
   

 برای کاهش خودکشی در مترو چه باید کرد؟ 

خودروی شما در محل پارک شده نیست، تکلیف چیست ؟ 

اقدامات فرودگاه گرگان قبل و بعد از وقوع سیل   برنامه شهرفرودگاهی امام برای رونق تولید و کمک به اقتصاد ملی 

15درصد خودروها در تهران معاینه فنی ندارند 

اخیراً سازمان بنادر و دریانوردی از تفکیک خدمات بندری و دریایی در سال جاری خبر داده اما یکی از اعضای انجمن کشتی رانی این تعرفه ها را مطلوب 
شرایط فعلی خطوط کشتیرانی نمی داند.

حمید مختاری در گفت وگو با خبرنگار تین نیوز در رابطه با تفکیک تعرفه های بنادر شمال و جنوب عنوان کرد: این تعرفه ها برای ما تعرفه های مطلوبی 
نیستند،  همان طور که می دانید در شرایط فعلی اقتصادی و تشدید تحریم ها بسیاری از خطوط کشتیرانی تعطیل شده اند در حالی که پرسنل آنها 

سرجایشان هستند و میزان باری که از خارج به بنادر وارد می شود به گونه ای نیست که بخواهیم تعرفه ها را اجرا کنیم.

وی در ادامه مطلب فوق اضافه کرد: زمانی که خطوط کشتی رانی ضرر بدهند ناچار به تعدیل نیرو خواهند بود و خسارت و پیامدهای این موضوع در 
نهایت به جامعه باز خواهد گشت. عضو انجمن کشتی رانی با در پاسخ به این سوال که آیا همانگونه که سازمان بنادر و کشتی رانی اعالم کرده این 

تعرفه ها بسته به کارکرد هریک از بنادر لحاظ شده است، گفت: خیر تعرفه ها این موضوع را نشان نمی دهد.

رامین آذری به معرفی مهمترین اقدامات انجام شده در 
فرودگاه گرگان برای پیشگیری و نیز مقابله با بحران 
سیل پرداخت و عنوان کرد: در بارش های اولیه نوروزی 
)فاصله چهار روزه قبل از سال 98( آسیبی به تجهیزات 
فرودگاه نرسید و تمام پروازها انجام شد ولی وقتی فرودگاه 
درگیر سیل شد، پیش بینی کردیم که تا کجا آب باال می 
آید و بحرانی ترین دقایق ما پنجم و ششم فروردین بود 
که حجم آب غیر قابل کنترل بود و پنجم فروردین از 
ساعت  1:30 تا 5:30 صبح مشغول ایجاد خاکریز بودیم.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: 
برنامه ریزی ها در این مجموعه باید در راستای شعار سال 
و کمک به اقتصاد کشور و رونق تولید تهیه و تدوین 
شوند.علی رستمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در جلسه هیات 
مدیره این شرکت ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن 
اعیاد شعبانیه اظهار داشت : هدف اصلی شرکت شهر 
فرودگاهی امام خمینی در سال جدید همگام با شعار سال 
و در جهت کمک به اقتصاد کشور و تولید ملی ترسیم شده 

حمداله بیگی ، نماینده ایالم در شورای عالی استان هامحمود امانی بنی، مدیرکل فرودگاه های هرمزگان سیدنواب حسینی منش، مدیرعامل ستاد مرکز معاینه فنی خودروهای تهران
خوشبختانه با وجود حجم باالی بارش تمام فرودگاه های استان عملیاتی 

هستند و هیچ خسارتی به آنها وارد نشده است.از پاییز 97تمهیداتی را برای 
مقابله با سیل های احتمالی اندیشیدیم و بااقداماتی از 

جمله پاکسازی پل های ما بین فرودگاه و دریا و نصب دو 
سیل بند در ورودی مسیر آب توانستیم مانع از ورود سیل 

از باالدست به فرودگاه بندرعباس شویم. تنها مقداری 
آبگرفتگی به دلیل ورود آب از مرکز شهر در فرودگاه ایجاد 

شد که با زهکشی برطرف شد و خسارتی ایجاد نکرد.

خسارت ناشی از سیل در استان ایالم کم تر از زمان جنگ نیست.
متاسفانه خسارت این حادثه در استان کمتر از جنگ نیست و زیرساخت های استان در اثر سیل 
از بین رفته است.برای دومین بار است که این استان زیرساخت هایش را 
در اثر سیل از دست می دهد. مسائلی از این دست موجب تحمیل هزینه 

چندباره به این شهر شده و قطعًا بازسازی زیرساخت ها هم نیاز به زمان و 
هم مسلتزم صرف هزینه گزاف است.امید است مسئوالن توجه بیش تری 
به این استان سیل زده داشته باشند. ارتباط تلفن و اینترنت در استان ایالم 

و درشهرستان ملکشاهی پی در پی قطع می شود. 

برخی از همشهریان تهرانی در تماس پلیس با راهور تهران بزرگ خواستار این بوده اند 
که در صورت نبودن خودروی  خود در محل پارک شده چه اقدامی باید انجام دهند تا 

یافتن خودرو برای آن ها با سهولت همراه باشد. سرهنگ دوم محمد رازقی رئیس مرکز 
کنترل ترافیک پلیس راهور فاتب در این باره، اظهار داشت: راننده خودرو بعد از متوجه 

شدن از عدم وجود خودرو در محل پارک شده در صورتی که پیامک حمل خودرو به 
پارکینگ برای راننده ارسال نشده باشد در اولین اقدام باید با سامانه 110 پلیس تماس 

حاصل کرده و اتفاق را گزارش دهد.

گزارش اولیه حادثه در هلی پورت کردان کرج توسط سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد.

به گزارش تین نیوز، دو روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که  یک جوان ۲۴ ساله ای 
سوار بر  جایروپلن »بالگرد کوچک« در منطقه کمالشهر کرج شده بود که در اثر برخورد ملخ 

جایروپلن با سرش جان باخت.
دو روز پس از گذشت این سانحه، دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری 

گزارش اولیه سانحه را منتشر کرده است.

 اجرای طرح ترافیک 98 در حالی از 17 فروردین ماه در تهران آغاز شده که بر اساس تغییرات 
جدید، بهای عوارض طرح برای ساکنان محدوده 50 درصد کم تر از بقیه شهروندان تعیین شده 
و برای خودرو های دارای معاینه فنی برتر نیز میزان افزایش قیمت کمتر از 8 درصد بوده است. 

طرح جدید ترافیک در دومین سال اجرا، تغییر چندانی نسبت به سال 97 نداشته و تنها با تصویب 
شورای اسالمی شهر تهران نرخ ورود به طرح ترافیک به میزان 15 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد: فاز اول برنامه هوشمندسازی بنادر نیز در 
سال 98 تکمیل می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در تشریح اهداف 
و برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی در سال 98، تصریح کرد: تکمیل تجهیزات فاز 1 
طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و توسعه فاز 3 مجتمع بندری شهید رجایی از جمله 

برنامه های مهم این سازمان در سال جاری است.
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 شرکت های کشتی رانی ناچار به تعدیل نیرو هستند 

جزییات طرح ترافیک 98 اعالم شد 

 انتشار گزارش اولیه سانحه هلی پورت در کردان کرج 

 تکمیل فاز اول هوشمندسازی بنادر در سال جاری 

هفتهانهم
راهروشناست

خودروهای دو شرکت سایپا و ایران خودرو متأسفانه کاتالیست استاندارد و تعریف شده ای 
نداشته و این مسأله در حالی است که بر روی کاتالیست خودرو درج شده فاقد الزام 
آالیندگی است.جرایم مربوط به معاینه فنی صرفًا برای تلنگر است 
و به نظرم فشار بر روی خودروساز و نه بر روی مردم باید باشد.

میزان مردودی های معاینه فنی خودروها سال گذشته ۴۲ درصد بود که 
نسبت به میانگین کشوری باالتر بوده و این مسأله به دو دلیل اجرای 
معاینه فنی برتر در تهران و دقت باالتر در مراکز معاینه فنی پایتخت است.

در ساعت 18 روز شنبه 22 فرودین مرد 45 ساله ای با انداختن خود بر روی ریل قطار خودکشی کرد که بر اساس آن چه در شبکه های اجتماعی منتشر شده، این اقدام صحنه دلخراشی را در ایستگاه مترو حرم امام رقم زد. 

سیل به فرودگاه های هرمزگان خسارت نزد 

هفتهانهم

 برابری خسارت سیل ایالم با دوران جنگ 
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