
   

 قیمت خودرو تحت تاثیر ارز افزایش یافت 

 تمرکز حوزه های مختلف هنری به مقوله ایمنی راه ها 

هواپیمای حامل کمک های بشردوستانه ایتالیا وارد فرودگاه امام)ره( شد  بازگشایی راه ارتباطی 700 روستا در دو هفته گذشته 

 ارسال کمک های مردمی و ارگان ها توسط بخش هوایی 

 در حال حاضر میزان خسارت های ناشی از سیل در بخش راه نزدیک سه هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان برآورد می شود. این سخنان رضا نفیسی، رئیس مرکز 
مدیریت بحران وزارت راه وشهرسازی در گفتگو با »حمل ونقل« است که می گوید: » بیش از ۱۴ هزار کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی 
ما آسیب دیده اند و به نزدیک به ۱۰ هزار ابنیه فنی خسارت وارد شده است که اگر اطالع رسانی قبلی سازمان هواشناسی کشور نبود به مراتب شاهد 

خسارت های بیشتری بودیم.«
موضوعی که در مدیریت این گونه حوادث بسیار تأثیرگذار است موضوع اطالع رسانی صحیح است؛ در همین رابطه خوشبختانه سازمان هواشناسی قبل 

از ورود سامانه های مختلف اطالع رسانی و اخطاریه های خود را داده بود.

بر اساس آخرین اطالعاتی که من دارم نزدیک به حدود ۱۰۰ اطالعیه و ۹۰ اخطاریه به صداوسیما و سیستم های مختلف و ۱۹۰۰ گزارش های رادیویی 
و تلویزیونی در این رابطه انجام شد و به غیراز اطالع رسانی هواشناسی با اطالع رسانی های جمعی، خود ما نیز با استان ها مکاتبه کرده و اخطاریه های 

الزم را اعالم کرده بودیم.

 معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان این که راه ارتباطی 
بیش از 7۰۰ روستا در دو هفته گذشته باز شده است، 
گفت: خوشبختانه هیچ روستایی در بن بست قرار ندارد و 
راه ارتباطی با تمام روستاهای دارای سکنه برقرار است.

عبدالهاشم حسن نیا با اشاره به آخرین وضعیت راه های استان 
خوزستان اظهار داشت: پس از وقوع سیل در این استان برخی 
از محورها دچار آبگرفتگی شدند که برای بازگشایی این 
مسیرها باید این حجم از آب در سطح جاده ها فروکش کند.

به گزارش تین نیوز، چند روز گذشته وزارت امور خارجه ایتالیا در 
اطالعیه اعالم کرد که قصد ارسال کمک های بشر دوستانه به 

ایران را دارد.در اطالعیه وزارت امور خارجه ایتالیا آمده بود که در 
پاسخ به وضعیت اضطراری بشردوستانه ناشی از سیالب های 
شدید در مناطق جنوبی و شمال شرقی ایران، آژانس همکاری 
برای توسعه ایتالیا یک پرواز بشردوستانه ترتیب داده است که 
در روزهای آینده از انبار واکنش سریع بشردوستانه سازمان ملل 

واقع در شهر بریندیزی )جنوب( ایتالیا یک محموله کمک ۴۰ 
تنی به ایران ارسال شود.

قاسم عسکری نسب ،مدیر بنادر و دریانوردی لنگه محسن هاشمی ، رئیس شورای اسالمی شهر تهران رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری
وضعیت تذکرات به شورای شهر روشن است و ماده ۸۳ قانون شوراها در خصوص 

آن تکلیف را روشن کرده است. متأسفانه در دوره های گذشته تذکرات به نوعی بروز 
نظرات بود در حالی که تذکرات باید به شکل مکتوب به شهردار ارائه شود و شهردار 

نیز به صورت مکتوب پاسخ را به شورا ارائه کند.
زمانی که اعضا تذکرات را در صحن مطرح می کنند بازتاب 
بیش تری دارد و همین موضوع ایجاد مشکل کرده است در 
حالی که اعضا باید قانونًا تذکر را به صورت کتبی به رئیس 

منتقل کنند و رئیس شورا آن را به شهردار بدهد

در این دوره زمانی، در مجموع هشت میلیون و ۵7۸ هزار و ۶۳۲ تن کاالی نفتی و غیر نفتی 
در این بنادر تخلیه و بارگیری شد که یک میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۹۴ تن مربوط به کاالهای 
غیرنفتی و شش میلیون و ۶۶۶ هزار و 7۳۸ تن به فرآورده های نفتی اختصاص داشته است.

طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت کاالهای غیرنفتی در سال 
گذشته به ۳۰۲ هزار و ۳7۳ تن رسید که نشانگر رشد 7۳ درصدی در 

همسنجی با سال پیش از آن است. طی دوازده ماهه سال ۹7، بیش از 
7۶ هزار تن کاالی غیر نفتی وارد بنادر غرب هرمزگان شد که رقم آن در 

همسنجی با سال پیش از آن، ۵۶ درصد کاهش داشته است.

نشست خبری جشنواره فرهنگی، صوتی و تصویری ایمنی راه ها که به همت جمعیت 
طرفداران ایمنی راه ها برگزار خواهد شد، با حضور رئیس جمعیت ایمنی راه ها در حال 
برگزاری است.به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد بخارایی با اشاره به برنامه های این 
جشنواره گفت: متأسفانه سال گذشته بار دیگر شاهد قربانی گرفتن پدیده ُشوم سوانح 
رانندگی در حمل ونقل بودیم . متأسفانه بار دیگر تعداد زیادی کشته و مجروح سوانح 

رانندگی در سال ۹7 باقی ماندند که برگزاری جشنواره باعث خواهد شد تا ایمنی 
موردتوجه اهالی رسانه های صوتی، تصویری و مکتوب قرار  بگیرد 

حسین عاشوری در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی قطارهای نوروزی سال ۹۸ که با حضور 
اعضای ستاد برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی قطارهای نوروزی، مدیران مناطق )به شکل 

ویدئو کنفرانس( و برخی از مدیران شرکت های حمل و نقلی خصوصی برگزار شد، با اشاره به 
این که هرکس باید در حوزه خود بهترین عملکرد را داشته باشد، افزود: جلسات ستاد نوروزی 
برای تحلیل عملکرد نوروز ۹۸ تا رفع مشکالت مربوطه ادامه خواهد داشت و در شرح وظایف 

واحدها برای آمادگی در ایام خاص و شرایط بحرانی بازنگری خواهد شد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران اعالم کرد: ایستگاه های شاهد- 
باقرشهر، شهر آفتاب و فرودگاه امام خمینی همزمان با برگزاری مراسم روز ارتش مسافرگیری ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و 
حومه، محسن محمدیان با اشاره به برگزاری مراسم روز ارتش جمهوری اسالمی در جوار حرم مطهر 
امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران گفت: از همان ساعات اولیه صبح پنجشنبه ۲۹ فروردین 
ماه تا پایان مراسم قطارها در ایستگاه شاهد- باقرشهر واقع در خط یک مترو تهران توقف نخواهد داشت.

صبح امروز هیاتی از کشور روسیه به همراه رئیس دانشگاه ایالتی حمل ونقل سن پترزبورگ 
به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری های علمی و تخصصی در زیرساخت های 

حمل ونقل به ویژه راه آهن با عضو هیات مدیره و سرپرست معاونت برنامه ریزی، معاون ساخت و 
توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه هادیدار کردند. علی اکبر قبادی شروع همکاری های علمی میان دو 
کشور را موجب باال بردن سطح علمی دانست و گفت:  مبادالت علمی، پژوهشی و فنی دانشگاهی 

می تواند سرفصل همکاری میان دو کشور در حوزه های پژوهشی و فنی قرار گیرد 
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 خسارت ۳ هزار میلیاردی سیل به راه های کشور 

 سه ایستگاه جنوبی خط یک مترو روز ارتش مسافرگیری ندارند 

 تجربه اندوزی از وقایع نوروز ۹۸ برای خدمت رسانی بهتر 

امضای تفاهم نامه میان شرکت ساخت و دانشگاه سن پترزبورگ 

هفتهانهم
راهروشناست

یکی از اولویت های اصلی سازمان هوایی کشوری در جریان سیل حفظ زیرساخت ها و 
فرودگاه های کشور بوده که این امر به خوبی انجام شده است.بخش هوایی کشوری همواره 

سعی کرده در مواقع و رخدادهایی چون حوادث غیرمترقبه سیل و زلزله 
که بسیاری از راههای ارتباطی به مناطق سیل زده در استان های درگیر 

با مشکل رو به رو بودنده اند در پر کردن خالء راههای ارتباطی نقش 
موثری به سزایی را ایفا کند.در این شرایط شرکت هواپیمایی پویا نیز با 
انجام ۴۹ پرواز امدادی از تاریخ ۹7/۱۲/۲۸ تا ۹۸/۱/۲۵ به مناطق سیل 

زده حضوری فعال در مناطق سیل زده داشته است.

صنعت خودروسازی کشور در اوایل سال 1397 مقارن با خروج طرف های غربی به خصوص شرکت های رنو و پژو سیتروئن به دلیل تحریم های جدید و تبعات خروج آمریکا از برجام و اثرات تبعی افزایش قیمت ارز، وارد مرحله جدیدی شد که عمدتاً در قالب کاهش تولید و نابسامانی بازار خودرو و افزایش صددرصدی قیمت خودرو در بازار شد. 

گرانی بلیت مترو شهرداری تهران را به تعزیرات کشاند 

هفتهانهم

 ترانزیت بیش از ۳۰۲ هزار دستگاه خودرو در بندرلنگه 
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