
   

 ضرورت جمع آوری خودروهای اسقاطی از خیابان ها 

 دولت بخش خصوصی و تشکل ها را دریابد 

 راه اندازی قطار تهران-رشت  پیش بینی افزایش 10 درصدی پروازهای نوروزی مهرآباد 

شرایط برای ارایه اطالعات پروژه ها به استارت آپ ها فراهم شود 

 آمار شاخص های هوانوردی بهمن 97، از جابجایی حدود سه میلیون و 700 هزار مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران خبر می دهد که نسبت به دی ماه هشت درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطالعات هوانوردی و 
فرودگاهی معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت در بهمن، با 
انجام  29 هزار و 915 فروند نشست وبرخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود 36  میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسوالت پستی 

جابه جا کند.

همچنین بر اساس آمارها، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در بهمن ماه 97 نسبت به دی ماه در نشست وبرخاست دو درصد و در ارسال 
و پذیرش بار 11 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد از پیش بینی 10 
درصدی افزایش پروازهای نوروزی در این فرودگاه در 

نوروز 98 خبر داد. به گزارش تین نیوز، میرسعید صفی نیا 
با بیان اینکه در ایام نوروز بیش از ۴5 درصد  از پروازهای 

داخلی سفرهای نوروزی از مهرآباد سرویس دهی می شوند 
که به طور میانگین بیش از 380 پرواز در روز در مهرآباد 
انجام می شود، عنوان کرد: در سال گذشته از تاریخ 25 

بهمن لغایت 15 فروردین بیش از 8 هزار پرواز و 900 هزار 
مسافر از فرودگاه مهرآباد جابه جا شده اند.

در راستای گسترش خدمات ریلی مسافری و به منظور 
رفاه حال هم وطنان گرامی، قطار شرکت حمل و نقل 

ریلی رجا در مسیر تهران- رشت از فردا راه اندازی می شود.
به گزارش این نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت رجا، قطار سالنی رجا از 16 اسفند ماه97 

در مسیر تهران - رشت و بالعکس به صورت روزانه 
راه اندازی می شود.قطار یاد شده 8 صبح از تهران و 18:00 

عصر از رشت حرکت کرده و در ایستگاه های بین راهی 
توقف ندارد.

علی امام، مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومهیوناتن بت کلیا ، عضو کمیسیون عمران مجلس امیر امینی، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حمل ونقل کشور، پروژه ریلی قزوین-رشت ازآن جهت 
دارای اهمیت است که می تواند ارتباط حمل ونقلی شمال و جنوب را کامل کند.با راه اندازی 
این مسیر کشورهای واقع در شمال ایران از این طریق می توانند 
به آب های گرم خلیج فارس دست پیدا کنند. پروژه ای که امروز 
بابت آن سفر به استان های قزوین و رشت قسمتی از طرح بزرگ 
قزوین تا آستارا است.یکی از مواردی که در حمل ونقل کشور ما از 
جایگاه ویژه ای به جهت ایمنی، آسایش و سهولت برخوردار است 

مسیرهای ریلی است.

ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های ایمن سازی در سازه ها، 
تأسیسات و تجهیزات بخشی از مهمترین اهداف راه اندازی این کمیته به شمار می آید.

مدیریت ریسک و مدیریت جامع بحران، کسب آمادگی های الزم 
در ابعاد سازماندهی، تأمین و تجهیز منابع و همچنین افزایش 
آستانه مقاومت و استمرار ارائه خدمات در شرایط اضطراری، 
مهمترین رویکردهای این کمیته محسوب می شود. اعمال 
ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل در پروژه های زیرساخت 

شهری و لحاظ کردن آن در همه جوانب مطالعاتی، طراحی کند.

داود فهندژسعدی، مدیر اجرایی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات 
و شرکت های حمل ونقل داخلی کاالی کشور و رضا رستمی، نایب رئیس کانون 

کارفرمایی حمل ونقل در گفتگو با هفته نامه »حمل ونقل« از دولتمردان خواستند که با 
حمایت از بخش خصوصی و تشکل های بخش جاده ای، امنیت، سرعت و دقت روانی 

را افزایش دهند.سعدی با بیان اینکه در شرایط جاری کشور حمل ونقل جاده ای نیازمند 
مدیریت یکپارچه و واحد در عرصه اقتصادی است افزود: »درحال حاضر این بخش با 

سیاست گذاری مجموعه ای از وزارتخانه ها روبه روست 

آخرین جلسه ستاد عملیات سفرهای نوروزی با حضور رئیس هیات مدیره و سرپرست، 
معاونین، مدیران کل و فرماندهان نظامی و انتظامی شرکت شهر فرودگاهی امام و نمایندگان 

شرکت های هواپیمای و هندلینگ ها برگزار شد.
 به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام علی رستمی رئیس 

هیات مدیره و سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام از کلیه شرکت های هواپیمایی، 
هندلینگ ها و ارگان های فعال در شهر فرودگاهی خواست تا در ایام نوروز با برنامه ریزی های 

دقیق، منظم و هوشمندانه سفرهای خاطره انگیزی را برای مسافران رقم بزنند.

مدیرکل راه آهن جنوب با اشاره به خدمات رسانی روزانه به چهار هزار و 528 نفر مسافر 
درایام نوروز 98 گفت: در این برهه بلیط قطار هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت .

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، عبدالکریم درویش زاده اظهار داشت: این اداره کل 1۴ 
رام قطار داخلی شامل 11 سالن دو طبقه و یک رام ریل باس در سطح استان برای جابجایی 

مسافران نوروزی اختصاص داده است.
درویش زاده گفت: همزمان با فرارسیدن ایام نوروز راه آهن جنوب از 2 ماه پیش با اجرای 

اقداماتی خود را آماده استقبال و پذیرش مسافران نوروزی کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به دادستانی کل کشور و دبیر شورای عالی حفظ حقوق 
بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، خواستار صدور دستور به منظور اقدامات پیشگیرانه در 

خصوص تصرفات اراضی ملی و دولتی در ایام نوروز شد.
 محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به حجت االسالم و المسلمین منتظری 
دادستان کل کشور و دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، 
خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص تصرفات اراضی ملی و دولتی در ایام نوروز شد.
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 بهمن 97؛ رشد هشت درصدی جابه جایی مسافر در فرودگاه های کشور 

قیمت بلیط قطار در نوروز افزایش نمی یابد 

برخورد جدی با هرگونه گران فروشی در فرودگاه امام 

جزئیات نامه وزیر راه به دادستانی کل کشور 

هفتهانهم
راهروشناست

مجموعه دیتاهای در اختیار ما حاصل هزینه های بیت المال بوده و مردم مالک 
همه آن ها هستند بنابراین دیتاها باید ضمن دسته بندی در اختیار آن ها به ویژه 
استارت آپ ها قرار بگیرند.متأسفانه ما همچنان در کشور از 
اطالعات فیزیکی استفاده می کنیم، به واقع چرا پروژه های 

معماری سازمانی ما با وجود آنکه توسط دستگاه ها تنظیم شده 
به این اندازه کند پیش می رود؟ چرا وزارت راه و شهرسازی که 

بزرگترین تولیدکننده داده های مکانی است همچنان برای رجوع به 
اطالعات باید به کاغذ و دفتر و یا فایل های اکسل مراجعه کند؟

اتومبیل هایی که عمرشان به اتمام رسیده و با چهره ای خاک خورده عالوه بر اشغال سطوح شهری، موجب ترافیک، بی نظمی عبور و مرور شهری و زشتی چهره عمومی محالت شده اند و موجب تاثیرگذاری منفی بر روان فردی و اجتماعی شهروندان شده اند. 

 جایگاه ویژه مسیرهای ریلی در کشور 

هفتهانهم

کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مترو راه اندازی شد 
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