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شناسایی پیکرهای جان باختگان پرواز تهران-یاسوج

مسیر تهران-همدان با ظرفیت زیر 17 درصد پرواز می کند

غرق شدن 18 شناور در سال گذشته

نارضایتی از ثابت ماندن تعرفه های فرودگاهی

آغاز برخورد با شرکت های حمل ونقلی متخلف برنامه ریزی برای اشاعه موتورسیکلت های برقی

نصب برچسب های نرخ جدید کرایه تاکسی هادلیل عدم موفقیت راه آهنلزوم توجه به جذب گردشگران خارجی در تبریز 2018

داریوش امانی، معاون حمل ونقل سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای از اجرای طرح برخورد ضربتی 
با شرکت های متخلفی که حق کمیسیون بیشتری 
از رانندگان می گیرند خبر داد. او گفت که موضوع 
دریافت حق کمیسیون اضافه از سوی شرکت های 
حمل ونقلی هم چنان در حال بررسی است.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد 
گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست در حال 
برنامه ریزی در ارتباط با موتورسیکلت های 
انژکتوری و برقی است تا بتواند هرچه بیشتر 

این مقوله را اشاعه دهد.

مجید خدابخش- استاندار آذربایجان شرقی

تبریز 2018 رویدادی جهانی است و باید تبلیغات با محوریت جذب 
گردشگران خارجی صورت گیرد. همچنین صرف تمرکز بر تبلیغات 

شهری برای معرفی این رویداد، منطقی به نظر نمی رسد.

نوراهلل بیرانوند - معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل راه آهن  

دو دلیل عمده عدم موفقیت راه آهن در حمل ونقل بار و مسافری مربوط به 
عرضه و تقاضا است. همچنین الیحه توسعه راه آهن تحت عنوان تحول 
سازمانی راه آهن تقدیم مجلس شده و مقرر شده بر اساس آن ساختار و 

استراتژیک راه آهن دچار تحوالتی شود.

علیرضا قنادان - مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران 

نرخ جدید کرایه تاکسی ها بر روی تابلوهای خطوط تاکسیرانی لحاظ 
شده است و برچسب ها نیز به تدریج روی شیشه جلوی تاکسی های شهر 

تهران نصب خواهد شد.

عزیز فیلی، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هفته جاری 12 جسد 
از جان باختگان سانحه هوایی یاسوج تحویل خانواده های آن ها داده خواهد شد. او به ادامه 
تالش برای یافتن اجساد پرواز تهران-یاسوج اشاره کرد و گفت: با تحویل این اجساد، 
شمار اجساد تحویلی به خانواده ها به 55 نفر خواهد رسید. به گفته او هم اکنون گروه های 

جستجوگر درحال پیدا کردن پیکرها و بقایای اجساد سانحه هوایی یاسوج هستند.

سهراب گلوندی، دیر فرودگاه همدان گفت: در حال حاضر فقط از 17 درصد از ظرفیت 
پرواز تهران- همدان-تهران استفاده می شود. به گفته او پرواز تهران-همدان از هجدهم 
فرودین ماه سال جاری توسط »هما« با هواپیماهای ATR برقرار شد که از همان ابتدا 
با استقبال خوبی مواجه نبود و در ماه رمضان نیز به طورکلی پروازها با کمترین مسافر 

ممکن پرواز  می کند.

بر اساس آمار اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی در سال 
گذشته 18 فروند از 55 شناور ایرانی سانحه دیده در آب های ایران غرق شد. الزم به ذکر 
است که در سال گذشته 59 فروند شناور ایرانی و غیر ایرانی دچار حادثه شدند و هفت 
مرکز جست وجو و نجات دریایی این سازمان واقع در 7 استان ساحلی به آن ها خدمات 
دادند. مراکز جستجو و نجات دریایی )MRCC( در سال گذشته به 59 فروند شناور ایرانی 

و غیر ایرانی در آب های کشور خدمات ارائه کردند.

غالمحسین باقریان، معاون فرودگاهی شرکت فرودگاه ها از عدم افزایش تعرفه های 
فرودگاهی در سه سال اخیر ابراز نارضایتی کرد و گفت: درخواست   واقعی شدن نرخ تعرفه ها 
را ارائه داده ایم. او دیدگاه افزایش قیمت بلیت پس از واقعی شدن تعرفه های فرودگاهی 
را اشتباه خواند و گفت: با این شرایط امکان توسعه فرودگاه و ارائه بهتر خدمات، مشکل 

آماده گسترش همکاری های اقتصادی هستیمخواهد شد. متن کامل این خبر را در سایت »تین نیوز« بخوانید.
رئیس جمهور در اجالس سران عضو سازمان همکاری شانگهای مطرح کرد:
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