
   

فاز نخست پارکینگ زیرزمینی اکباتان به عنوان بزرگترین پارکینگ زیرزمینی قطارهای 
مترو کشور، امسال به بهره برداری می رسد. به موجب پیشرفت قابل توجه عملیات 
اجرایی پروژه احداث پارکینگ مترویی اکباتان در ۲ ماه گذشته، به نظر می رسد امکان 
افتتاح فاز نخست این پایانه تا پیش از پایان سال جاری وجود 
دارد؛ بهره برداری از پارکینگ اکباتان، امکان کاهش سرفاصله 
حرکتی قطارها و افزایش ظرفیت مسافرگیری در خط ۴ مترو 

را میسر می کند.

ــازمان هواپیمایی، مخالف یا موافق تعیین کف قیمت بلیت هواپیما؟   س

تصادف زنجیره ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان -رامهرمز 

»اومیکرون« ترمز سفرهای دریایی خارجی را کشید   لکوموتیورانی از مشاغل مهم راه آهن است 

بزرگترین پارکینگ زیرزمینی قطارهای مترو امسال افتتاح می شود 

یک کارشناس هوانوردی نکاتی در خصوص گزارش اولیه دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی )هوانوردی( کشوری برای سانحه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ 
هواپیمای 737  که در هنگام لندینگ در فرودگاه اصفهان رخ داد ارائه کرد.

به گزارش تین نیوز، خلیل اله معمارزاده )محمد معمار( در کانال تلگرامی خود نوشـت: در این گزارش به موارد متعدد و مهم زیادی اشاره نشده و 
گزارش ارایه شده، صرفا یک گزارش Watch Log است و گزارش کارشناسی نیست.

 Landing آخرین اقدام های کنترلی و چک در سیستم ،)Technical Journey Log( وی افزود: برای گزارش کارشناسی نیاز به الگ فنی
Gear هواپیما و از همه مهم تر لود شیت و تریم شیت و گزارش Landing Weight است.

این کارشناس هوانوردی افزود: البته بنده تایپ ریت این هواپیما نبوده و صالحیت اظهار نظر فنی را هم طبیعتا ندارم و موارد مطروحه فقط از نظر 
Generally که مرسوم و متعارف است گفته شد.

در شرایطی که سرعت گرفتن واکسیناسیون و بهبود 
وضعیت کرونا در کشور و جهان سفرهای خارجی را دوباره 
رونق داده بود، شیوع سویه های جدید ویروس کرونا مانند 

»اومیکرون« ترمز سفرهای دریایی خارجی را کشید.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در ماه های گذشته 
واکسیناسیون در ایران هم مانند کشورهای دیگر سرعت 
گرفت و شیوع ویروس کرونا روز به روز در همه کشورها 
کندتر و کندتر شد. در همین راستا داشتن کارت واکسن 
تنها شرط خرید بلیت و انجام سفرهای داخلی و خارجی شد.

دیدار و گفت و گو با جمعی از لکوموتیورانان با حضور دکتر 
سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت راه آهن برگزار شد. در این دیدار دکتر سید میعاد 
صالحی با اشاره به دیدار بدون واسطه با تعداد زیادی از 
کارکنان مشاغل عملیاتی از جمله لکوموتیورانان در سفرهای 
استانی و قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکالت آنان عنوان 
کرد: امروز این جلسه تشکیل شد تا دیدار بدون واسطه و 
از نزدیک با جمع دیگری از لکوموتیورانان صورت گرفته 
و در خصوص مسائل و مشکالت آن ها به صورت جامع تر 

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهورمهدی چمران- رئیس شورای شهر تهران علی امام- مدیرعامل شرکت مترو 
امروز ما باید تالش کنیم که در حمل و نقل عمومی از وضعیت زیر صفر به صفر برسیم.
امیدواریم بتوانیم آنچه را که با مردم عهده بسته ایم در این دوره از مدیریت شهری محقق سازیم.

دیدارهایی که به صورت برنامه ریزی و روتین باشد نه اما ما با شهردار تهران دیدار داشته و داریم 
و به ضرورت برنامه و مسائل شهر این دیدارها صورت می گیرد و مشکلی 
از این بابت وجود ندارد. قطعًا مهمترین مسئله یا مشکل شهر تهران 
کمبودهای حمل و نقل عمومی است، حمل و نقل عمومی ریشه آلودگی 
هوا هم است یعنی اگر این بحث به خوبی حل شود و حمل و نقلی روان 
داشته باشیم از میزان آلودگی هوا بسیار کاسته و تأثیر فراوان خواهد داشت.

 این حادثه در محور بهبهان -رامهرمز پس از روستای کردستان رخ داده است و هم اکنون 
نیروهای امدادی مشغول امدادرسانی  هستند.

 مهرداد سنا ، رئیس مرکز فوریت های پزشکی شهرستان بهبهان گفت : در این حادثه 
تاکنون ۴ نفر جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس راه خوزستان در تشریح جزئیات 
تصادف زنجیره ای گفت: این حادثه در ۲ الین رخ داده که در یک الین ۹ خودرو با هم 
برخورد کرده اند و در الین مقابل، در فاصله حدود ۲۰۰ متری، حدود ۵۰ خودرو تصادف 

کردند و 3 خودرو دچار آتش سوزی شدند.

مدیرکل دفتر نگهداری ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه 
نمی توان جاده هراز را مسدود کرد، جزییات اقدامات این سازمان و مکاتبات صورت 
گرفته برای پیشگیری از بروز مشکل و بحران درباره ترک ایجاد شده در کوهستان این 

محور مواصالتی مهم را تشریح کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا زمانیان اظهار کرد: درپی کسب اطالع 
از ایجاد ترک در کوهستان محور هراز در محدوده آب اسک اقداماتی انجام دادیم. در 

وهله نخست با دادگستری و استانداری مازندران مکاتباتی انجام دادیم

رئیس شورای عالی استان ها گفت: شهردار پایتخت قول مساعد داده تا ناوگان 
اتوبوسرانی تا پایان سال با همراهی دولت با اختصاص ۱۰۰۰ دستگاه جدید، نوسازی 
و بهسازی شود. بیست و یکمین جلسه از طرح رصد در منطقه ۲۱ با حضور پرویز 
سروری، رئیس شورای عالی استان ها و نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران، 
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران، میثم 
مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسالمی شهر تهران، اعضای شورایاری منطقه، 
حسین کاشانی پور شهردار منطقه ۲۱ و سایر مدیران منطقه ای؛ بیست و یکمین 

کمیسیون لوایح دولت با الیحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصالح ماده )۲۹( قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، 
تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال 
خودرو موافقت کرد. جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت عصر دیروز شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ 
به ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار و الیحه اصالح 

ماده )۲۹( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط نیروی انتظامی تصویب شد.

شماره هشتصد و ششم- نسخه آزمایشی - 2۰ دی ماه ۱۴۰۰

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

 چگونه جرات می کنیم به عملیات پروازی ادامه دهیم؟ 

اختصاص ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برای تهران تا پایان سال 

نمی توان جاده هراز را بست 

موافقت با تغییر نحوه ثبت و نقل و انتقال خودرو 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این سازمان با تعیین کف قیمت فروش بلیت هواپیما مخالف است و این رویه را اصالح خواهیم کرد. 

 توسعه شبکه ریلی از راه های نجات اقتصاد کشور است وضعیت حمل و نقل عمومی پایتخت زیر صفر است 

راه روشن است

هفته ان هم

واگذاری امور به جوانان و نخبگان و اتکا بر دانش و خالقیت آنان گامی در جهت پیشرفت و 
حل مسائل کشور است.طرح ها و ایده های مطرح شده در جلسه باید به برنامه های عملیاتی 
با جدول زمان بندی تبدیل شود تا با اجرای اینگونه طرح ها شاهد توسعه کشور باشیم.اقتصاد 
دریامحور یکی از ضرورت های امروز کشور است که با اتکا به آن می توانیم 
رشد و توسعه را برای مردم کشور و به ویژه ساکنین مناطق ساحلی به 
ارمغان آوریم. باید این دو محور مهم را در اولویت بندی طرح ها و پروژه ها 
مدنظر قرار دهیم چرا که با پرداختن به این دو موضوع مهم زمینه رشد 

و توسعه کشور مهیا خواهد شد.

هفته انهم
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