
   

با توجه به فرارسیدن دهه اول محرم شرایط ترافیکی و محدودیت های متفاوتی برقرار خواهد 
شد که این طرح ها متناسب با شرایط هیئت های عزاداری است چرا که با اجرای مراسم در فضای 
باز و شبکه معابر بخشی از خطوط ویژه، میادین و سطح معابر به مراسم عزاداری تعلق خواهد 
گرفت. تاریکی شب، لباس مشکی عابران و خستگی برخی از رانندگان 
در ساعات پایانی شب و عدم تمرکز می تواند حوادث ترافیکی ناخوشایندی 
را رقم بزنند بنابراین از عزاداران و رانندگان تقاضا می کنیم که در حاشیه 
شبکه معابر و هیئت های عزاداری با تمرکز و دقت بیشتری تردد کنند تا 

کمترین حادثه را شاهد باشیم.

 افراد ممنوع الخروج می توانند با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشــور شوند 

کاهش ۵۰ درصدی پروازها به مشهد از امروز 

 ریل ذوب آهن اصفهان، متروی تهران را از واردات ریل بی نیاز کرد  آخرین وضعیت پروازهای خارجی در شرایط کرونای دلتا 

محدودیت  های ترافیکی محرم اعالم شد 

چهارشنبه 6 مرداد بود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی با بررسی اولویت دار طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی 
از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل »وزارت حمل و نقل« و »وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین« موافقت کردند.

به گزارش تین نیوز، مجلس در حالی به سوی انتزاع وزارت راه و شهرسازی گام برداشته است که هنوز در مورد تشکیل وزارتخانه های جدید و به 
خصوص در مورد موضوع تشکیل »وزارت حمل و نقل« ابهاماتی برای برخی فعاالن و کارشناسان این حوزه وجود دارد.

یکی از پرسش هایی که در مورد تشکیل وزارت حمل و نقل بیان می شود آن است که »در صورتی که تهیه و اجرای زیر بناهای حمل و نقل درون 
خود وزارت نباشد، تکلیف امور نگهداری و بهسازی زیربناها چه می شود؟«

محمد اسماعیل علیخانی کارشناس حمل و نقل در این مورد به تین نیوز گفت: اگر امور نوسازی در یک بخش و نگهداری و بهسازی در بخش 
دیگری باشد، مدیریت کارهای موازی در 2 واحد متفاوت،  بی اشکال نخواهد بود.

سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری اعالم کرد که ۴2 
کشور در شرایط پرخطر قرار دارند و کشورهای برزیل 
و اروگوئه در لیست کشورهای ویژه )ممنوع( هستند.

 محمد حسن ذیبخش با بیان اینکه از نظر مقدار در گردش 
سویه جهش یافته ویروس کرونا، کشورها به سه گروه 
تقسیم بندی شده اند، اظهار کرد: پذیرش مسافر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از کشورهای ویژه )کشورهای دارای 
سویه جهش یافته( شامل برزیل و اروگوئه تا اطالع ثانوی 
ممنوع و ورود دیپلمات ها، ماموران دولتی و نمایندگان 

مهرداد توالئیان معاون بهر برداری ذوب آهن اصفهان 
در این خصوص گفت : پیرو تولیدات ریلی ذوب آهن ، 
از جمله ریل های  60E1 و U33 برای خطوط راه آهن 
، ریل  S۴9 برای متروی بهارستان ، ریل R18 برای 
معادن و ریل زبانه سوزن ، 12 مردادماه ریل 5۴E1  نیز 
برای مترو کالن شهر تهران تولید شد تا کشور از واردات 
این نوع ریل بی نیاز شود .به گزارش خبرنگار تین نیوز از 
اصفهان، وی با اشاره به کیفیت مطلوب ریل ذوب آهن 
اصفهان که در خطوط ریلی کشور به کارگرفته شده است، 

فرامرز مداح-قائم مقام سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایعلیرضا زاکانی- شهردار منتخب شورای شهر تهران سردار محمدحسین حمیدی-رئیس پلیس راهور پایتخت
در 12 سال نمایندگی مردم عزیز تهران و یکسال خدمتگزاری به مردم شریف قم و مرکز پژوهش های 
مجلس هیچگاه شخصًا داوطلب ترک مجلس نبودم. بارها گفته ام هرجا که خدمت کرده ام 
را مرکز عالم دانسته و هرگز بجای دیگر فکر نکرده ام؛ اکنون هم شرمنده مردم قم هستم اما 
نگاهم حضور در میدانی دیگر در جبهه دفاع مقدس است.در انتخابات 
ریاست جمهوری 1۴00 به علت نیاز و برای دفاع از انقالب به صحنه آمدم 
و پس از پیروزی جریان انقالب به مرکز پژوهش ها بازگشتم و با وجود 
عالقه قلبی و ارتباط نزدیک با آیت اهلل رئیسی و اعضای شورای شهر، 
هیچگاه سخن از مسئولیت جدید بر زبان نیاوردم و اقدامی نکردم.

محمدصادق معتمدیان در برنامه تلویزیونی اشاره که شامگاه گذشته، 1۷ مردادماه، با 
موضوع تشریح آخرین وضعیت بیماری کرونا در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
از هفته چهارم خردادماه، موج پنجم بیماری کرونا در خراسان رضوی آغاز شد و در شرایط 
کنونی که تمام مراکز استان های کشور در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، وضعیت خراسان 
رضوی مقداری حادتر است که از دالیل آن می توان به جمعیت زیاد استان، ترددهای 
بسیاری که انجام می گیرد و مسافرت هایی که در ایام تابستان شدت بیشتری گرفته اشاره 
کرد. همچنین همسایگی با کشور افغانستان و استان های شرقی و جنوب شرقی که شیوع 

امانی گفت: بدنه پرسنل شهرداری تهران نگران هستند و زاکانی باید موضعش را نسبت 
به ورود مدیران اتوبوسی به شهرداری مشخص کند.

 ناصر امانی دیگر عضو شورای شهر پس از استماع برنامه های زاکانی به عنوان شهردار 
تهران، خطاب به وی گفت: بدنه شهرداری تهران نگرانند و زاکانی باید موضعش را 
نسبت به مدیران اتوبوسی مشخص کند.وی با اشاره به اینکه برند شما ضد فساد است 
گفت: خودتان را برای یک میدان بزرگ پاسخگویی آماده کنید. و لطفًا تکلیفتان را با 

مثلث شهردار، مردم و شهرداری مشخص کنید.

از 10 هزار نفری که مشمول طرح مسکن خبرنگاران هستند اسامی هزار نفر که قرار 
بود تا 1۷ مرداد توسط وزارت ارشاد اعالم شود هنوز به دست وزارت راه و شهرسازی 
نرسیده است. روز 9 مردادماه 1۴00 تفاهم نامه ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای 
اصحاب رسانه و هنر بین وزرای راه و فرهنگ به امضا رسید. تا آن روز اسامی 9 
هزار نفر از 55 هزار نفری که واجد شرایط شناخته شدند به وزارت راه و شهرسازی 
اعالم شد و قرار بود تا 1۷ مرداد روز خبرنگار اسامی هزار نفر باقی مانده نیز اعالم 

شود که هنوز این موضوع محقق نشده است.

تصویر پیوست را یک راننده کامیون از وضعیت آسفالت خروجی جاده شهرضا منتشر 
کرده است.

به گزارش تین نیوز، این راننده کامیوندار در توضیح تصویری که روز یکشنبه 1۷ مرداد 
در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، نوشته است: اثرات دست انداز خروجی شهرضا.

به گفته آرش جلیلی، اگر دِر اتاق این کامیون که بر اثر دست اندازهای خروجی شهرضا 
از اتاق کامیون جدا شده، بر روی خودروهای سواری می افتاد، راننده کامیون چه کاری 

باید انجام می داد؟

شماره هفتصد و بیست و چهارم- نسخه آزمایشی -۱۸ مردادماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 تشکیل وزارت حمل و نقل یا تخریب کامل تشکیالت وزارت راه و ترابری؟ 
 لیست خبرنگاران برای مسکن هنوز تکمیل نشده است 

 افراد ممنوع الخروج   با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشور شوند 

 دست اندازهای جاده شهرضا چه بر سر ناوگان سنگین می آورد؟ 

رئیس قوه قضاییه گفت: افراد ممنوع الخروج که از کشور خارج شده و می خواهند برگردند، اما نگران برخورد قضایی هستند می توانند با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشور شوند.

 واردکنندگان کامیون های وارداتی شفاف نیست  تالش می کنم بار تهران را از دوش دولت بردارم 

راه روشن است

هفته ان هم

مشکل وگیر اصلی برای ترخیص کامیون های رسوبی در گمرک ها مشخص و شفاف نبودن منشأ 
ارزی است که باید برای بانک مرکزی روشن و ثابت شود و بر اساس آن کد ساتا  صادر می شود.

البته مشکالتی نیز در این زمینه وجود داشت که به عنوان مثال می توان به شرط اسقاط شدن 
خودروی فرسوده قبل از ترخیص اشاره کرد که برای تسهیل آن برخی 
فرآیندها مانند همین شرط را به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری 
موکول کردیم. در حال حاضر بزرگترین مشکل کد ساتا است و بسیاری 
از این کامیون ها را شرکت هایی وارد کردند که برای تاییدیه منشاء 

ارزی شان دچار مشکل هستند. 

هفته انهم
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