
   

زلزله ۵.۷ ریشتری خوزستان را لرزاند 

 برگزاری بیش از ۳۱ هزار نفر ساعت دوره آموزشی  راه آهن تهران 

بسیج تمام هواپیماه های پهن پیکر »هما« برای انتقال حجاج  انتصاب مدیرعامل راه آهن به سمت نایب رئیس اول مجمع منطقه ای راه آهن 

تمایلی برای کاندیداتوری مجلس ندارم 

 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خطاب به زائران حج تمتع 98 گفت: موضوع ایمنی برای ما از مسئله تأخیر مهم تر است از همین رو نباید نگرانی 
بابت تأخیرها داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، علی عابدزاده در مراسم بدرقه زائران حج تمتع 98 از ترمینال سالم با بیان اینکه انجام عملیات حج جزئی از ذات صنعت 
حمل ونقل هوایی شده است، عنوان کرد: به محض اینکه آخرین حاجی از سفر بازمی گردد سازمان حج و زیارت دو ماه بعد نامه ای به سازمان هواپیمایی 

کشوری در رابطه با برنامه ریزی پروازهای حج ارسال می کند؛ از همین رو پروازهای حج یک کار دائمی در صنعت هوایی کشور تبدیل شده است.

وی در ادامه به هماهنگی بسیار زیاد پروازهای حج اشاره کرد و گفت: در مدت کوتاهی حدود 4 میلیون مسافر از سراسر جهان وارد فرودگاه های مدینه 
و جده می شوند از همین رو هرگونه ناهماهنگی به عملیات پروازهای حج خدشه وارد می کند.

مدیر عامل شرکت ایران ایر به محدودیت ناوگان این شرکت در 
پراوزهای حج اشاره کرد و گفت: تمامی هواپیماهای پهن پیکر را در 

راستای انتقال حجاج به عربستان به کار می گیریم.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، صبح امروز مراسم بدرقه زائران حج 
تمتع 98 برگزار شد. که کاپیتان دهقانی زنگنه مدیر عامل شرکت 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( در این مراسم عنوان کرد: 
نزدیک 5 دهه است که هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  وظیفه 

خادمی حجاج را بر عهده دارد.

اجالس مجمع منطقه ای راه آهن های خاورمیانه با حضور رئیس اتحادیه 
بین المللی راه آهن ها )UIC ( مدیرعامل راه آهن های منطقه و همچنین 
مقامات ارشد )UIC ( در ۱5 تیر ماه 98 در کشور اردن برگزار شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران، در این اجالس روسای راه آهن ها بر 
اهمیت بررسی و تعریف پروژه های مشترک ریلی در منطقه جهت 
توسعه زیرساخت ها و افزایش حمل بار و مسافر تاکید کردند.

علیرضا خجسته، مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی علی رستمی،  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهر فرودگاهی امام  فرزانه شرفبافی، مدیرعامل سابق هما و سرپرست فعلی کیش ایر 
از امروز هفدهم تیر ماه عملیات حج از فرودگاه امام آغاز خواهد شد که حدود ۳۰ هزار نفر از این 

فرودگاه عازم سرزمین وحی خواهند شد.
شهر فرودگاهی امام میزبان زائران استان البرز، تهران, قم، لرستان، کاشان خواهد بود. این اتفاق 

امکان پذیر نبود مگر با همکاری مدیران و مسئوالنی در برگزاری حج 98 
نقش داشتند.

عملیات ساخت ترمینال سالم از سال های گذشته آغاز شده بود اما در 
یک سال گذشته فعالیت های ساخت آن سرعت گرفت که در نهایت برای 

عملیات حج تمتع سال جاری آماده شد.

ایران از سال ۱۳9۰ به منظور جلوگیری از انتقال گونه های غیر بومی ناشی از آب توازن کشتی 
ها به کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی ها ملحق شده و اقدامات خود را از سال ۱۳8۰ آغاز 
کرده است.فعالیت های ایران در راستای اجرای این کنوانسیون شامل مواردی نظیر مشارکت 

در انجام پروژه جهانی مدیریت آب توازن کشتی ها با سازمان 
بین المللی دریانوردی،  تهیه دستورالعمل های اجرایی برای اجرای 

الزامات کنوانسیون، کنترل و بازرسی از کشتی های داخلی و خارجی 
و گواهینامه های آنها بر اساس الزامات این کنوانسیون و  تجهیز بنادر 

به حداقل تجهیزات نمونه برداری آب توازن است.

مدیرکل راه آهن تهران با اشاره به ارتقای سطح دانش فنی و علمی پرسنل اداره کل راه 
آهن تهران گفت: در ۳ ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۳۱ هزار نفر ساعت دوره آموزشی 

در بخش های مختلف توسط واحد آموزش اداره کل راه آهن تهران برگزار شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن تهران، عابدین هادی نژاد 

با بیان اینکه آموزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است گفت: بمنظور ارتقای سطح 
دانش علمی، فنی و تخصصی پرسنل برگزاری دوره های مختلف آموزشی را در دستور 

کار قرار گرفته است.

مدیرکل فرودگاه های خوزستان با بیان اینکه بروز زلزله 5,7 ریشتری در مسجدسلیمان اختالل و 
مشکلی در فرودگاه اهواز ایجاد نکرده است، از آماده باش تمام نیروهای عملیاتی این فرودگاه برای 

امدادرسانی های احتمالی در صورت وقوع پس لرزه های شدید خبر داد.محمد رضا رضایی با بیان اینکه 
صبح امروز )۱7 تیر( زمین لرزه ای به بزرگی 5,7 ریشتر مسجدسلیمان را لرزاند که خوشبختانه خسارت 

جانی نداشت ولی به تعدادی از ساختمان ها آسیب رساند و موجب قطع برق در این شهرستان شد، گفت: 
در اهواز نیز این زلزله احساس شد درعین حال خسارتی نداشت و فرودگاه نیز کاماًل عملیاتی و بدون 

مشکل است.

مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( با اشاره به اینکه ترخیص ۱5 درصد از واگن 
های باقی مانده در گمرک از جمله پیگیری های انجام شده طی چند ماه اخیر بوده است، گفت: 

امیدواریم به زودی ۱5درصد  از 7۰ دستگاه واگن، قطعات و تجهیزات باقی مانده نیز از گمرک شهید 
رجایی بندر عباس ترخیص شود. علی امام با اشاره به ضرورت توجه ویژه به حمل و نقل ریلی شهری به 
خصوص در کالنشهر تهران ، گفت: رایزنی ها با وزارت امور اقتصاد و دارایی و دولت برای ترخیص ۱5 

درصد از تجهیزات باقی مانده در گمرک ادامه دارد.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گفت: پرداخت الکترونیکی در تاکسی ها یکی از 
دغدغه های مدیریت شهری بود  که در راستای آن اقدامات پراکنده ای به این منظور صورت گرفت 
اما  به علت پراکندگی صورت اجرا به خود نگرفت.به گزارش خبرنگار تین نیوز، نشست خبری 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر با محور آخرین پیشرفت های توسعه پرداخت 
الکترونیک در تاکسی برگزار شد که در آن علیرضا قنادان با اشاره به موضوع سرعت باالی پیشرفت 
الکترونیکی در حوزه پرداخت ها، گفت: ایران دارای بزرگ ترین ناوگان تاکسیرانی در منطقه است 
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موضوع »ایمنی« برای ما مهم تر از »تاخیر« پروازهاست 

 رایزنی با دولت برای ترخیص ۱۵ درصد از واگن های خریداری شده مترو 

 آماده باش فرودگاه اهواز تا زمان برطرف شدن کامل احتمال پس لرزه 

 چرا نظام پرداخت الکترونیکی در تاکسی ها شکل نگرفت؟ 

هفتهانهم
راهروشناست

بسیار عجیب است در حالیکه این روزها که سخت به اتفاق همکارانم در کیش ایر و سازمان منطقه 
آزاد کیش مشغول کار و برنامه ریزی برای مسافران و آماده شدن برای جشنواره تابستانی کیش و 

انتقال گردشگران هستیم، مدام شایعه حضور من در انتخابات مطرح می شود.با پذیرفتن مسئولیت 
و ماندن در صنعت هوایی در بخش دیگر از دولت مثل سازمان منطقه آزاد 
کیش، ترجیحم خدمت و ماندن در دولت است. چرا که برند شدن در حوزه 
مدیریت یک زن را مدیون حمایت دولت فعلی می دانم.کیش ایر ظرفیت 

قابل توجهی دارد اولویت منطقه آزاد کیش مبنی بر جذب گردشگر، وظیفه 
ما را در دو چندان می کند؛ 

این زمین لرزه در مالثانی و آبادان نیز احساس شد. 

مشارکت ایران در انجام پروژه جهانی مدیریت آب توازن کشتی ها  اعزام ۳0 هزار مسافر برای حج امسال از فرودگاه امام 

هفتهانهم
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