
   

جزئیات گزارش شرکت فرودگاه ها در زمینه مدیریت بحران برای کنترل سیل 

 الکترونیکی کردن اخذ عوارض در آزادراه ها؛ نیازمند آسیب شناسی 

جابه جایی بیش از نیم میلیون مسافر نوروزی از فرودگاه امام  راه آهن تهران روزانه میزبان بیش از 36 میلیون مسافر بود 

 چند راهکار برای مقابله با حوادث طبیعی 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تاثیر سیل بر 12 هزار کیلومتر از راه های کشور، گفت: ترمیم سریع راه های آسیب دیده و ایجاد راه های جایگزین در 
دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

 محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیالب های اخیر در نقاط مختلف کشور گفت: بعد از سال ها خشکسالی در رحمت الهی باز و سرزمین ما 
سیراب شد. طبیعتا این بارش ها موجب جاری شدن آب های سطحی شد و روان آب ها در 24 استان خساراتی را به بار آوردند و از جمله عزیزانی از دست 
رفتند. من به کسانی که عزیزان خود را در جریان این سیل از دست دادند، عرض تسلیت و با تمام  کسانی که مال و خانه و زندگیشان دچار آب گرفتگی 

شد، ابراز هم دردی می کنم.
 اسالمی با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی متولی هواشناسی در کشور است، گفت: با روند توسعه ای که در سازمان هواشناسی اتفاق افتاده، این 
سازمان به طور دقیق قابلیت پیش بینی سامانه های بارشی را دارد. یعنی می تواند حجم بارش ها را برآورد کند و  در مورد طغیان رودخانه ها و سیالبی 
شدن مسیل ها پیش آگهی، هشدار و اخطار دهد. بحمداهلل این کار در نیمه دوم اسفند در استان های مختلف انجام شد و اطالع رسانی ها موجب شد که 

ستادهای بحران جلسات اضطراری تشکیل دهند و تمهیداتی را اتخاذ کنند.

مدیر کل راه آهن تهران آمار داد که ایستگاه راه آهن در 
سفرهای نوروزی بیش از 36 مسافر را پذیرش کرد.
به گزارش تین نیوز عابدین هادی نژاد گفت: در پیک 
سفرهای نوروزی 98، به مدت 22روز، از 26 اسفندماه تا 
16 فروردین ماه، روزانه میانگین  36954 نفر مسافر در 
ایستگاه راه آهن تهران تردد کردند. وی توضیح داد: در  
ایام روزانه مسافر 17950 مسافر وارد ایستگاه راه آهن 
تهران شده و حدود 19 هزار نفر نیز از ایستگاه خارج شدند 

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی 
امام از جابه جایی بیش از نیم میلیون نفر مسافر نوروزی 

در فرودگاه بین المللی امام خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی 
رستمی از جابه جایی بیش از نیم میلیون مسافر نوروزی 

در این مجموعه خبر داد و گفت: از تاریخ 24 اسفند 1397 
تا 16 فروردین 1398 مجموعا 3 هزار و 253 سورتی پرواز 

در فرودگاه بین المللی امام انجام شده شده اند

غالمرضا بنی صدر ، مدیر فرودگاه خرم آبادسردار حسین رحیمی،رییس پلیس پایتخت  رضا مرادی،کارشناس حمل ونقل 
حادثه سیل که کشور را تحت تاثیر خود قرار داد در تهران نیز پیامدهایی داشت، 

البته با حضور و اقدام به موقع پلیس و دیگر  دستگاه ها از وقوع بسیاری از مشکالت 
جلوگیری شد. طی این مدت پلیس اقدام به انسداد برخی معابر 
و تخلیه برخی اماکن نظیر رستوران های اطراف روددره ها کرد و 
در مجموع از اعضای فعال ستاد بحران بود.تمامی مسئوالن در 
زمینه سیل اعم از مسئوالن دولتی و نیروهای مسلح اقدامات و 
زحمات زیادی داشتند اما متاسفانه برخی به شکل ناجوانمردانه 

اقدام به تخریب این افراد کردند. 

ما از زمانی که سیل آب فروکش کرد در عرض چند ساعت فرودگاه را به حالت اولیه 
بازگردانیم و سطوح پروازی و دستگاه های ناوبری را عملیاتی کردیم.

اولین پروازی که بعد از فروکش کردن سیل در فرودگاه خرم آباد 
انجام گرفت پرواز معاون اول ریاست جمهوری بود که در راستای 

آن مجموعه ریاست جمهوری به دلیل اینکه این فرودگاه در 
کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شد از همکاران بنده تشکر 

کردند.از زمان فروکش کردن سیل آب پروازهای برنامه ای سر 
وقت انجام گرفته است.

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها، توقف سیستم اخذ عوارض دستی و جایگزینی 
سیستم پرداخت الکترونیک کامل در آزادراه ها را اقدامی در خور توجه دانست اما در عین 
حال تاکید کرد که برای موفق شدن این طرح شرایط الزم و کافی زیادی مورد نیاز است.

به گزارش تین نیوز، خدایار خاشع با بیان این مطلب در شبکه های اجتماعی، خاطرنشان 
کرد: بدون راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض، امکان تبدیل بزرگراه به 
آزادراه ) تبصره 6( میسر نخواهد بود و سرمایه گذاری در آزادراه های کمربندی و کنارگذر 
شهرها که ورودی و خروجی متعدد دارند مانند کنارگذرهای کرج، امکان پذیر نیست.

مدیرکل راه آهن اصفهان ازافزایش 17 درصدی تناژ بارگیری در بازه 12 ماهه سال 97 نسبت 
به مدت مشابه سال 96 خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان، سید رضا سادات 
حسینی  گفت: در مقایسه آمار عملکردی میزان تناژ بار بارگیری شده در بازه 12 ماهه سال 

97 نسبت به مدت مشابه سال 96، بیانگر افزایش  12 درصدی تناژ بارگیری ، 4درصدی تناژ 
تخلیه، 26 درصدی تن کیلومتر مبدا- مقصدی در راه آهن اصفهان است.

علیرضا منظری در گفت وگو با خبرنگار سرویس هوایی تین نیوز در پاسخ به این سؤال که 
آیا برقراری مسیر پروازی تهران-کاراکاس )پایتخت ونزوئال( برای هواپیمایی ماهان 
توجیه اقتصادی خواهد داشت، توضیح داد: به هر حال این شرکت هواپیمایی مطمئنًا 

یکسری پیش بینی ها و برآوردها برای برقراری این مسیر انجام داده اما الزم است که برای 
مدتی به صورت آزمایشی این پرواز انجام بگیرد تا ببینند که این پیش بینی ها درست از 

آب در خواهد آمد یا خیر.با توجه به این که در گذشته یکسری از سرمایه گذاران خارجی در 
ونزوئال سرمایه گذاری کرده اند در این مسیر در رفت وآمد خواهند بود.

 مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی از انتشار »سند 
چشم انداز« سازمان بنادر و دریانوردی پس از مشورت با نخبگان و تصویب در هیأت عامل 

این سازمان خبر داد. علی مرادی مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و 
دریانوردی درباره ویژگی های این سند اظهار داشت: وجود یک چشم انداز در سازمان به مانند 

وجود ستاره قطبی است. ستاره ای که با نشان دادن هدف آرمانی، فعالیت های سازمان را در 
هر بخشی از حوزه های مرتبط با فعالیت های دریایی و بندری؛ بر اساس »چشم انداز« منطبق 

و با توجه به آن منسجم و هدایت می کند.
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سیل های اخیر بر 12 هزار کیلومتر از راه های کشور آسیب وارد کرد 

»تهران-کاراکاس« طوالنی ترین مسیر پروازی ایران

رشد۵۰ درصدی درآمد ریالی حاصل از حمل بار در راه آهن اصفهان  

انتشار سند چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی 

هفتهانهم
راهروشناست

بیایید برای تقابل با حوادث طبیعی از قبیل: سیل، زلزله، آتش سوزی و... برنامه ریزی و 
آمادگی های همه جانبه داشته باشیم.زلزله:1-رعایت آیین نامه 2800 را به صورت مستمر 
از طریق دانشگاه ها، نظامات مهندسی، شهرداری ها، استانداری ها 

و... در ساخت و سازهای ساختمانی با ایجاد قاب های خمشی، دیوار 
برشی، بادبندها، اجرای صحیح اتصاالت ساختمان های فلزی و.. 
به طور مداوم مورد پایش و مونیتور قرار دهیم.2-مباحث 22گانه 
مقررات ملی ساختمان را توسط دستگاه های یاد شده و سازمان 

ملی استاندارد مورد پایش و ارزیابی قرار دهیم 

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران طی گزارشی به وزارت راه و شهرسازی، اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت بحران برای کنترل سیل و جلوگیری از ایجاد خسارات در تجهیزات کمک ناوبری و سطوح پروازی فرودگاه ها و در نتیجه عملیاتی نگه داشتن آنها را اعالم کرد. 

 دستگیری چهار دروغ پرداز در مورد سیل 

هفتهانهم

 اختاللی در پروازهای فرودگاه خرم آباد به وجود نیامده است 
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