
   

با توجه به گسترش و سرعت واکسیناسیون در کشور، پروتکل های جدیدی با چند تغییر نسبت به 
گذشته ابالغ شده و مابقی دستورالعمل ها مانند گذشته است که می توان به محلول پاشی برای 
ضدعفونی و گندزدایی در ناوگان و پایانه های مسافری، ارائه بسته های بهداشتی در ناوگان حمل 
و نقل عمومی، ضرورت استفاده از ماسک در حین سفر و... اشاره کرد.

افزایش ظرفیت پذیرش مسافر یکی از تغییراتی است که در سفرهای 
برون شهری )اتوبوس، مینی بوس و سواری های کرایه پالک عمومی( 
رخ داده است. به عنوان مثال در ناوگان اتوبوسی با شرط داشتن تهویه 

مناسب تا ۸۰ درصد ظرفیت اتوبوس قابل افزایش بوده

 نرخ جابجایی مســافر با سواری کرایه بین شهری 15 درصد افزایش یافت 

طرح جهش مسکن از امروز کلنگ می خورد 

مرگ روزانه ۴۶.۵ نفر در حوادث رانندگی شش ماهه   افزودن ۲۷۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران 

 اعالم جزئیات پروتکل های جدید در سفرهای جاده ای 

 خطر فرونشست زمین زیربناهای حمل و نقلی اصفهان را در معرض تهدید جدی داده است.

به گزارش تین نیوز، مدتی پیش بود که تصویری از برج مراقبت فرودگاه اصفهان در شبکه های اجتماعی منتشر و عنوان شد که این برج بر اثر 
فرونشست زمین کج شده است.

در ادامه مدتی پیش فیلمی از فرونشست زمین در دشت مهیار اصفهان منتشر و در آن عنوان شد عمق فروچاله های ایجاد شده در این دشت به 
6۰ متر رسیده است.

نکته مهم در مورد فروچاله های موجود در این دشت فاصله نزدیک آن با جاده و مسیر ریلی اصفهان شیراز است.در دشت مهیار همچنین دکل 
های عظیم فشار قوی وجود دارد که به گفته کارشناسان اگر یکی از آنها به دلیل فروچاله های ایجاد شده روی خط آهن اصفهان شیراز سقوط کند 

و برق به خط آهن وصل شود، فاجعه ای هولناک رخ خواهد داد.

 علی رغم کاهش تلفات تصادفات در سال های اخیر، در نیمه 
نخست سال جاری با رشد تلفات تصادفات در کشور مواجه 
بودیم به نحوی که هر ماه شاهد افزایش این آمار در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل بوده ایم.به گزارش تین نیوز به نقل 
از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی 
قانونی کشور،مطابق این گزارش در نیمه نخست سال جاری 
هشت هزار و 6۴۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از 
دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 
آمار تلفات هفت هزار و ۸۸۹ نفر بود، ۹.6 درصد بیشتر شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: تا 
پایان سال حدود ۲۷۵ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان 

حمل و نقل عمومی اضافه می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، سید مجتبی شفیعی 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران »برنامه 
تهران ۲۰« و سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به بررسی معضل ترافیک 
و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی در تهران پرداختند.

عباس قربانعلی  بیک-کارشناس حمل و نقلحبیب کاشانی- عضو شورای اسالمی شهر تهران داریوش باقر جوان-مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
۴۱ روز است که رانندگان خدوم ناوگان تاکسیرانی در تهران با این مشکل و نداشتن بیمه 
تکمیلی، بیمه حوادث و بیمه عمر روبرو هستند.از ۳۱ شهریور ماه تاکنون اقدامی برای تمدید 
قرارداد بیمه ای تاکسیرانان انجام نشده است، از مدیریت جدید شهرداری خواست با حمایت از 
ناوگان تاکسیرانی، عقد قراردادهای بیمه ای با شرکت های دولتی و 
خصوصی به منظور حمایت از تاکسیرانان را در دستور کار قرار دهد.
طی سالهایی که در مدیریت شهری هستم با چنین حکمی آشنا نبودم.

چنین حکمی وجود داشته باشد یا خیر، گفت: چارتی از شهرداری و معاونان 
شهردار مشخص است که در چه حوزه های می توانیم مشاور داشته باشیم

عملیات اجرایی واحدهای طرح  جهش تولید و تامین مسکن با هدف از احداث سالیانه 
یک میلیون واحد مسکونی از امروز به طور رسمی در استان ها تحت نظر استانداران به 

عنوان روسای شورای مسکن استان ها آغاز شد.  
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در مراسم چهارمین 
همایش ملی پدافند شهری، ضمن اعالم این خبر از ابالغ قانون پرداخت تسهیالت ۳6۰ 
هزار میلیارد تومانی بانک ها به بخش مسکن که ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن 

قرار می گیرد خبر داد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: اختالف قیمت تمام شده کرایه اتوبوس 
برای بخش خصوصی باید به گونه ای جبران شود و جبران آن وظیفه حاکمیت است 

که می بایست بخشی از آن به وسیله دولت و بخشی از آن توسط شهرداری تقبل شود.
محمود ترفع؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  درباره مشکالت ناوگان حمل 
و نقل و ورود اتوبوس های جدید به چرخه حمل و نقل عمومی پایتخت گفت:  قرارداد 
خرید ۱۷۵ دستگاه اتوبوس منعقد شده است که ۱۱۰ دستگاه آن، طی روزهای آینده و 

در مراسمی رسمی به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه خواهند شد.

حسین عباس نژاد اظهار کرد: با توجه به اینکه واکسیناسیون کرونا در کشور گسترش 
یافته و سرعت قابل قبولی دارد و با توجه به استقبال مردم و مسافران از این نوع 
سفرها و پروتکل های جدید ابالغ شده، سفرهای دریایی از سر گرفته شده است و 
در آینده نزدیک توسعه پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه متقاضی در حوزه های 
مختلف برای رونق سفرهای دریایی بیشتر از گذشته شده است، افزود: طی روزهای 
تعطیل گذشته سفرهای دریایی رونق بیشتری داشت و مردم هم استقبال بهتری از 

آن کردند از سوی دیگر با توجه به پروتکل های بهداشتی ابالغ شده

علیرضا زاکانی روز سه شنبه در حاشیه جلسه قرارگاه خدمات اجتماعی در جمع خبرنگاران 
افزود: قرار است با هم افزایی بین دستگاهی در پایتخت و در یک برنامه چهار ساله 
معضالت اجتماعی این کالنشهر دنبال و در یک مقطع سه تا چهار ماهه شهر از این 

آسیب ها منزه شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، شهردار تهران اظهار داشت: شهر تهران از آسیب 
های جدی در حوزه اجتماعی رنج می برد که روح و روان مردم را جریحه دار و چهره 

شهر را زشت و غیرقابل تحمل کرده است.

شماره هفتصد و شصت و ششم- نسخه آزمایشی -۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰

تین
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 فرونشست زمین؛ تهدیدی جدی برای زیربناهای حمل و نقل اصفهان+ فیلم 
از سرگیری سفرهای دریایی داخلی و خارجی 

 آخرین وضعیت ناوگان اتوبوسرانی تهران از زبان ترفع 

 زاکانی: ارائه پیشنهاد لغو محدودیت تردد شبانه تهران 

طبقه بندی خطوط برای کاهش هزینه و زمان احداث و افزایش ایمنی تذکر به تمدید نشدن بیمه تکمیلی تاکسیرانان تهران 

راه روشن است

هفته ان هم

پروژه های ناتمام همواره یکی از دغدغه های مهم مدیران و مسئوالن بوده و بخش بزرگی از 
بودجه کشور صرف این گونه پروژه ها می شود، در این راستا بابک نگاهداری مشاور و رئیس 
حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی با اشاره به ۲۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور 
بیان نمود: برای تکمیل این طرح  ها به بودجه  ای برابر با بودجه ۱۷ سال 
کشور نیاز داریم.وی در گفتگو با یکی از رسانه ها گفت: این طرح  ها 
به سبب سیاست هزینه  گرا بودن دستگاه  ها به وجود آمده اند. در واقع 
دستگاه  ها برای آن که بتوانند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهند، 
اقدام به تعریف و ایجاد طرح  های عمرانی و ردیف بودجه تملک دارایی 

هفته انهم
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