
   

در شورای شهر تالش خود را برای کنترل آلودگی هوا از طریق یک رویکرد یکپارچه شامل ابزارهای 
قانونی، اداری، اقتصادی و فناوری خواهیم داشت.در این مسیر از تجربه سایر شهرهای مشابه 
تهران در جهان جهت کنترل آلودگی هوا استفاده خواهد شد. از جمله مواردی که در کمیته سالمت 
در مورد کنترل  آلودگی هوا مد نظر است افزایش آگاهی عمومی درباره 
محیط زیست است که شهروندان را دعوت به پیوستن به فعالیت های 

کنترل آلودگی هوا می کنیم.
بدون شک  شهروندان تهرانی در کنترل آلودگی هوا نقش به سزایی 

می توانند داشته باشند.

تبلیغ صدور بارنامه پلیس راهی بر روی تابلوی شــرکت های حمل و نقل ؟ 

 تالش کامیونداران مالباخته اسالمشهری به نتیجه رسید 

خبری از تست کرونا در فرودگاه امام نبود  معطلی پنج ساعته مسافران پرواز آبادان به تهران شرکت هواپیمایی آتا 

راهکار شورای شهر تهران برای کنترل آلودگی هوا 

طی هفته های گذشته 2 نامه از سوی رئیس دیوان محاسبات کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است.

به گزارش تین نیوز، بر اساس خبرهایی که به دست ما رسیده است عنوان این نامه ها؛ آخرین وضعیت وزارت راه و شهرسازی و زیر مجموعه های 
آن از منظر دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور است.

از طرفی در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم قرار شد وزرای دولت یک گزارش شناخت نسبت به وضعیت موجود هر وزارتخانه و زیرمجموعه های ان 
وزارتخانه تهیه کرده و به رئیس جمهور ارائه دهند. حدود سه هفته پیش نیز وزیر راه و شهرسازی از معاونان این وزارتخانه خواسته بود  ظرف 10 

روز برنامه های خود را برای اجرای 10 اقدام اطالع داده شده به ایشان بدهند.

حال تعدادی از کارشناسان این حوزه در تماس با تین نیوز این درخواست را از وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده اند که محتوای آن 2 نامه )نامه دیوان 
و سازمان بازرسی( و برنامه اجرایی معاونان در راستای 10 اقدام به همراه گزارش شناخت از وضعیت موجود را منتشر کنند.

یکی از مسافران پرواز روز شنبه نجف به تهران، از عدم 
انجام تست کرونا برای مسافران این پرواز، در فرودگاه امام 
خمینی خبر داد.به گزارش تین نیوز، این مسافر که پس از 
ورود به تهران با عالئم کرونا مواجه شده بود با مراجعه به 
پزشک و انجام تست، متوجه مثبت بودن نتیجه و ابتالی 
خود به بیماری کرونا شد.وی در تماس با خبرنگار تین 
نیوز، گفت: روز شنبه 10 مهر از نجف اشرف به فرودگاه 
امام وارد شدم. در فرودگاه امام هیچ تستی از مسافران 
ورودی انجام نشد و ما فقط از مقابل یک دوربین رد شدیم.

یکی از مسافران پرواز روز گذشته شرکت هواپیمایی آتا از 
تاخیر پنج ساعته پرواز آبادان تهران این شرکت انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز، این مسافر پرواز آبادان تهران در تماس 
با خبرنگار ما گفت: ساعت پرواز آبادان به مقصد تهران،  
1۷:10  بود اما پس از پنج ساعت تاخیر پرواز انجام شد.

وی افزود: بدین ترتیب پروازی که قرار بود ساعت 1۷ و 
10 دقیقه عصر یکشنبه 11 مهر ماه انجام شود ساعت 

21  به مقصد تهران انجام شد.

داریوش امانی- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایرضا نفیسی-رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیرعامل وزارت راه سوده نجفی- ئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران
به زودی سیستم هوشمند کرونایی راه اندازی و ابتدا از استان قزوین به صورت آزمایشی آغاز 
می شود تا واکسینه شده ها بتوانند بدون محدودیت هایی مانند سفر به امورات خود ادامه دهند.

سیستم هوشمند کرونایی به زودی راه اندازی می شود و ابتدا از استان قزوین به صورت آزمایشی 
اجرا خواهد شد بر این اساس بسیاری از محدودیت های کرونایی تنها 
برای افرادی است که واکسینه نشدند و آنهایی که کارت واکسن دیجیتال 
دارند می توانند بدون محدودیت بسیاری از فعالیت ها مانند سفرهای 
داخلی و خارجی را مانند قبل از شیوع کرونا انجام دهند. یکی از اهداف 
راه اندازی سیستم هوشمند مردم برای واکسینه شدن تشویق شوند

 تعدادی از کامیونداران مالباخته اسالمشهری که همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به 
استان قزوین، با تجمع در مقابل استانداری خواستار مالقات با رئیس قوه قضاییه شده 

بودند، موفق به انجام این دیدار شدند.
فبه گزارش تین نیوز، یکی از این رانندگان در تماس با خبرنگار ما گفت: پس از پیگیری 
های فراوان توسط مسئوالن قوه قضائیه سرانجام روز پنج شنبه هشتم مهر ماه و همزمان 
با سفر رئیس قوه قضاییه به قزوین، موفق به دیدار با رئیس این قوه شدیم و مشکالت 

خود را مطرح و به محضر ایشان رساندیم. 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور برای بررسی احداث جاده 
جدید در مسیر ایروان عازم ارمنستان شد. خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با هیات فنی و مهندسی 
برای تصمیم گیری در مشارکت ایران در ساخت جاده تاتو در ارمنستان، عازم این کشور 
شد.خادمی و هیات همراه توسط سفیر ایران در ارمنستان در فرودگاه ایروان مورد استقبال 
قرار گرفتند و به بحث و تبادل نظر در خصوص اهداف سفر و موضوعات مربوط به جلسات 

با طرف ارمنی و بررسی آخرین تحوالت و اتفاقات منطقه پرداختند.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطالعات و آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران، در ماه مرداد سال 1۴00 در مجموع 2۶ هزار و ۴2۷ نشست و برخاست 
در فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت انجام شده که 2 میلیون و 2۷ هزار و ۷۹۹ 
مسافر و 1۸ میلیون و 2۴0 هزار و ۸۷۹ کیلوگرم بار به وسیله این پروازها جابه جا شده اند. 

این ارقام نسبت به مردادماه سال 1۳۹۹ به ترتیب 11 درصد رشد، 11 درصد کاهش و 
۷ درصد رشد و نسبت به تیرسال جاری به ترتیب 11، 1۴، و ۹ درصد کاهش داشته اند.

علی عبداهلل پور مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران درباره آمار مسافران در مترو 
تهران اظهار داشت: علیرغم تسریع واکسیناسیون در تهران هنوز آمار روزانه مسافران 

مترو حدود ۷00 تا ۸00 هزار نفر در طول روز است و این تعداد افزایش نیافته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، وی افزود: بر اساس پیش بینی های ما حدود ۳0 تا 
۳5 درصد از سفرهای مترو مربوط به سفرهای آموزشی است. به عبارتی دانشجویان، 
دانش آموزان، اساتید و کسانی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع آموزش در ارتباط هستند.

شماره هفتصد و پنجاه و نهم- نسخه آزمایشی -۱2 مهرماه ۱۴۰۰

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

درخواست انتشار نامه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی 
 کدام فرودگاه های کشور بیشترین پرواز را داشته اند؟ 

 اتصال مستقیم ایران به ارمنستان با تکمیل جاده تاتو 

 آمار مسافران در مترو تهران چقدر است؟ 

یک راننده کامیون نسبت به عدم بهبود وضعیت معیشتی رانندگان با وجود ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد دولتی، انتقاد کرد. 

 آمار دقیقی از تعداد بازگشت زمینی زائران نمی توان ارائه کرد  سیستم هوشمند کرونایی به زودی راه اندازی می شود 

راه روشن است

هفته ان هم

گرچه نمی توان آمار دقیقی از تعداد زائرانی که از طریق مرزهای زمینی بازگشتند، ارائه کرد اما 
حدود 20 هزار نفر از زائران اربعین حسینی امسال از پایانه های مرزی مهران و شلمچه وارد کشور 
شدند و با توجه به اینکه در سال های گذشته بیش از دو و نیم میلیون نفر از زائران ایرانی در 
مراسم اربعین شرکت می کردند، کار چندان سختی پیش روی ما نبود. البته 
در هر دو پایانه مرزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حضور داشت 
و همه پروتکل های بهداشتی از جمله غربالگری و گرفتن تست کرونا در 
صورت لزوم انجام شد. بنابراین برخی خبرها که در سایت ها و فضای مجازی 
درباره مثبت شدن تست کرونای بسیاری از زائران مطرح شده بود، صحت نداشت.

هفته انهم
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