
   

پاسخ مدیرعامل سازمان بنادر به یک منتقد: »شما خودت را ناراحت نکن« 

برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده انجمن حمل ونقل 

»ترمینال سالم« با نمونه های خارجی قابل رقابت است   آمادگی کامل ایران برای آغاز عملیات اجرایی راه آهن شلمچه- بصره 

آمار مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا از زبان شهردار 

رئیس مجلس شورای اسالمی از مطرح کردن مشکل استخدامی مهندسین پرواز ایران ایر در جلسه سران سه قوا، جهت سامان دادن آن خبر داد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، علی الریجانی در مراسم یادبود شهدای پرواز 655 هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« گفت: من از تغییر نام 

فرودگاه بندرعباس به شهدای پرواز 655 تشکر می کنم.

وی در ادامه افزود: بسیار عجیب است که آمریکایی ها این هواپیما را سرنگون کردند و بعد، در پاسخ یک سؤال روشن درماندند. آن ها ادعا کردند فرمانده 
ناو وینسنس اشتباه کرده و این هواپیما را با یک هواپیمای جنگی اشتباه گرفته است. اگر اشتباه کرده پس چرا به فرمانده آن مدال دادید؟ باید آن را 

تنبیه می کردید اما نکردید؛ پس دروغ می گوید.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه دادن مدال به فرمانده این ناو، خطایی بود که آمریکایی پس از این جنایت مرتکب شدند، عنوان کرد: 
زمانی که با هجوم مردم دنیا مواجه شدند به دروغ گفتند که فرمانده آن اشتباه کرده است. این تناقض ها در رفتار آمریکایی بسیار زیاد است؛ این 

تناقض ها برای افراد در جوامع جهانی روشن است.

رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: بهره برداری از ترمینال سالم 
می تواند به تحقق برنامه توسعه ای شهر فرودگاهی برای تبدیل شدن 
به نقطه ای تأثیرگذار در صنعت هوایی منطقه کمک شایانی کند.

 به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره(، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در حاشیه بازدید 
از ترمینال سالم گفت : ساخت این ترمینال توانمندی متخصصان این 
مرزوبوم را در عرصه مهندسی و توسعه کشور به نمایش گذاشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آمادگی ایران برای شروع عملیات 
اجرایی راه آهن شلمچه- بصره خبر داد و گفت: هم اکنون تمام 

اقدامات الزم به منظور شروع عملیات این خط ریلی از سوی ایران 
انجام شده است و در صورت همکاری کشور عراق و تحویل 

زمین، مهندسین مشاور طراح و پیمانکار طی هفته آینده به این 
کشور اعزام خواهند شد.در پی نشست روسای راه آهن های  

ایران، عراق و سوریه در روز گذشته،  صبح امروز معاون وزیر راه 
و شهرسازی، هیاتی از این دو کشور، پیمانکار و مشاور طراحی 

راه آهن شلمچه- بصره با یکدیگر دیدار کردند

یوسف حجت ، رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران سید محسن پورسیدآقایی ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیروز حناچی، شهردار تهران
هنوز برای نتیجه گیری در این باره کمی زود است. اظهار نظر در مورد طرحی که تنها 10 روز از اجرای 

آن در پایتخت می گذرد کافی نیست و باید برای رسیدن به نتیجه متقن در این زمینه چندماهی تامل 
کرد. بررسی های شرکت کنترل ترافیک نشان می دهد که در مدت کوتاهی که از اجرای این طرح 

می گذرد 35 درصد ترافیک در محدوده کنترل آلودگی هوا کاهش نشان 
می دهد. قطعًا که برای نتیجه گیری زود است اما گازهای خروجی از اگزوز 
خودروها معیار مونواکسید کربن در هفته گذشته مورد پایش قرار گرفت 
و مشخص شد با اجرای طرح ترافیک جدید شاخص منواکسید کربن به 

کمتر از 20 درصد کاهش یافته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در واکنش به این سوال که با سرریز ترافیک به 
خیابان های اطراف محدوده کنترل آلودگی هوا چه باید کرد؟ گفت: این سوال غیرکارشناسی است و 
محدوده های اطراف طرح نیز مانند بزرگراه چمران، همت، بعثت و امام علی علیه السالم هم دائم در 

نرخ یک لیتر بنزین در کشور به مراتب کم تر از یک لیتر آب معدنی است.با توجه به این 
شاخص ها استفاده از خودروی شخصی هم به صرفه تر و هم راحت تر است و زمان کم تری 

هم صرف می شود اما چه اتفاقی می افتد که شهروندان از دوچرخه به جای خودروی شخصی 
برای انجام سفرهای درون شهری خود استفاده می کنند.

آیا تابه حال به این موضوع توجه شده که داشتن معاینه فنی نفع 
شخصی ندارد. آیا این به دلیل سیاست عاقالنه استفاده از تخفیف ها 

نیست؟ مردم به خاطر کاهش آلودگی هوا از خودرو نیست که از 
خودرو شخصی استفاده نمی کنند

مجامع عمومی و فوق العاده  انجمن حمل ونقل بین المللی برگزار شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 
بین المللی ایران،  مجامع عمومی و فوق العاده انجمن با حضور پرشور و بی سابقه  مدیران 

شرکت های عضو انجمن، اعضای هیئت مدیره، نمایندگان وزارت کار و تعاون و رفاه 
اجتماعی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران 

برگزار شد.

از تابلوی جدید فرودگاه بندرعباس با نام فرودگاه یادمان شهدای پرواز 655 توسط رییس مجلس  و 
وزیر راه و شهرسازی پرده برداری شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در مراسم گرامیداشت شهدای پرواز 655 
ایران ایر در 12 تیر 136۷ توسط ناو آمریکایی وینسنس بر فراز آب های سرزمینی ایران در خلیج فارس 

سرنگون شد، فرودگاه بین المللی بندرعباس با نام یادمان شهدای پرواز 655 نامگذاری شد.

با موافقت سه کشور ایران،  عراق و سوریه، کریدور حمل و نقل چند وجهی در مسیر ایران ، عراق و سوریه 
و بالعکس ایجاد می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، شهرام آدم نژاد اظهار کرد: سه کشور دوست و برادر ایران ، عراق و 
سوریه دارای روابط تجاری حسنه و رو به رشد با یکدیگر هستند و در این زمینه با توجه به ظرفیت های 
بالفعل و بالقوه ایجاد شده به واسطه توافقات دوجانبه بین هر سه کشور و همچنین چشم انداز افزایش 

این تبادالت در آینده نزدیک ، فصل نوینی از رونق تجارت در قلمرو سه کشور را شاهد خواهیم بود.

عضو اتاق بازرگانی خرمشهر آمار مطرح شده مبنی بر رشد 10۷ درصدی صادرات کاال از بندر 
آبادان را واقعی ندانست و گفت: در حال حاضر فعالیت های اقتصادی بندر خرمشهر و حتی منطقه 
آزاد خرمشهر رو به تعطیلی است.محمدجواد مومن در گفتگو با خبرنگار تین نیوز با بیان اینکه به 

دلیل عدم ثبت سفارش واردات، رسوب کاال در بنادر  بسیار زیاد است، عنوان کرد: بسیاری از افراد 
به امید اینکه امکان ثبت سفارش صورت بگیرد کاالی خود را به بنادر می آورند اما سایت ثبت 

سفارش بسته شده و می توان گفت که عماًل گمرکات خرمشهر تعطیل است.
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 الریجانی: مشکل استخدامی مهندسین پرواز »هما« سامان می یابد 

راه اندازی کریدور حمل ونقل چندوجهی ایران ، عراق و سوریه 

تغییر نام فرودگاه بندرعباس به »شهدای پرواز 655« 

 بندر خرمشهر عمال تعطیل است 

هفتهانهم
راهروشناست

از تمام مردم، خبرنگاران و اعضای هیأت دولت دعوت می کنم که به کمپین سه شنبه های بدون 
خودرو بپیوندند.  امیدواریم هم زمان با برگزاری سومین دوره نمایشگاه دوچرخه های شهری شاهد 

گسترش استفاده از دوچرخه در سطح شهر باشیم.در زمینه موضوع استفاده از حمل و نقل پاک، سند 
کم نیست، براساس اسناد  تا سال 1404 سهم دوچرخه از سفرهای درون 
شهری 1.5درصد باشد اما امروز کم تر از یک درصد است. باید بتوان این 

مهم را در مدت زمان معقول افزایش داد. اواسط دهه 40 را به یاد داریم که 
در بسیاری از شهرهای کوچک تعداد خودروها به شدت کم بود و همه از 

دوچرخه استفاده می کردند 

کجای دنیا یک مترجم زبان انگلیسی را برای ادامه تحصیل در دانشگاه جهانی دریانوردی آن هم در حوزه مدیریت ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی در نظر می گیرند!؟ و سپس ایشان را تحت عنوان معاون نماینده دائم دولت ج.ا.ا در آیمو، عازم لندن می نمایند!؟ 

قیمت بنزین از آب معدنی کم تر است کاهش 16 درصدی ورود به محدوده زوج و فرد سابق 

هفتهانهم
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