
   

شهروندان باید سفرشان با مترو را مدیریت کنند چرا که امکان فاصله گذاری در مترو نیست. برای 
کاهش آمار مسافران اقدام خاصی نمی توانیم در متروی تهران انجام دهیم و از مردم خواستاریم 
که سفرهای خود را با مترو کاهش دهند.همانطور که شهروندان در سایر اجتماعات سعی بر اجرای 
پروتکل ها ی بهداشتی دارند، در هنگام استفاده از مترو نیز باید این موضوع 
را هر چه بیشتر مورد توجه قرار دهند. همه با هم باید همکاری داشته 
باشیم تا از موج های کروناعبور کنیم. از اسفند که شیوع کروناآغاز شد، 
تاکنون با حداکثر توان و ظرفیت در متروی پایتخت خدمت رسانی به 
شهروندان انجام گرفته است و و سرفاصله حرکت قطارها کاهش یافته

آخرین جزییات از ثبت نام الستیک دولتی 

حرف آخر؛ طرح ترافیک لغو نمی شود 

برقراری مجدد پروازهای تبریز- استانبول   ورود 4 دستگاه واگن نو به ناوگان مسافری رجا 

چاره ای برای شلوغی مترو نداریم 

یک کارشناس حمل و نقل گفت: از جمله الزامات طراحی پل های عابر، تعیین ارتفاع حداقل ۲/۵ متر زیر این پل ها تا سطح سواره رو است.

به گزارش تین نیوز، رضا مرادی در مورد موضوع برخورد کامیون ها با پل های عابر و سقوط این پل ها که تا کنون چندین بار رخ داده است، افزود: با 
توجه به موقعیت برخی از راه های کشور در مناطق شهری و روستایی و لزوم ایمن سازی ترددهای عرضی عابران پیاده در این راه ها، نصب پل های 

عابر پیاده ناگزیر بر اساس مکانیابی، در محل های مورد نیاز صورت می پذیرد.
وی در گفت و گو با تین نیوز، تاکید کرد: یکی از مسائل مهم در ایجاد پل های عابر، رعایت استانداردهای الزم در احداث آنها،  بر اساس راهنمای 
طراحی و مکانیابی پل های مذکور است. او خاطرنشان کرد: از جمله الزامات این راهنمای طراحی، تعیین ارتفاع حداقل ۲/۵ متر زیر پل ها تا سطح 

سواره رو است.
این کارشناس عنوان کرد: بنابراین هم طراحان این پل ها و شرکت های راهسازی و هم ادارات کل راهداری و حمل و نقل کشور،  باید نسبت به 
لزوم رعایت ایجاد این ارتفاع حداقل برای پل های عابر پیاده تاکیدات الزم را داشته و از صدور مجوز این سازه ها در جاده ها با ارتفاع کمتر از ۲/۵ 

متر به شدت پرهیز نمایند.

مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی از برقراری 
مجدد پروازهای این فرودگاه در مسیر استانبول- تبریز- 
یرتور خبر داد. پیمایی ا استانبول توسط شرکت هوا

 رامین آذری با اعالم این خبر عنوان کرد: این پرواز توسط 
شرکت هواپیمایی ایرتور با هواپیمای A300-600 روزهای 
دوشنبه هر هفته در مسیر تبریز به استانبول با شماره پرواز 
9709 ساعت 1۲:1۵ به وقت ایران و استانبول به تبریز با 
شماره پرواز 9708 همان روز ساعت 1۵:30 انجام خواهد شد.

بر اساس قرارداد بین شرکت حمل و نقل ریلی رجا و 
شرکت واگن پارس، تعداد 4 دستگاه واگن مسافری جدید 

تحویل شرکت رجا شد.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعالم این خبر 
افزود: این واگن ها از نوع 4 تخته درجه یک پارسی با نام 
سپهر به ناوگان مسافری این شرکت اضافه شدند.محمد 
رجبی با بیان اینکه با تحویل این 4 دستگاه واگن جدید، 
قرارداد ساخت 41 دستگاه واگن سپهر با واگن پارس به 

اتمام رسیده است، 

عبدالهاشم حسن نیا- رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سعید قصابیان-کارشناس حمل و نقل فرنوش نوبخت-مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران
هم اکنون حمل و نقل درون شهری بر عهده شهرداری ها و حمل و نقل برون شهری )اعم از هوایی و 
ریلی و جاده ای و دریایی( بر عهده  وزارت راه و شهرسازی است. چند صباحی است که گروهی پیشنهاد 
می دهند حمل و نقل درون شهری و برون شهری تحت یک مدیریت یکپارچه قرار گیرند)1(. این 

یادداشت شرحی است در رد ضرورت این کار.
بدیهی است که باید از مدیریت جزیره ای در سازمان ها و وزارت خانه هایی که 
عملکردشان بر دیگری اثرگذار است پرهیز کرد)۲(. اما یکپارچگی مدیریت 
هم همه جا الزم نیست و کلیدی نیست که بشود هر قفلی را با آن باز کرد. 
یکپارچگی مدیریت در شرایطی الزم می شود که ۲ حوزه در هم تنیده باشند

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اشاره به وضعیت دورکاری کارمندان در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: دورکاری کارمندان لغو نشده است؛ بلکه برای دستگاه هایی که برای آن ها زمینه دورکاری 
وجود دارد و آن دسته از کارمندانی که بیماری زمینه ای دارند، می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. 

وی با بیان اینکه در گذشته مقرر شده بود که حضور یک سوم کارمندان در ادارات ممنوع 
شود، افزود: طبق قانون سازمان اداری و استخدامی کشور، در دستگاه هایی که ظرفیت 
دورکاری دارند کارمندان دارای بیماری زمینه ای می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. 

یک کارشناس دریایی در نامه ای به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از وی درخواست 
کرد در مناظره ای با حضور منتقدان عملکرد سازمان بنادر و خبرنگاران اصحاب رسانه 
شرکت نماید.به گزارش تین نیوز،  رضا محمد علی بیگی در این نامه عنوان کرد: پذیرش 
این درخواست از جانب آن مقام محترم دولتی در حوزه صنعت دریایی، نه تنها سبب 
افزایش اعتماد عمومی به سیاست ها و برنامه های کالن دولت در حوزه بندری و دریایی 
خواهد شد بلکه تقویت مشارکت و هم افزایی همه کارشناسان و دلسوزان صنعت دریایی 

کشور با سازمان بنادر و دریانوردی را در پی خواهد داشت.

فرماندار قصرشیرین گفت: مرز خسروی یکی از مرزهای چهارگانه کشور برای 
زائران اربعین است که اربعین امسال بسته است.مرادعلی تاتار اظهار داشت: سال 
گذشته مرز خسروی بعد از هفت سال بر روی زوار اربعین بازگشایی شد و هزاران نفر 
با میزبانی استان کرمانشاه و به ویژه مردم قصرشیرین راهی عتبات عالیات شدند.

وی ادامه داد: اما، امسال شیوع کرونا مرز را مانند خیلی برنامه ها و اماکن دیگر به 
تعطیلی کشانده به گونه ای که رونق پیاده روی و شور اربعین سال گذشته در مرز 

خسروی تکرار نمی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از فرود اضطراری هواپیمای»چابهار - مشهد« 
در فرودگاه بین المللی زاهدان به دلیل نقص فنی خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، سید محمد هاشمی شهری، اظهار داشت: به محض 
اطالع از فرود اضطراری پرواز »چابهار-مشهد« به دلیل نقص فنی در فرودگاه زاهدان 
تمامی امکانات و تیم های عملیاتی اورژانس به فرودگاه بین المللی زاهدان اعزام شدند 

و تمامی پایگاه های شهری به حالت آماده باش در آمد.

شماره پانصد و سی و دوم- نسخه آزمایشی -۸ مهر ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

 رعایت استانداردها در نصب پل های عابر، چقدر جدی است؟ 
مرز خسروی برای زیارت اربعین بسته است 

درخواست یک کارشناس دریایی از مدیرعامل سازمان بنادر 

فرود اضطراری هواپیمای چابهار-مشهد در فرودگاه زاهدان 

در خصوص توزیع الستیک با قیمت دولتی ابتدا گفته شد که مردم در سایت سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند اما پس از آن اعالم شد که نیازی به ثبت نام نیست. حال مردم باید به سایت سامانه تخصیص تایر مراجعه کنند که هنوز ثبت نام در آن آغاز نشده است. 

ورود کامیون های اروپایی به چرخه حمل و نقل جاده ای تا چند هفته آینده یکپارچه سازی مدیریت حمل و نقل درون شهری و برون شهری 

راه روشن است

هفته انهم

کامیون های سه سال کارکرد اروپایی، تا چند هفته آینده وارد چرخه حمل و نقل جاده ای کشور 
می شوند.هنوز فرایند واردات کامیون های اروپایی سه سال کارکرد در حال اجرا است و مراحل 

پایانی واردات این کامیون ها را انجام می دهیم.
کامیون هایی که توسط تولید کنندگان و کارخانجات داخلی در حال 
ساخت هستند، تنها به دست متقاضیان و رانندگانی می رسند که 

صاحبان آنها خودروهای خود را اسقاط کرده اند.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به تمامی کامیونداران که 

دارای خودروهای فرسوده هستند، این خودروها را تحویل می دهد.

هفته انهم
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