
   

سیل بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان به خطوط ریلی و جاده ای کشور آسیب زد 

 خطر و خسارت سیالب به پایانه مرزی و گمرک دوغارون در سال 98 

 بسیج راه آهن برای بازگشایی محورهای مسدود  نگاهی به دالیل کاهش 50 درصدی سفرهای خارجی در نوروز 

 فعالیت های فرودگاه مهرآباد برای مقابله با سیل 

 معاون وزیر راه و شهرسازی روند بازسازی راه ها و ابنیه فنی آسیب دیده از سیل را تشریح کرد.

بازگشایی محورهای اصلی و فرعی و راه های روستایی آسیب دیده از سیل اخیر، با به کارگیری تمام ظرفیت و امکانات ادارات کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای سراسر کشور، انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای،  عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان، با بیان این 
مطلب، اظهار داشت: استان لرستان از بیش ترین میزان آسیب برخوردار بوده و 50 کیلومتر از راه های استان به طور کامل تخریب شده است، هم چنین 

23 پل بزرگ، 224 پل، آبرو و آبنما در کل استان لرستان تخریب شده است.
وی با بیان این که بالغ بر 1500 میلیارد تومان به راه های استان لرستان خسارت وارد شده است، افزود: در حال حاضر 5 دستگاه پل خرپایی جهت نصب 
در محل پل های تخریب شده به استان لرستان ارسال شده است و 600 نفر نیروی راهداری با به کارگیری 497 دستگاه ماشین آالت از استان لرستان 

و سایر استان های کشور راه های مسدود را بازگشایی می کنند.

یک کارشناس حمل و نقل دلیل کاهش 50 درصدی سفرهای 
بین المللی در ایام نوروز را  افزایش نرخ ارز و کاهش توان مالی مردم 
می داند و می گوید: افزایش نرخ عوارض خروج از کشور به صورت 
پلکانی، محدود شدن کشورهای مورد هدف برای سفر ایرانیان در 
مقایسه با گذشته از عوامل دیگر کاهش سفرهای خارجی است.
ر سرویس  د فرشیدی در گفت وگو با خبرنگا ا مهرد
هوایی تین نیوز در خصوص دالیل کاهش 50 درصدی 
لبته گرانی نرخ ارز و 4  سفرهای خارجی عنوان کرد: ا
برابر شدن آن در مقایسه با نوروز سال گذشته واضح است

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن 
اعالم کرد که عملیات بازسازی در دونقطه مسدود راه آهن 
جنوب و گلستان با بسیج نیروهای این شرکت ادامه دارد.

به گزارش تین نیوز سعید رسولی ضمن اعالم آخرین وضعیت 
شبکه ریلی کشور اعالم کرد: سیر ایمن در تمام شبکه 
راه آهن برقرار است و قطارها به صورت ایمن و بر اساس 
برنامه از پیش پیش بینی شده در حال رفت وآمد هستند. 

پیروزحناچی،شهردار تهرانمحمدعلی اصل سعیدی پور ،مدیرکل توافقنامه ها وتوسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی میرسعید صفی نیا، مدیرکل فرودگاه مهرآباد
اعالم و ابالغ تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی کشور در سال 9۸ در انتظار 
تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز شورای عالی رقابت است.
کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی 
کشور هرساله به روزرسانی و ابالغ می شود، به همین 
منظور کتابچه مربوط به سال 9۸ نیز اواخر سال گذشته 
توسط سازمان بنادر و دریانوردی بهپ روزرسانی شده و 
به منظور اعالم و ابالغ در انتظار تصویب نهایی توسط 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

 سال گذشته سال سختی را داشتیم و با پیش بینی های هواشناسی می دانستیم که در انتهای 
سال و یا ابتدای سال آینده یعنی امسال، با بارندگی های نامتعارف مواجه خواهیم شد. به همین 
دلیل در ابتدای زمستان عملیات الیروبی مسیل های تهران انجام شد.
تهران هفت روددره دارد که علت شکل گیری آن ها وجود بارندگی 
و سیل های بزرگ در گذشته است. به هر حال از ابتدای امسال تمام 
تالش ما این بود که در عین برنامه ریزی برای نشاط مردم در نوروز، 
آمادگی کامل را برای شرایط بحرانی داشته باشیم. تمام مسیل ها 
نتهای سال مجددا بازبینی شدند. قبال الیروبی شده بود، اما در ا

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تایباد به بیان گزارشی از اقدامات پیشگیرانه این 
اداره از رفع خسارات و خطر سیل به پایانه مرزی و گمرک دوغارون در بارندگی های اخیر پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
رضوی ، علی اصغرکرباسی اعالم کرد: با پیگیری و تالش مستمر اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان تایباد، مسیل اصلی رودخانه فصلی دربند از محل روستای قمی تا روستای 
دوغارون که طی سالهای گذشته مسدود شده بود توسط راهداران این اداره بازگشایی شد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان مسافری کشور با توجه به انتقاد 
تعدادی از رانندگان نسبت به عملکرد برخی ماموران پلیس راه در جریمه آنان با توجه به اطالعات 
سامانه سپهتن، گفت: گاهی ماموران پلیس بر اساس زاویه دوربین جریمه »سرنشین اضافه« 
را برای یک راننده در نظر می گیرند در حالی که سرنشین اضافه تعریف خاصی دارد.به گزارش 
تین نیوز، مختار داوودی این مطلب را در شبکه های اجتماعی و پس از آن بیان کرد که رانندگان 
از نحوه استفاده و برخورد سلیقه ای برخی ماموران پلیس از اطالعات سامانه سپهتن انتقاد کردند.

ایرالین امارات موفق به کسب جایزه بهترین کابین فرست کالس از نظر مردم در سال 
2019 شده است.

به گزارش تین نیوز، بر اساس اعالم سایت هواپیمایی امارات هم چنین جوایز دیگر از جمله 
بهترین کالس بیزینس در منطقه خاورمیانه و بهترین کابین فرست کالس در خاورمیانه 

را به خود اختصاص داده است.سایت در طول یک دوره 12 ماهه شرکت های برتر جهان بر 
اساس کمیت و کیفیت از طریق مرور و رتبه بندی کرده است.

 یک فعال اقتصادی در مورد روند مداوم کاهش ارزش پول ملی گفت: در حالی در کشور 
نقدینگی بعد از جنگ به طور متوسط بین 25 تا 26 درصد رشد داشته که تولید در حد 5 

درصد رشد را تجربه کرده است و این بدان معناست که رشد نقدینگی 20 درصد بیشتر از 
رشد تولید کشور است و این موضوع یکی از دالیل کاهش ارزش پول ملی است.به گزارش 

تین نیوز، محمدعلی طباطبایی در شبکه های اجتماعی با بیان این مطلب گفت: طبق آنچه که 
مسئوالن اخیراً مطرح کرده اند؛ رشد نقدینگی در کشور، 2 دلیل عمده دارد

شماره دویست و سوم- نسخه آزمایشی -25 فروردین  ماه 1398
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 تشریح روند بازسازی راه ها و ابنیه فنی آسیب  دیده 

امارات برنده جایزه بهترین کابین فرست کالس در سال 2۰19 

تجمیع توان ریلی برای افزایش سهم این بخش از حمل و نقل کشور 

 2 دلیل عمده کاهش ارزش پولی 

هفتهانهم
راهروشناست

 برای جلوگیری از سرازیرشدن آب و نفوذ آن به همراه گل و الی به سطوح تاکسی وی ها و 
باند، الیروبی و زهکشی و حفاری های موقت با استفاده از ماشین آالت سنگین انجام شد.

12 فروردین، در پی گزارش های هواشناسی و اعالم شرایط اضطراری بر 
اثر بارش با توجه به آمادگی قبلی فرودگاه برای جلوگیری از احتمال نفوذ 
سیالب به باند 11 راست و 11 چپ، خاکریز 200 متری ایجاد شد. همچنین 
با توجه به وضعیت جوی و شدت بارش ها هماهنگی های الزم به صورت 
برگزاری جلسه های کارشناسی، بازدیدهای میدانی از ایرساید و اتخاذ تدابیر 
الزم برای پیش بینی و پیشگیری از رخداد غیر مترقبه احتمالی انجام شد.

سیالب های اخیر کشور در مجلس بررسی شد. 

 تفکیک خدمات بندری و دریایی بنادر شمال و جنوب در سال 98 

هفتهانهم

جزئیات اقدامات مدیریت شهری برای مقابله با سیل در تهران 
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