
   

 توجه صد در صدی به موضوع ایمنی، خواستار اصالح فوری ایرادهای حادثه آفرین پر 
تکرار ادوار گذشته در راه آهنالزم است. باید این ایرادها و علل وقوع آن ها به سرعت و 
البته گام به گام و به طور کامل برطرف شود.ایمنی مهمترین شاخص راه آهن است و 
موضوعی مهم تر از ایمنی وجود ندارد و ایراداتی که از ادوار گذشته 
بر جای مانده اند، باید اصالح شوند.باید خروجی تمامی تالش ها 
به نفع مردم باشد و اقدامات در جهت ایمنی و رفاه مردم صورت 
پذیرد.ضرورت دارد به معیشت لکوموتیورانان توجه شایسته شده

 وزارت راه پیگیر حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی 

جاده هراز مسدود می شود؟ 

فروش بلیت هواپیما در نرخ های پایین ممنوع است  عوارض عبور از آزادراه ها امسال هم افزایش می یابد؟ 

 اولویت اول راه آهن ایمنی است

رییس مجلس شورای اسالمی با تسلیت سالروز سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی تاکید کرد: پیگیری مطالبات به حق خانواده ها و شفاف سازی 
جزئیات پرونده برای اولیای دم و حصول اطمینان از بسته شدن راه تکرار چنین حوادث تلخی ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر الزم است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، »محمدباقر قالیباف« در جلسه علنی روز یکشنبه)۱۹ دی ماه( مجلس شورای اسالمی و نطق پیش از دستور 
خود گفت: فرارسیدن سالروز قیام تاریخی مردم شریف شهر قم در نوزدهم دی ماه سال ۱۳۵۶ را گرامی می دارم. حرکتی هوشمندانه و به هنگام که 

در مقطعی سرنوشت ساز از انقالب اسالمی با هوشمندی و درایت مردم قم شکل گرفت و نقش موثری در وقوع انقالب اسالمی ایفا کرد.

رییس مجلس شورای اسالمی افزود:  در چند روز گذشته حضور پرشور و حماسی مردم عزیز ایران در مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهید حاج 
قاسم سلیمانی در شهرها و روستاهای سراسر کشور، برگ زرین دیگری بر افتخارات این ملت افزود. ارج نهادن ایران بر مجاهدت های قهرمان هایی 
که همچون شهید سلیمانی و شهید کاظمی و بزرگداشت ایثار و فدارکاری همه شهیدانی که افتخار را به کشور عزیزمان هدیه کردند،  نشان از 

روحیه عزت ملی و  یکی از صفاتی ملت ایران است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این سازمان با 
رقابت های ناسالم در فضای فروش بلیت هواپیما برخورد 
می کند. کاپیتان محمد محمدی بخش با اشاره به اینکه 
در روزهای گذشته برخی چارتر کننده ها و فروشندگان 
بلیت، بدون در نظر گرفتن عوارض قانونی مترتب بر هر 
بلیت، اقدام به فروش بلیت با نرخ های پایین می کردند 
گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی و ناظر 
هوانوردی بر این امور نظارت می کند و با هرگونه رقابت 
ناسالم در فروش بلیت که موجب ضرر و زیان مالی برای 

خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز 
پیش از این گفته بود شرکت های آزادراهی غیر دولتی 
درخواست خود را به شرکت ساخت و همچنین وزارت راه 
می دهند؛ این درخواست ابتدا در شرکت ساخت بررسی 
شده و سپس در کمیته ای در وزارت راه مورد بررسی قرار 
می گیرد. پس از آنکه این کمیته نرخ مورد نظر را به وزیر 
راه و شهرسازی ارائه داد که معمواًل بر اساس نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی، افزایش ساالنه آن مورد تصویب 

سید میعاد صالحی-مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران عباس قربانعلی  بیک-کارشناس حمل و نقلداریوش امانی-رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
بارش های سیل آسای اخیر بر اساس برآورد اولیه و شاخص های تعیین شده، رقمی افزون بر ۱۵ هزار 
میلیارد ریال به راه های اصلی، فرعی و روستایی در ۶ استان درگیر سیل، خسارت وارد کرده است.

 این میزان خسارات در بخش های مختلف اعم از تخریب پل ها ، ابنیه ها ، گاردریل ها) نرده 
های حفاظتی کنار جاده ها( عالئم ، تونل ها و تخریب بخش هایی از جاده 
های اصلی و روستایی است و بوشهر، فارس، خراسان جنوبی ، سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان و کرمان ۶ استان درگیر سیل اخیر هستند. هم اینک 
هیچ محور اصلی و یا فرعی در استان های درگیر سیل بسته نیست و تنها 
جاده کنارک به جاسک تا حدودی تردد به کندی در آن صورت می گیرد.

درپی  انتشار خبرهایی درباره ایجاد شدن تََرک در کوهستان جاده هراز در محدوده  روستای 
آب اسک، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعالم کرد که باید این محور جابه جا، 
منتقل و تغییر پیدا کرده و دستور عدم تردد در این محدوده صادر شود، در چنین شرایطی 
باید دید این جاده نوستالژیک بسته خواهد شد یا خیر؟به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، 
طی هفته های گذشته خبرها و ویدئوهایی درباره ایجاد شدن یک تََرک عظیم در بخشی 
از کوهستان مشرف بر جاده هراز و طرح احتمال بروز فاجعه انسانی در جاده هراز و سقوط 
بخشی از کوه در منطقه پلور منتشر شد و برخی رسانه ها از آن به عنوان مخاطره ای جدی 

نیلوفر فخر موسوی معلم خلبان هواپیماهای فوق سبک؛ رکورد پرواز و توقف در 27 
فرودگاه کشور را دارا بوده، مادر سه فرزند است و اکنون در فرودگاه آزادی به عنوان 
معلم خلبان هواپیماهای فوق سبک مشغول فعالیت است.به گزارش تین نیوز، نیلوفر 
فخر موسوی متولد سال ۱۳44 بوده و از سال ۱۳۹2 به صورت کامال اتفاقی با مقوله 
پرواز آشنا شده است.او در مورد چگونگی آشنایی خود با مقوله پرواز به خبرنگار ما گفت: 
همسرم در زمان دانشجویی در خارج از کشور دوره خلبانی هواپیماهای سبک و فوق 
سبک را گذرانده بود و در حالی که ۳0 سال از آن تاریخ می گذشت، تمایل پیدا کرد 

در حالی که برخی کارشناسان حمل و نقل در شبکه های اجتماعی، ساخت راه 
آهن فاو یا بصره به ترکیه را عامل عدم رغبت عراقی ها برای ساخت ادامه راه آهن 
شلمچه بصره می دانند، یک کارشناس حمل و نقل می گوید: ساخت راه آهن بین 
دو کشور ایران و عراق هیچ منافاتی با ساخت راه  آهن فاو یا بصره به ترکیه ندارد.

به گزارش تین نیوز، سید مرتضی ناصریان با بیان به خبرنگار ما گفت: ترانزیت 
ریلی از طریق عراق به سوریه به علت تخریب راه آهن بین دو کشور عراق و سوریه 

تا چند سال مقدور نخواهد بود.

مرکز آمار ایران در گزارشی از صدور پروانه ساختمانی برای ساخت ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد 
مسکونی در شهر تهران طی تابستان امسال خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، مرکز آمار ایران نتایج طرح گردآوری اطالعات 
پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در تابستان ۱٤۰۰ را 
منتشر کرد که بر اساس آن کاهش ۹.۶ درصدی واحدهای مسکونِی پیش بینی شده در 
پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ٣۱.۹ درصدی 
آن در شهرداری های کل کشور در تابستان ۱٤۰۰ نسبت به تابستان ۱٣۹۹ مشهود است.

شماره هشتصد و پنجم- نسخه آزمایشی - ۱9 دی ماه ۱۴۰۰

تین
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قالیباف: ضرورت شفاف سازی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی 

دلیل تاخیر در ادامه ساخت راه آهن شلمچه بصره چیست؟ 

 آشنایی با بانوی معلم خلبان و رکورد دار پرواز به 27 فرودگاه 

ساخت 2.۵ میلیون متر مسکن در تهران، مجوز گرفت 

وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه راه و شهرسازی در قالب ستادی ویژه پیگیر حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در سطح بین المللی است. 

طبقه بندی خطوط و گذرگاه ها برای کاهش هزینه احداث و افزایش ایمنی سیل ۱۵ هزار میلیارد ریال به راه های کشور خسارت زد 

راه روشن است

هفته ان هم

به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس )حجت االسالم میر تاج الدینی( در 
سفر برای بازدید از پروژه های توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی، ۱00 هزار پروژه نیمه تمام 
در کشور وجود دارد که وضعیت خوبی ندارند )7/۳0( و بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون 
عمران مجلس 700 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه های 
نیمه تمام نیاز داریم )8/2۹(.یکی از مشکالت کشور به ویژه بخش راه 
و شهرسازی ، طوالنی و گران شدن پروژه های عمرانی بخش است که 
سال ها به عنوان دغدغه اصلی مدیران مربوطه بوده و عالوه بر خسارت 
سنگین به منابع مالی سبب کاهش اعتماد مردم به دولت شده است و 

هفته انهم
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