
   

ایران ایر منابع داخلی برای خرید هواپیما ندارد/ هما شرکتی ورشکسته است 

لغو تصمیم وزارت راه برای افزایش ۲۰درصدی بلیت اتوبوس 

70درصد از بلیت های قطار فروش رفت  توسعه کتبی ممکن نیست 

ارائه خدمات باکیفیت ریلی در نوروز ۹۸ 

آیین طرح پاکسازی حریم راه ها با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس راه در مسیر رودهن به شهر دماوند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، عبدالهاشم حسن نیا در این مراسم با اشاره به آمادگی ۱۴ هزار راهدار در سراسر کشور به منظور همراه مردم در سفرهای 
نوروزی، اظهار کرد: ۹ هزار دستگاه خودرو و دیگر تجهیزات راهداری نیز در ایام نوروز در نگهداری راه ها به کار گرفته شده اند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که برای فرهنگ سازی پاکسازی حریم راه ها سازمان راهداری سطل هایی در حریم راه ها قرار داده شده است، افزود:  
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نظارت بر پاکسازی حریم راه ها را بر عهده دارد.

حسن نیا تأکید کرد: تأمین امنیت راه ها اولویت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است و در کنار آن پاک سازی حریم راه ها نیز در دستور کار قرار دارد.

برای نوروز ۹۸ بیش از ۲ میلیون ۱۰۰ هزار صندلی در بخش 
ریلی ایجاد کرده ایم که تاکنون ۷۰ درصد صندلی ها فروش 
رفته که سهم مراکز مجاز فروش و آژانس ها ۶۳ درصد و 
مابقی از طریق اینترنت به فروش رفته است. در حال حاضر 
۳۰ درصد ظرفیت قطارها برای نوروز ۹۸ باقی مانده است.

امیرحسن موسوی معاون مسافری شرکت راه آهن در مراسم 
افتتاح قطارهای ۵ستاره نور گفت: از سال ۹۴ قطارهای 
۵ستاره با کیفیت مطلوب وارد ناوگان مسافری کشور شده اند. 

دبیر انجمن صنفی شرکت های ریلی با مقایسه با سهم 
حمل ونقل ریلی در کشورهای دیگر عنوان کرد که باوجود تاکید 
برنامه های توسعه ای به حمایت از حمل ونقل ریلی، اما این 
بخش هم چنان مغفول مانده است.مهرداد تقی زاده در گفت وگو 
با تین نیوز عنوان کرد: توسعه حمل ونقل ریلی در بسیاری از 
کشورها جزو اولویت هاست در کشور ما نیز در سند چشم انداز 
و برنامه های توسعه ای، جزو اولویت ها گنجانده شده است اما 
در عماًل حمل ونقل ریلی جزو اولین ها به شمار نیامده است.

عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیستحسین عباس نژاد، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی حسین عاشوری ،قائم مقام راه آهن
در هرمزگان که عمده سفرها و گردشگری های دریایی صورت می گیرد، از بندر شهید 
حقانی به جزایر قشم و هرمز ؛ از لنگه به کیش؛ از قشم به پل، الفت و ابوموسی و از قشم 
به هرمز و الرک ، آماده پذیرش و ارائه خدمات به مسافران نوروزی 
هستیم. از دو مبدا بندر شهید باهنر به امارات و از بندر لنگه به 
دبی، امکان سفرهای بین المللی نیز فراهم است. از پایانه بین 
المللی و مجهز خرمشهر، سفر دریایی به کویت صورت می گیرد. 
در ایام نوروز امسال ، ۵۸ فروند شناور مجهز و پیشرفته دریایی با ۷ 
هزار و ۷۰۴ صندلی، آماده خدمات دهی به هموطنان گرامی است

باید مشکل بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام خمینی )ره( را تا پایان دولت دوازدهم 
رفع کنیم.مردم مالیات می دهند، لذا باید در قبال مالیات پرداختی شهروندان به آن ها 
سرویس دهیم.نباید با این استدالل که کارخانه ای ایجاد اشتغال 
کرده است، مردم را به تحمل بوی متعفن در اطراف این کارخانه 

مجبور کنیم.شهرداری تهران حق ندارد که زمین ارزان خریداری 
کند و سایت آرادکوه را تأسیس کند.حق مردم است که هوای پاک 

را تنفس کنند، چراکه این مطالبه مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهور از ماست.

در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۲۰ درصدی بلیت اتوبوس در نوروز 
۹۸ و پس از آن خبر داده بود، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از لغو این تصمیم 
در نشست دیروز کمیسیون خبر داد.به گزارش تین نیوز و به نقل از مهر، در حالی که 

عبدالهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حاشیه همایش 
مدیران کل راهداری استان ها در ۹ اسفند در جمع خبرنگاران، افزایش ۲۰ درصدی 

بلیت اتوبوس در ایام نوروز ۹۸ و سپس ادامه این وضعیت در ماه های پس از آن را اعالم 
کرد

 امروز قطارهای ۵ ستاره با حضور معاون مسافری راه آهن رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، احمدرضا صبری مدیر عامل  شرکت حمل ونقلی در مراسم 

افتتاحیه قطارهای ۵ ستاره نور که با حضور معاون مسافری راه آهن برگزار شده بود با بیان 
این که  ورود قطارهای پنج ستاره نور به شبکه ریلی مسافری کشور  نقش موثری در بهبود 
وضعیت حمل ونقل ریلی در بخش مسافری دارد افزود:  از زمان رورد به حمل و نقل ریلی، 
کارهای خوبی را انجام داده ایم اما با توجه به توصیه های راه آهن و تاکید بر ۵ ستاره شدن 

موفق شدیم قطارهای جدید را وارد ناوگان کنیم.

روابط عمومی ایران ایر اعالم کرد؛ مصوبه اخیر شورای اقتصاد ارتباطی با خرید 
هواپیماهای جدید ندارد.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در آخرین جلسه شورای اقتصاد در سال ۹۷ 
برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( 

برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای ای تی آر، سه فروند ایرباس جدید و پنج فروند هواپیمای 
ایرباس دست دوم پس از بحث و تبادل نظر با آن موافقت شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از تخلیه و بارگیری بالغ بر ۶۵ میلیون تن انواع کاال و 
رشد ۱۰۰ درصدی کابوتاژ غیرنفتی از بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ ترین بندر تجاری 

ایران طی ۱۱ ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش تین نیوز و به نقل از ایسنا، اله مراد عفیفی پور اظهار کرد: از آغاز امسال تا 

ابتدای اسفندماه جاری، ۶۵ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۲۵۹ تن انواع کاالی نفتی و غیرنفتی در 
بزرگ ترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد.
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 طرح پاکسازی حریم راه ها با حضور رئیس سازمان راهداری برگزار شد 

مصوبه اخیر شورای اقتصاد، ارتباطی با خرید هواپیما جدید ندارد 

 رونمایی از قطارهای ۵ ستاره با همراهی ۶۰۰ زوج 

بیش از ۶۵ میلیون تن جابه جایی کاال در بزرگ ترین بندر ایران 

هفتهانهم
راهروشناست

 تالش مجموعه راه آهن، ارائه خدمات با کیفیت به مسافران و حرکت منظم قطارها با 
کم ترین میزان تاخیر است. وی خواستار توجه به نمادهای ریلی در فضاهای مسافری 

و توجه بیش تر به موضوع نورپردازی تمام ایستگاه های اصلی 
شبکه ریلی شد. مدیران مناطق کلیه دستورالعمل های فنی و ایمنی 

نوروزی را در جلسات کمیسیون گراف، مورد بررسی دقیق قرار 
دهند.

 از انجام کارهای ابتکاری در ایستگاه ها استقبال می کنیم تا بتوانیم 
خدمات متفاوت و متنوعی به مسافران ارائه دهیم.

خیرا خبری منتشر شد مبنی بر این که شورای اقتصاد مصوبه خرید 28 فروند هواپیما برای ایران را از محل داخلی این شرکت موافقت کرده است اما یک کارشناس در این رابطه می گوید: ایران ایر شرکتی ورشکسته است و منابع مالی داخلی برای خرید هواپیما ندارد. 

 پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی سفرهای دریایی در نوروز ۹۸ 

هفتهانهم

بوی نامطبوع فرودگاه امام باید تا پایان دولت از بین برود 
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