
   

 عملکرد ایرالین ها در خردادماه: زاگرس نامنظم ترین بود 

آمارهایی که خودرومحوری ایرانی ها را تایید می کند 

ضرورت تسریع ساخت خطوط فرعی راه آهن با اولویت توجیه اقتصادی  افتتاح پاویون فرودگاه بجنورد با حضور وزیر کشور 

شرط راه اندازی مترو پرند 

اخیرا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نشستی با فعاالن و نخبگان حوزه حقوق زنان برگزار کرد و در آن به بی عدالتی ها و تضییع حقوق زنان 
اشاره کرد و گفت: »بانوان ما امروز دارای نقش های مهمی در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، آموزشی و دفاعی هستند و 

دوشادوش مردان در حوزه های مختلف به ایفای نقش می پردازند.«

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که ما بنا به  تصریح شرع و قانون اساسی، خود را مدافع حقوق همگان ازجمله بانوان می دانیم زیرا معتقدیم این حقوق را ما 
به افراد نداده ایم بلکه این حقوق ذاتی از سوی خداوند متعال به انسان عطا شده و ما صرفا باید مراقب باشیم که این حقوق انسانی تهدید و تضییع نشود.

رئیسی در ادامه این نشست به برخی از بی عدالتی ها و خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: »طبق گزارش های دریافتی برخی شرکت های هواپیمایی 
شرایط خاصی را برای مهمانداران خانم تعیین می کنند ازجمله اینکه ازدواج نکنند یا بچه دار نشوند یا اینکه اضافه وزن نداشته باشند؛ اینها خالف حقوق 

انسانی است و می تواند از مصادیق خشونت علیه زنان باشد.«

در مراسمی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، 
ساختمان پاویون فرودگاه بجنورد آغاز به کار کرد.

 
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی فرودگاه بجنورد، 

سید مهدی رزاز، مدیر فرودگاه گفت: در آستانه سفر رییس 
جمهور به استان خراسان شمالی، روز گذشته)21 تیر( 

ساختمان پاویون فرودگاه بجنورد با حضور عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشور و مقام های استانی افتتاح شد.

بابک احمدی معاون بهره برداری و سیر و حرکت این شرکت 
در جلسه شورای مدیران مناطق راه آهن اظهار داشت: در 
مناطق مرزی کشور بحث حمل و نقل به موقع بار و ترانزیت از 
اولویت های شرکت راه آهن است و باید مدیران مناطق برای 
دستیابی به این هدف تالش کنند تا زمان توقف، بارگیری و تخلیه 
بار به صورت دقیق برای صاحبان بار برنامه ریزی شده باشد.
 احمدی با اشاره به ضرورت احداث خطوط فرعی برای 
افزایش حمل و نقل کاال بر تسریع ساخت این خطوط تاکید کرد

پیروزحناچی،شهردارتهرانحسینعاشوری،قائممقامراهآهن علیامام،مدیرعاملمترویتهران
ارتقای بهره وری شبکه و افزایش ظرفیت حمل ونقل کاال در خطوط ریلی، از اولویت های راه آهن است.
استفاده از حداکثر ظرفیت خطوط ریلی با تعرفه های مناسب و تسهیل حمل ونقل کاال و ترانزیت در 

شبکه از برنامه های مهم ما در توسعه حمل ونقل ریلی کشور است.تعرفه های حمل بار در شبکه 
ریلی کشور برای اعمال به مناطق راه آهن سراسر کشور ابالغ شده که با 

توجه به شرایط رقابتی راه آهن، تعرفه های امسال در شبکه ریلی منصفانه 
تعیین شده و امیدواریم این مساله به رشد حمل ونقل کاال در شبکه ریلی 

منجر شود.عالوه بر تسهیل حمل ونقل کاال و مسافر، مدیران کل مناطق 
باید به بحث ایمنی تردد در شبکه توجه ویژه ای داشته باشند

چرخه تغییرات اقلیمی کره زمین به گونه پیش می رود که حتی اگر زیرساخت های موجود آماده 
مواجهه با دوره های بازگشت رخداد طبیعی باشد تاب آوری کامل مقابل حوادثی که روز به روز 
از روند معمول گذشته فاصله می گیرند محل تردید و نگرانی است.آغاز عملیات اجرایی پروژه 

جمع آوری و هدایت آب های سطحی محدوده بزرگراه فتح نیز یکی از 
این تمهیدات است.

باید عواقب ساخت وساز در مسیر رودخانه ها را پذیرفت. رودخانه 
وردآورد یکی از رودخانه هایی است که در امتداد این مسیر است و در 

مواقع بارش شدید دبی زیادی دارد.

نتایج یک مطالعه تازه در حوزه حمل ونقل برون شهری هشدارهای مبتنی بر »خودرومحوری« 
در ایران را تأیید می کند. در این مطالعه، تعداد مسافر جابه جاشده از طریق حمل ونقل همگانی 
و خودرو شخصی نشان دهنده کاهش استقبال مردم از حمل ونقل همگانی و افزایش استفاده از 
وسیله نقلیه شخصی از سال 1۳۸۵ تا 1۳۹۶ است که منجر به افزایش استفاده از خودرو شخصی 
)تا سال 1۳۹۶( شده است.اطالعات تازه نشان می دهد 2۳2 میلیون نفر-کیلومتر در سال ۹۶ با 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی انجام شده است. همان گونه که پیش بینی می شد؛ بخش 
بزرگی از این تعداد یعنی 1۵۴ میلیون نفر-کیلومتر، »جاده ها« را برای سفر انتخاب کرده اند. 

رییس سازمان مدیریت بحران تاکید کرد: با توجه به آمادگی موجود اگر حادثه ای برای هواپیما بویژه در 
محدوده فرودگاهی پیش بیاید، بسیار خوب عمل می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، اسماعیل نجار 
در حاشیه تمرین دو ساالنه طرح اضطراری ایمنی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با تشکر از سازمان 
هواپیمایی کشوری و برگزاری چنین مانورهایی با اشاره به آمادگی کشور برای حوادثی مانند سقوط 
هواپیما عنوان کرد: تمام فرودگاه های کشور به صورت دوساالنه و در مدت های کوتاه تر شامل شش 

ماهه تمرین را برگزار می کنند.

 یک منبع آگاه از دستگیری عامالن قتل رئیس قطار باری زاگرس خبر داد.

به گزارش تین نیوز یک منبع آگاه گفت: سید حسین شهابی مقدم، رئیس قطار باری سه روز پیش بعد از 
توقف قطار باری توسط پنج نفر سارق، برای حفظ اموال بیت المال با آن ها درگیر و توسط آن ها به دره پر 
تاپ شد که با توجه به ارتفاع دره، وی در اثر شدت جراحات فوت شد اما با همکاری مردم محلی و پلیس 

راه آهن زاگرس، عوامل این قتل دستگیر شدند.

یک فعال بخش حمل ونقل جاده ای گفت: گرانی قطعات و لوازم،  ناوگان حمل ونقل جاده ای را از 
نفس انداخته است.

به گزارش تین نیوز، محمد اتحادی به این شبکه خبری گفت: در سال 1۳۹7 قیمت دالر به 2 برابر 
افزایش یافت و امسال برای چند روز حتی به 1۸ هزار تومان رسید.

این راننده کامیون بیان کرد: در مقطعی، قیمت لوازم خودرو متناسب با دالر 1۸ هزار تومانی 
افزایش پیدا کرد اما با کاهش قیمت ارز، قیمت این اجناس کاهش نیافت.
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مهمانداران، »مانکن« نیستند 

 دستگیری عامالن قتل رئیس قطار باری زاگرس

 آماده مدیریت بحران در حوادث فرودگاهی هستیم 

 دلیل گرانی 500 درصدی لوازم یدکی کامیون چیست؟ 

هفتهانهم
راهروشناست

امیدواریم اولین بخش آن در ماه آینده محقق شود و در سال ۹۹ بتوانیم خط پرند را راه اندازی کنیم.
در مورد مترو پرند باید توجه داشت که قرارداد ما در این زمینه بر اساس بودجه دولتی و عمرانی است و 

از بودجه شهرداری استفاده نمی کنیم.
 سال گذشته استاندار وقت تهران جلسه ای برگزار کرد و مدیران شرکت 

عمران شهر پرند در این جلسه حضور داشتند و از آنها درخواست شد برای 
کمک به شرکت مترو اقدام کنند. جلساتی نیز در دفتر مدیرعامل شهرهای 
جدید داشتیم و آنها وعده دادند که امالکی واگذار کنند که بر اساس آن خط 

پرند را کامل کنیم.

عملکردشرکتهایهواپیماییداخلیدرپروازهایداخلیفرودگاهمهرآباددرخردادماه98توسطسازمانهواپیماییکشوریمنتشرشدکهبراساسآنهواپیماییزاگرسنامنظمترینایرالینبود.

طرح هایی برای توسعه حمل ونقل غرب تهران، در حال بررسی است  ارتقای بهره وری و افزایش حمل بار در شبکه از اولویت های راه آهن است 

هفتهانهم
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