیدواریم همه شبکه اتوبوسرانی تهران به برقی تبدیل شود. سال جاری یکی از سال های 
بسیار سخت برای شهرداری تهران و تمامی شهرداری های کشور بود چرا که عالوه بر تاثیرات 
اقتصادی منفی شرایط تحریم، شرایط سخت کرونا را نیز تجربه کردیم. کرونا برای شهرداری های 
سراسر جهان دو معنا داشت؛ کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها . مواجهه 
با شرایط این چنینی از ابتدای شکل گیری بلدیه تا کنون کم نظیر بوده 
و می توان گفت که از آن زمان تا امروز یکی از سخت ترین دوران های 
اداره شهر بوده است با این حال سعی کردیم به قولی که برای افتتاح 
ایستگاه های مترو و گسترش حمل و نقل عمومی دادیم، عمل کنیم.

در ابتدای بخشنامه شماره ... مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ آمده است که دستورالعمل مذکور پیرو 
بخشنامه شماره ... تاریخ ۲۵ اسفند سال ۹8 و با اختیار حاصله از مصوبه یکصد و شصت و پنجمین 
اجالس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و در جهت کاهش زمان تخلیه و بارگیری وسائط 
نقلیه و جلوگیری از توقف بی مورد در مبادی و مقاصد و مرزهای کشور برای مواقعی که توافق 
مشخصی بین صاحبان کاال و شرکت حمل و نقل بین المللی برای پرداخت حق توقف کامیون 
ها در قرارداد فی مابین پیش بینی نشده باشد، صادر شده و بر اساس آن حق توقف متعلقه به 
کامیون های داخلی و خارجی  از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۰ طبق این بخشنامه پرداخت خواهد شد.

رییس پلیس راهور ناجا اعالم کرد که سفر در ۹۱ درصد از شهرهای کشور آزاد است.
سردار سید کمال هادیانفر در همایش طالیه داران فرهنگ ترافیک که پیش از ظهر 
امروز در شهرک آزمایش برگزار شد، با اشاره به کاهش تصادفات و جان باختگان 
ناشی از آن در سال های ۹8 و ۹۹، گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب و اثرگذار در 
ارتقای فرهنگ آموزش رانندگی و جان باختگان ناشی از تصادفات، بحث استفاده 
از همیاران، بازرسان نامحسوس و تعامل بسیار خوب وزارت آموزش و پرورش با 
پلیس راهور بود، همین همکاری منجر به کاهش چشمگیر تخلفات و تصادفات شد.

مدیرعامل اتحادیه  تاکسیرانی  شهری کشور با بیان اینکه شهروندان از پرداخت 
الکترونیک در کرایه تاکسی استفاده کنند، گفت: شهروندان باید به شیوه های پرداخت 
غیرنقدی عادت کنند و تا زمانی که همه از این امکان استفاده نکنند ما هم راه به 
جایی نخواهیم برد.به گزارش تین نیوز، مرتضی ضامنی روز سه شنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاکید ستاد مقابله با کرونا، 
موضوع پرداخت الکترونیک در بسیاری از شهرها در دستور کار شهرداری ها قرار 
گرفته و پرداخت الکترونیک در بسیاری از شهرها اجرایی شده است، اما هستند 

معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، تخصیص سهیمه بنزین مازاد 
برای سفر های نوروزی در ایام کرونا را منتفی دانست.

به گزارش تین نیوز، حمید قاسمی ده چشمه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه 
اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما، گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مجری 
دستور مراجع باالدست و مصوبات هیئت دولت است و این آمادگی را دارد که در صورت 
ابالغ مصوبه ای در خصوص واریز سهمیه بنزین مازاد برای ایام نوروز، آن را اجرایی کند.

شماره ششصد و چهل و دوم- نسخه آزمایشی -۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹
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۵۰ کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان افتتاح شد 
شهروندان از پرداخت الکترونیک برای کرایه تاکسی استفاده کنند 

سفر به ۹۱ درصد شهرهای کشور آزاد است اما، سفر نروید 

کرونا سهمیه بنزین نوروزی را منتفی کرد 

وزیر راه و شهرسازی گفت: با نگاه ویژه دولت به سیستان و بلوچستان حدود ۲ هزار میلیارد تومان امسال در شرایط تحریم و فشارهای دشمن در بخش راه آهن این استان هزینه شده  است. 

کلیه بنادر به سامانه اطفای حریق مجهز می شوند  امیدواریم همه شبکه اتوبوسرانی تهران به برقی تبدیل شود 

راه روشن است

هفته ان هم

در سال جاری، ۱۲8 پروژه مطالعاتی و اجرایی در قالب ۱۶۶ قرارداد، با اعتبار بیش از ۲۰ هزار 
ریال اجرایی شده است.ارتقای سامانه های اطفای حریق بنادر بازرگانی و بنادر کوچک با 8۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی، در دست اجراست که با عملیاتی شدن این پروژه، همه بنادر بازرگانی 
و اصلی کشور به سامانه  اطفای حریق مجهز می شوند.بخش اول فاز 
سوم توسعه ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی، شامل احداث دو پست 
اسکله و پسکرانه مرتبط، بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. طرح 
توسعه اسکله های نفتی بندر شهید رجایی به میزان صددرصد پیشرفت 

فیزیکی دارد که در مرحله تامین تجهیزات است.

هفته انهم
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