
   

در صورت آبگرفتگی و بارندگی در تهران، ترافیک پایتخت ۱۰ برابر خواهد شد. در حوزه مترو 
نیز، متروی تهران ۱۶۰۰ واگن کم دارد و شهرداری تهران باید ۴۰ درصد از منابع خود را به متروی 
تهران اختصاص دهد.ظرفیت اصلی این ناوگان ۸ میلیون نفر است که می توان با اضافه کردن 
واگن به آن از این قابلیت استفاده کرد.  سه اتفاق مهم و اساسی در 
مجلس شورای اسالمی روی داد که از جمله می توان به قانون مدیریت 
یکپارچه شهری، اصالح ماده ۱۰۰ و قانون نظام مهندسی و ساخت و 
سازها اشاره کرد که مجلس شورای اسالمی دست دالالن و واسطه ها 

را از این میان برداشت.

گره ترخیص کامیون های وارداتی کجاست؟ 

 حوادث رانندگی در ایران چگونه رخ می دهد؟ 

 آغاز ساخت مترو پردیس از هفته آینده  برای ساخت راه آهن شلمچه - بصره آماده هستیم 

متروی تهران ۱۶۰۰ واگن کم دارد 

ALTA( گفت: حمل و نقل هوایی جهان بسیار پرشتاب تر از آنچه که  مدیر کمیته اجرایی انجمن حمل و نقل آمریکای التین و کارائیب )آلتا/
انتظار می رفت، در حال بهبودی از همه گیری کووید۱۹ است و پیشرفت منطقه آمریکای التین در این زمینه حتی خیلی سریعتر اتفاق می افتد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا،  در حالی که شرکت هواپیمایی آلتا با ۲۵ کشور عضو، نخستین نشست خود را پس از وقفه ناشی از همه گیری 
در سال ۲۰۱۹میالدی در کلمبیا برگزار می کند،   »پدرو هیلبرون« مدیر اجرایی آن در کنفرانسی مطبوعاتی با ارائه آمار انجمن بین المللی حمل و 
نقل هوایی )یاتا( اعالم کرد: بهبود پساکرونا بعد از ۲۰۲۰، تعلیق عملیات هوایی ناشی از بحران همه گیری را در سراسر جهان به دست فراموشی 

خواهد سپرد.

هیلبرون رئیس شورای مدیریت کوپا تصریح کرد: از زمان آغاز همه گیری، پیش بینی احیای صنعت هوایی جهان برای بازار داخلی )منطقه آمریکای 
التین( ۲۰۲۴ و در سطح جهانی سال ۲۰۲۵ بود. اما ارزیابی های اخیر یکسال زودتر را برای بهبود حمل و نقل هوایی )در مقایسه با دوره پیش از 

پاندمی( پیش بینی کرده اند.

عباس خطیبی درباره آخرین وضعیت راه آهن شلمچه - بصره 
اظهارکرد: در پی سفری که نخست وزیر عراق به ایران 
داشت و دیداری که با رییس جمهور انجام داد، موضوعات 
مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیات عراقی 
نظرشان این بود که تیم تخصصی از ایران به عراق برود 
تا در مورد موضوعات مختلف مذاکراتی صورت گیرد.وی 
افزود: در حال حاضر شرکت احداث راه آهن شلمچه-بصره 
ثبت شده و آمادگی کامل داریم که در منطقه فعالیت های 
تکمیلی مطالعاتی را انجام دهیم. به صورت مکتوب این 

مهدی هدایت گفت: با توجه به ابالغ قرار داد مترو توسط 
رستم قاسمی  وزیر راه و شهر سازی ، ساخت  این پروژه 
هفته آینده رسما توسط قرارگاه خاتم االنبیا )ص(  از محل 
اجرای پرتال ورودی تونل تهران -پردیس در جاجرود 
آغاز خواهد شد. وی با تاکید بر ضرورت حفظ درختان در 
محدوده ساخت مترو، توضیح داد: با پیمانکار جابجایی 
درخت ها در پرتال ورودی تونل  مذاکراتی انجام شد تا 
بدون آسیب رسانی، درختان در شرایط مطلوب جابجا 

شوند و کار ساخت تونل آغاز گردد.

عباس تابش-رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگانسیدمناف هاشمی-معاون پیشین حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اقبال شاکری-عضو کمیسیون عمران مجلس
بر اساس نظرسنجی های رسانه ای و اجتماعی، اصلی ترین خواسته مردم مرتبط با رفع 
آلودگی هوا و ترافیک است و  رفع این چالش ها هم جزو محورها و برنامه های اصلی شهردار 
تهران قرار دارد.در بدترین شرایط در سمت معاون حمل و نقل و ترافیک، فعالیت کردم، 
افزود: نزدیک به دو دهه است که نسبت به حوزه حمل و نقل از 
سوی دولت ها بی مهری شده و چه در دولت گذشته و چه پیش از 
آن، ۱۶ سال دولت ها به حوزه حمل و نقل و ترافیک توجهی نکردند.

در امور شاخص های زیست محیطی و دستیابی به هوای پاک، نتیجه 
این بی توجهی ها محصولی است که امروز داریم،

یک دانش آموخته مدیریت و تحلیلگر داده در گزارشی تحلیلی، نگاهی به آمار کشته 
شدگان تصادف در ایران داشته است.به گزارش تین نیوز،  بهمن اجدری در ابتدای 
این گزارش نوشت: در ابتدای تابستان ۱۴۰۰، خبر جان دادِن ۲ دو خبرنگار محیط 
زیست، سه سرباز معلم، یک مامور نیروی انتظامی و راننده در ۲ حادثه جاده ای افکار 
عمومی را یک  بار دیگر متوجِه معضل حوادث جاده  ای در کشور کرد. پنج سال پیشتر، 
در تابستان ۱۳۹۵ در حادثه  ای مشابه ۱۹ سرباز در استان فارس در اتوبوس جان 
خود را از دست دادند. یا پیشتر از آن، در اسفند ۱۳۷۶ سقوط اتوبوس دانشجویان 

شرکت ملی راه  آهن آلمان )دویچه بان( با همکاری شرکت زیمنس ساخت و تولید 
قطارهای خودران را آغاز کرد. نخستین قطار تمام اتوماتیک و بدون لوکوموتیوران در 

جهان، اولین سفر خود را در هامبورگ آلمان انجام داد.
به گزارش تین نیوز، شرکت ملی راه  آهن آلمان )دویچه بان( با همکاری شرکت زیمنس 
ساخت و تولید قطارهای خودران را آغاز کرده  و از دسامبر گذشته تا کنون موفق به 
تولید چهار قطار بدون لوکوموتیوران شده  اند؛ پروژه ای که در چارچوب طرح ۶۰ میلیون 

یورویی اصالح راه  آهن آلمان کلید خورده است. 

حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی  و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا درباره ممنوعیت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد گفت: طرح ممنوعیت 
شبانه همچنان به قوت خود باقی است و هنوز مصوبه ای دال بر تغییر یا حذف آن 

اعالم نشده است.
 وی همچنین درخصوص تردد بین استانی ادامه داد: براساس طرح مدیریت هوشمند 
همچنان تردد از و به شهرهایی که دارای وضعیت قرمز و نارنجی هستند، ممنوع 

است و مشمول جریمه خواهند شد.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر اظهار داشت: طبق تفاهمنامه با سازمان توسعه تجارت 
از ماه جاری با کنترل ظرفیت، بار به هر اندازه و مقدار حمل خواهد شد و سازمان توسعه 
تجارت متعهد شده برای حمل منظم کاال ضرر احتمالی را برای شرکت کشتیرانی جبران کند

کاپیتان داوود تفتی درباره جزییات تفاهمنامه شرکت کشتیرانی خزر با سازمان توسعه 
تجارت برای حمل منظم کاال از بنادر شمالی ایران اظهار داشت: در این تفاهمنامه 
حمل منظم کاال برای ۶ مسیر از بنادر امیرآباد، انزلی و نوشهر به بنادر روسیه شامل 

ماخاچ قلعه و آستارا خان و همچنین مسیر قزاقستان و بندر آکتائو تعریف شده است

شماره هفتصد و شصت و یکم- نسخه آزمایشی -3 آبان ماه ۱۴۰۰

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

رهایی پرشتاب حمل ونقل هوایی از بحران کرونا 
طرح ممنوعیت شبانه همچنان به قوت خود باقی است 

اولین سفر قطار تمام اتوماتیک جهان در آلمان 

آغاز حمل منظم بار از بنادر شمالی از ابتدای آبان ماه 

در حالی که با ورود دادستانی به موضوع ترخیص کامیون های وارداتی، مشکالت اداری آن تا حدود زیادی برطرف شده، اما به نظر می رسد ذی نفع نبودن واردکننده در واردات کامیون، علت کندی ترخیص باشد. 

همکاری سازمان حمایت و وزارت راه در افزایش عرضه روغن موتور ۱۶ دهه بی توجهی دولت ها به بخش حمل و نقل عمومی پایتخت 

راه روشن است

هفته ان هم

طی مذاکره با وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و استانداری ها، به عامالن و فعاالن 
دارای کد نقش اعالم شده که می توانند نسبت به دریافت روغن موتور مازاد اقدام کنند.
با توجه به ثبت اسناد در سامانه جامع تجارت و با عنایت به انجام تست موفق بین 
سامانه های تولید و فروش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سامانه 
جامع تجارت باید زیرساخت الزم جهت ایجاد وب سرویس توسط 
مجتمع های پتروشیمی ایجاد شود. همچنین شرکت بورس کاالی 
ایران و مجتمع های پتروشیمی موظف هستند اطالع رسانی الزم 
را در خصوص لزوم ثبت نام اخذ کد نقش و ثبت انبار به خریداران 

هفته انهم
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