
در ۱۱ ماهه امسال تعداد جانباختگان حادثه رانندگی حدود ۶۵ نفر کاهش داشت.ما در ۱۱ 
ماهه امسال تعداد جانباختگان حادثه رانندگی حدود  ۶۵ نفر کاهش داشت.رتبه اول را تهران 
بزرگ کسب کرد،فاصله ما با رتبه دوم در تعداد جانباختگان حدود ۲ برابر است. ما برای 
اسفندماه آمادگی کامل را داشتیم و به دلیل اتفاقات اخیر میزان 
مراجعات کاهش پیدا کرد.برای پنجشنبه و جمعه آخر سال نیز همه 
عوامل ما مستقر شدند.برای چهارشنبه سوری نیز در کنار مابقی 
عوامل فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مستقر هستیم. امسال 
با توجه به بحث کرونا پلیس فعالیت خود را بهتر انجام می دهد

   

استرداد بلیت قطارهای مسافری از طریق تماس با تلفن شماره ۱۵۳۹ 

چند درصد مردم موافق قرنطینه شدن شهرها هستند؟ 

از مرحله پیک بیماری کرونا عبور کرده ایم  محدودیت تردد در خروجی ۱۱ استان کشور بخاطر کرونا 

کاهش ۶۵ درصدی جان باختگان حادثه رانندگی 

در حالی که طبق اظهارات مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور  آزادراه همت-کرج سه شنبه ۲7 اسفند با حضور رئیس 
جمهور به بهره برداری می رسد یک کاربر تین نیوز معتقد است، ساخت هر چه بیشتر راه بین تهران و کرج بر اساس ساعات پیک، خالی ماندن این 

ظرفیت در ساعات غیر پیک را موجب شده و نوعی هدر دادن منابع است.

به گزارش تین نیوز، این کاربر در بخش نظرهای کاربران این شبکه خبری تاکید کرد: اگر کرج یک نقطه و تهران  یک نقطه دیگر فرض شود اکنون 
این ۲ نقطه از سه مسیر شامل جاده قدیم، مخصوص و اتوبان به یکدیگر متصل می شوند.

وی افزود: در وقت صبح، مسافر کرجی از هر کدام از این سه راه که به تهران برسد با ازدحام مواجه می شود چون رانندگان این هر سه راه در نهایت باید 
از چند ورودی محدود وارد تهران شوند. وی خاطرنشان کرد: مسلم است رانندگانی که از کرج به سمت تهران عزیمت می کنند در طول مسیر  با مشکل 

ازدحام مواجه نیستند بلکه وقتی به تهران نزدیک می شوند به گره ترافیکی برمی خورند )مثال جاده مخصوص منتهی به میدان آزادی(.

رییس جمهور گفت: آمار ها و ارقام روند مبارزه با بیماری 
کرونا امیدوارکننده است؛ اما توصیه می کنم مردم همچنان 
در خانه بمانند.حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا ضمن قدردانی از رهبر انقالب اسالمی برای 
تشکیل قرارگاه نیرو های مسلح برای مقابله با کرونا، 
گفت: رهبر معظم انقالب که لطف کردند و قرارگاهی 
را مقرر کردند که ستاد کل نیرو های مسلح فرماندهی 
آن را بر عهده دارد.روحانی افزود: از رهبر معظم انقالب 
و هم از همه نیرو های مسلح سپاسگزاری می کنیم

وزیر راه و شهرسازی از اعمال محدودیت تردد در 
خروجی ۱۱ استان کشور که در آنها بیماری کرونا شیوع 
بیشتری داشته است، خبر داد. محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی در گفتگو با برنامه »روی خط اقتصاد« رادیو 
اقتصاد از اعمال محدودیت تردد در خروجی ۱۱ استان 
کشور که در آنها بیماری کرونا شیوع بیشتری داشته 
است، خبر داد.اسالمی افزود: طبق مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از خروج افراد دارای عالئم مشکوک 
و مبتال به ویروس کرونا از شهرها جلوگیری می شود.

خیراهلل خادمی-مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشورمهدی جمالی نژاد- ئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سردار محمدرضا مهماندار - رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 
در این مرحله برای وانت بارهای تک سوز و دوگانه سوزی که تا انتهای بهمن ماه در 
سامانه مدیریت حمل بار درون شهری به نشانی utcms.ir با موفقیت ثبت نام کرده و 
اطالعاتشان در مراحل صحت سنجی مورد تأیید واقع شد، سهمیه اضافی در قالب اعتبار 
ریالی به کارت بانکی ذینفع واریز شد.برای وانت بارهای پرمصرف 
تک سوز و دوگانه سوز به ترتیب معادل ۱۵۰ و ۱۳۰ لیتر و نیز برای 
وانت بارهای کم مصرف تک سوز و دوگانه سوز به ترتیب معادل ۱۰۰ 
و ۹۰ لیتر سهمیه اضافی به صورت اعتبار ریالی )هر لیتر معادل 
۱۵۰۰۰ ریال( به کارت بانکی مالک یا راننده خودرو واریزشده است. 

گسترش روزافزون مبتالیان به بیماری کووید ۱۹، پیشنهاد قرنطینه شهرها را به دنبال داشت؛ 
اقدامی که در نخستین روزهای شروع این بیماری در ووهان چین رخ داد و دست کم در کند کردن 
سرعت شیوع تاثیرگذار بود. قم، اولین شهر ایران بود که کویید ۱۹ در آن شناسایی شد. اما هم 
مسئوالن وزارت بهداشت و هم شخص رئیس جمهور با واژه قرنطینه بیگانه اند و آن را نمی پذیرند.

ز  ن با نظرسنجی ا یرا ن ا نشجویا ا رسنجی د فکا ، مرکز ا رش تین نیوز به گزا
ا سنجیده است. ره قرنطینه شدن شهرها ر با فقت آن ها در ن موا مردم، میزا

طرح راه آهن تهران- همدان در سال ۱۳۸۳ کلنگ زنی شد و پس از ۱۳ سال وقفه در سال ۹۶ به 
بهره برداری رسید. پروژه ای ملی که پس از بهره برداری، استقبال از آن به شدت کم بوده است.

به گزارش تین نیوز،  قطار تهران-همدان که در سال ۹۶ بعد از ۱۳ سال وقفه به 
بهره برداری رسید، پروژه ای است که بعد از ۲ سال حاال کم وکاستی هایش مشخص شده 
است. به طوری که کارشناسان معتقدند با توجه به نیاز حمل کاال و مسافر در این استان، 
ضروری است برای صرفه جویی بیشتر در زمان، این قطار به قطار سریع السیر تبدیل شود.

گن  ا لید و د تو ر کو ز شکستن ر ک ا ا ر رس ا گن پا ا مل شرکت و یرعا مد
. د ا ۲۱ سال خبر د ز گذشت  ین شرکت پس ا ر ا لید د ونق تو ل ر در سا

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا مختاری امروز دوشنبه ۲۶ اسفند در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شرکت واگن پارس در سالی که از طرف رهبر 
معظم انقالب به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است، تعداد ۵۲۲ دستگاه انواع 
واگن باری و مسافری را تولید و به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور تحویل داده است. 

ز شایعاِت که در روز های اخیر به شدت در شبکه های اجتماعی دست  یکی ا
هان است. یی ما پیما ا درات خفاش توسط هو یعه صا ، شا به دست می شود

به گزارش تین نیوز، پس از شیوع ویروس کرونا در سطح کشور که سالمت جسمی مردم را 
به خطر انداخت عده ای نیز در فضای مجازی با انتشار شایعات گوناگون پیرامون این بیماری 
سالمت روان مردم را به خطر انداختند. یکی از این شایعات که در روز های اخیر به شدت در 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، شایعه صادرات خفاش توسط هواپیمایی ماهان است.

شماره چهارصد و نوزدهم- نسخه آزمایشی -۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 مشکل ترافیک ورودی تهران با افتتاح آزادراه همت برطرف می شود؟ 

رکورد تولید واگن در واگن پارس اراک شکست 

چرا از قطار مسافری تهران-همدان استقبال پایینی شد؟ 

صادرات خفاش توسط هواپیمایی ماهان واقعیت دارد؟ 

شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری رجا و سفیر به منظور رفاه مسافران و حفظ سالمت آنان از امروز دوشنبه )۲۶ اسفندماه( استرداد بلیت قطارها را از طریق تلفن ۱۵۳۹ نیز انجام می دهند. 

افتتاح مناطق ۲ و ۳ آزادراه همت-کرج فردا با حضور رئیس جمهوری اولین مرحله سهمیه سوخت اعتباری وانت بارهای شهری کشور واریز شد 

راه روشن است

هفته انهم

آزادراه همت-کرج به طول ۱۴.۵ کیلومتر از انتهای بزرگراه درون شهری شهید همت در شهر 
تهران آغاز می شود با هدف اتصال شهر تهران به شهر کرج تا میدان امیرکبیر احداث شده 
است.قطعه ۱ از منطقه ۲۲ تهران تا گرمدره به طول ۵ کیلومتر در سال ۸۸ آغاز شد و ۹۱ به 
بهره برداری رسید.  منطقه ۲ از گرمدره تا شهرک جهان نما به طول ۵.۱ 
کیلومتر و نیز منطقه ۳ از شهرک جهان نما تا ورودی شهر کرج به طول 
۴.۵ کیلومتر امتداد می یابد که عملیات ساخت آن ها نیز در سال ۹۲ 
آغاز شده است. ۸۵ درصد این آزادراه از مناطق کوهستانی عبور کرده 
است و بیش از ۱۰ درصد آن از مناطق تپه ماهور عبور می کند.

هفته انهم
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