
   

در صورت افزایش ۸۰ درصدی سفرهای درون شهری با مترو، معضل حمل و نقل عمومی و ترافیک 
رفع می شود.به منظور کمک به آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا و رکود فضای کسب و 
کار، بسته اول محرک اقتصادی خود را در قالب ۲۰ ماده تصویب و ابالغ کرد و طبق آن برای تمام 
مستاجرانی که امالک شهرداری به صورت اجاره در اختیارشان است و 
تحت تاثیر کرونا مسائل درآمدی شان دچار وقفه شده تسهیالتی در 
نظر گرفتیم.با توجه به مهلت زمان تعیین شده شورا و تداوم رکود ناشی 
از کرونا، شهردار الیحه ۱۰ ماده ای دادند که با ۲۰ ماده اضافه شد و در 
جلسات مشترک کمیسیون بودجه و شهرسازی و معماری تصویب شد

طرح جامع توسعه بندر لنگه برای افق ۱۴۰۴ تصویب شد 

لزوم انبوه سازی تولید واگن های قطار ملی 

ابالغ آیین نامه »تعمیرگاه های مربوط به قابلیت پرواز هواپیماها«  مجلس اجازه واردات اتوبوس دست دوم را نمی دهد 

رفع معضل ترافیک با افزایش ۸۰ درصدی سفرهای مترو 

معاون رییس جمهور با اشاره به ورود استارت آپهای متعدد در تولید موتورسیکلت های برقی و تنوع محصول در این حوزه گفت: براساس تفاهم 
نامه انجام گرفته با شهرداری قیمت تولید و سواپ باتری کاهش می یابد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با شهرداری 
تهران به منظور تولید موتورسیکلت های برقی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این معاونت چند وقتی است در موضوع حمل و نقل پیشرفته 
فعالیت می کند، گفت: مراکز نوآوری و شتاب دهنده های زیادی در این زمینه وارد شده اند و یکی از بخش های مهم این بحث برقی سازی است که 

در کاهش آالینده هوای کالنشهرها بخصوص تهران موثر خواهد بود.

وی افزود: در موضوع تولید موتورسیکلت به خوبی پیش رفته و شرکت های دانش بنیان زیادی پلتفرم های متنوعی در این زمینه ارائه دادند و تنوع 
محصول قابل توجهی در این حوزه وجود آمده است. و به همین دلیل به خوبی داخل کشور می توان موتورسیکلت برقی تولید کرد.

معاون اول رئیس جمهور، »آیین نامه اجرایی کارخانه ها و 
تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها« 

را ابالغ کرد.
 در جلسه هیئت وزیران مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۹، به استناد ماده 
)۲۲( قانون هواپیمایی کشوری و به پیشنهاد وزارت راه و 
شهرسازی، آیین نامه اجرایی »کارخانه ها و تعمیرگاه های 
مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها« را با هدف 
یکپارچه سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری 
و شناسایی و رفع خالء های قانونی موجود، به تصویب رساند.

علی نیک زادثمرین در نشست علنی امروز )یکشنبه، 
۲۱ دی ماه( مجلس شورای اسالمی، با اشاره به نامه 
کمیسیون صنایع مجلس در انتقاد از صدور مجوز واردات 
اتوبوس دست دوم توسط ستاد ملی کرونا، گفت: در نامه 
مذکور آمده است که اخیرا اقدام مبارکی در حوزه تولید 
خودروهای سنگین، نیمه سنگین دیزلی به وقوع پیوسته 
است؛ انعقاد قرارداد شهرداری تهران، مشهد، همدان، 
کرمان با ایران خودرو دیزل موجب احیای این مجموعه 
شده و صدها دستگاه اتوبوس، ون، کشنده و کامیون، امید 

پیروز حناچی-شهردار تهرانسورنا ستاری -معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حسن رسولی- عضو شورای شهر تهران
اگر شرکت های خودروسازی وارد بحث هوشمندسازی نشوند در آینده رهبر بازار خودرو نخواهند 
بود.در حوزه حمل و نقل، حکل و نقل برقی یک موضوع جدی است و اصواًل این بحث ساختار 
خودروسازی کشور را متحول می کند.استارت آپ های زیادی وارد این قضیه شده اند و اگر 
شرکت های خودروسازی وارد بحث هوشمندسازی نشوند در آینده رهبر 
بازار خودرو نخواهند بود. مشکل همیشگی در این باره بحث باتری بوده 
بخصوص باتری های پایه لیتیومی که خوشبختانه توسعه قابل توجهی 
در کشور داشته است و افزود: بحث های مربوط به هوشمندسازی هم 
مطرح بوده است در زمینه اتوبوس برقی هم پروژه های فعالی داریم

 رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در بازدید از روند اجرای 
پروژه طراحی و تولید سیستم رانش واگن های مترو که با حضور رییس جهاددانشگاهی انجام 
گرفت اظهار امیدواری کرد تا با تشکیل یک کنسرسیوم با همکاری بخش های فعال در تولید 
قطار ملی و کمک ایدور در تأمین منابع مالی الزم، در فاز یک بتوانیم قرارداد تأمین حداقل 
۱۰۵ واگن مترو را به امضا رسانده و فناوری کسب شده را به تولید انبوه برسانیم. صبح امروز 
)۲۱ دی ماه( از روند اجرای پروژه طراحی و تولید سیستم رانش واگن های مترو در واحد علم و 
صنعت جهاددانشگاهی بازدید و در جریان آخرین اقدامات برای تولید قطار ملی قرار گرفتند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:آزادسازی قیمت خودرو به گونه ای که دولت 
به دنبال آن است پیش از این نیز اجرایی شده و نتایج به دست آمده نشان داد که این 
سیاست مناسب نبوده و دستاوردی ندارد.به گزارش تین نیوز، روح اله ایزدخواه در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت فرمول جدید قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت را 
گامی در راستای تحقق خواسته ی دولت مبنی بر آزاد کردن قیمت خودرو دانست و گفت: 
آزادسازی قیمت خودرو به گونه ای که دولت به دنبال آن است پیش از این نیز اجرایی 
شده و نتایج به دست آمده نشان داد که این سیاست مناسب نبوده و دستاوردی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح آزادراه کنارگذر جنوبی تهران با نام غدیر در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: این آزادراه ویژگی هایی بسیار زیادی دارد و می توان به کوتاه شدن 
مسیر تا بیش از ۸۰ دقیقه، زمان بندی دقیق ساخت و بهره برداری از آن و... اشاره کرد.

آزادراه کنار گذر جنوبی تهران یا همان آزادراه غدیر اواخر سال ۱۳۹۳ کلید خورد و 
قرار بود تا پنج سال اتمام این پروژه طول بکشد که البته به نظر می رسد این وعده 
محقق می شود چرا که روز گذشته سردار محمد سعید فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء 
اعالم کرد که عملیات اجرایی این آزادراه به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.

رییس پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت شماره گذاری خودروهای خارجی را در کشور تشریح کرد.

، درباره  یسنا نفر در گفت وگو با ا ر سیدکمال هادیا به گزارش تین نیوز، سردا
شماره گذاری خودروهای خارجی گفت: امسال ما واردات خودرو نداشتیم که به 
تبع آن بخواهد خودروی خارجی شماره گذاری شود. تنها حدود چهار تا پنج هزار 
خودرو در گمرک های کشور بود که یا به دلیل تاخیر در ثبت سفارش یا به دالیلی 
دیگر در گمرک مانده بود که دولت برای این ها یک تصمیماتی را اتخاذ کرد.

شماره پانصد و نود و هشتم- نسخه آزمایشی -۲۱ دی ماه ۱۳۹۹

تین
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امکان تولید ارزان قیمت موتورسیکلت برقی فراهم شد 
جزییات افتتاح آزادراه کنارگذر جنوبی تهران 

ساماندهی بازار با عرضه خودرو در بورس 

آخرین وضعیت شماره گذاری خودروهای وارداتی و الکچری  

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با هدف افزایش ظرفیت و بهبود خدمات بندر لنگه؛ طرح جامع توسعه این بندر در هیأت عامل سازمان بنادر مصوب شده است. 

راهی جز رفتن به سمت خودروی برقی نداریم خودروسازان کشور باید وارد عرصه هوشمندسازی شوند 

راه روشن است

هفته انهم

راهی جز رفتن به سمت خودروی برقی نداریم.وضعیت هوای تهران در این روزها خوب نیست 
و بر اساس گزارش های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، حدود ۶۰ درصد آالینده های هوا 
در حوزه ذرات معلق، متعلق به خودروهای متحرک است و سواری ها ۱۳ درصد و موتورسیکلت 
بیش از ۱۰ درصد در این آلودگی نقش دارند. گفت: سهم موتورسیکلت های 
کاربراتوری و بنزینی با سهم خودروهای سواری برابری می کند و بخش 
عمده این آالیندگی مربوط به موتورهای کاری است.پاسخگویی 
اقتصادی در بخش خصوصی، خصیصه توافق امروز است افزود: اگر 

این کار اقتصادی نباشد کارایی ندارد.

هفته انهم
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