
   

 تذکر سازمان هواپیمایی به گران فروشی بلیت هواپیما به مناطق سیل زده 

 امداد هوایی ایران برای کمک رسانی مجهز نیست 

تقدیر امیرمکری از پرسنل فرودگاه های استان گلستان  انتصاب مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن 

مقررات ملی ساختمان اصالح می شود 

اسالمی، عصر امروز به منظور شرکت در کمیسیون مشترک همکاری های ایران و بلغارستان، عازم صوفیا پایتخت این کشور خواهد شد.
به گزارش تین نیوز،  محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی عصر امروز در رأس هیئتی به منظور شرکت در نوزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و بلغارستان، عازم صوفیا، پایتخت این کشور اروپایی شده و از صبح فردا در مذاکرات شرکت خواهد کرد.

در این سفر امضای چندین سند شامل یادداشت تفاهم نوزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، علمی، فرهنگی و هنری، 
یادداشت تفاهم همکاری های اقتصادی، یادداشت تفاهم همکاری های اتاق های بازرگانی دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری های تائید صالحیت 
)استاندارد(، یادداشت تفاهم همکاری های هواشناسی، یادداشت تفاهم توسعه بنادر و همکاری های دریایی و یادداشت تفاهم همکاری های پستی در 

دستور کار هیئت های ایرانی، از جمله هیئت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
شهرام آدم نژاد معاون وزیر راه وشهرسازی نیز در افتتاحیه نشست کارشناسی نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و بلغارستان 

حضور داشت.

مدیرعامل راه آهن طی حکمی، سید حسین مرتضوی را به 
عنوان مدیرکل خط و سازه  های فنی راه آهن منصوب کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران، سعید رسولی در این حکم خواستار مدیریت، 
برنامه ریزی و اولویت بندی در اجرای عملیات نگهداری، 
بهسازی و بازسازی خطوط، سازه های فنی و ماشین آالت 
مکانیزه خطی، ایجاد هماهنگی به منظور متناسب سازی 
از سوی مدیرکل جدید خط و سازه های فنی راه آهن شد.

 
اقدامات به موقع و هماهنگ فرودگاه گرگان برای پیشگیری 
و کنترل بحران سیل مورد تقدیر مدیر عامل قرار گرفت.به 

گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه های 
استان گلستانریال سیاوش امیر مکری رئیس هیئت مدیره و 

مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از مدیر کل 
فرودگاه های استان و همکاران این اداره کل برای اقدام به موقع 
و عملکرد خوب در مدیریت بحران سیل استان گلستان تشکر 

و قدردانی کرد.

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهرانمحمد رجبی، مدیرعامل اسبق رجا مازیار حسینی،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
با فروکش کردن اثرات تخریبی سیل در شهرهای مختلف کشور،  حاال نوبت به ارائه آمار 
ضد و نقیض از میزان خسارت های سیل توسط برخی نهادها و مسئوالن رسیده است. اما 

این آمار و ارقام تا چه حد درست و قابل اعتماد هستند؟

این روزها اعالم میزان خسارت سیل جزو الینفک گزارش مسئوالن 
از عملیات نجات و امداد شده و هر روز و ساعت اعداد جدیدی 

مطرح می شود که میزان دقت و درستی آن ها هم مشخص 
نیست. 

مطالعه طرح احداث بی آر تی به منظور پوشش سفرهای رفت وبرگشت تهران - کرج در حال 
انجام است که با توجه به تقاضای سفر، ایستگاه وردآورد نیز در این طرح دیده شده است.

بزرگراه شهید همت، آزادراه تهران - کرج و جاده مخصوص به عنوان سه محور پیشنهادی در 
دست مطالعه و ارزیابی است.

 این محورها با ایستگاه های محدود و با هدف دسترسی سریع تر 
شهروندان به عنوان سامانه تندرو در حال مطالعه اند. مطالعه احداث ٤ 

خط جدید مترو در تهران به اتمام رسیده و خط ١١ مترو در دو منطقه ٢١ 
و ١٨ به شهروندان خدمات رسانی خواهد کرد.

در حالی همواره از ضعف وضعیت امداد هوایی در جاده ها سخن به عمل می آمد که 
اخیراً این ضعف با توجه به سیل اخیر در چند استان کشور به شدت نسبت به گذشته 

بیشتر احساس شد. 
خبرهایی که حتی در طول این سال ها بسیار شنیده می شد که برای مثال »یک فروند 

هواپیمای امداد هوایی در حال انتقال یک بیمار سقوط کرد.« شاید بتوان گفت که 
متأسفانه امدادرسانی هوایی ایران به دالیل مختلف شاخصه های یک امدادرسانی 

ایمن را ندارد

 محمد راستاد؛ معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جریان سفر به ویتنام 
از بندر بزرگ »های فونگ« بازدید کرد و در جلسه ای با حضور مدیران ارشد این بندر ظرفیت 

های تجاری و ارتباطی دو کشور بررسی شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، بندر »های 
فونگ« دومین بندر بزرگ ویتنام بعد از بندر »هوشیمینه« و همچنین بزرگ ترین بندر 

تجاری شمال ویتنام است.

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از فرودگاه جدید استانبول با تاکید بر این که این 
فرودگاه یکی از بزرگترین و مجهزترین فرودگاه های در حال حاضر دنیاست، گفت: فرودگاه جدید استانبول 
چه در بخش وسعت و چه در بخش فناوری و تجهیزات، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
به گزارش تین نیوز، یکی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی نیز با اشاره به نقش 
لجستیکی که قرار است این فرودگاه در منطقه ایفا کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه غفلت 
ما از جایگاه ویژه لجستیکی کشورمان، سفره کشورهای همسایه را رنگین می کند.

مجلس با افزایش قیمت یا دونرخی شدن بنزین مخالف است. عبداهلل سامری، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس با اعالم این خبر افزود: نمی توان این تصمیم نمایندگان مجلس را در جلسه ای 

بیرون از مجلس تغییر داد.سامری با ابراز بی اطالعی از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا درخصوص دونرخی شدن و بازگشت مجدد سهمیه بندی بنزین اعالم کرد: نمایندگان در 

اسفندماه در جریان بررسی بودجه 9٨ با هرگونه افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی 
مخالفت کرده بودند.
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 وزیرراه و شهرسازی به بلغارستان می رود 

 فرودگاه استانبول؛ تبدیل ترکیه به شماره یک لجستیک منطقه 

دیدار راستاد با مدیران ارشد بندر »های فونگ« ویتنام 

مجلس با افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین مخالف است 

هفتهانهم
راهروشناست

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی یکی از سازمان های باتجربه و قدیمی 
در امر ساخت و ساز است که پروژه های با کیفیتی را نیز به اجرا درآورده است.زمانیکه نظام 
ساخت وساز بر مبنای نظام آسیب تعریف شود، نتیجه اش به غیر از 

آسیب نخواهد بود.
 روشی که مقررات ملی ساختمان برای طراحی بیمارستان ها دارد، روش 

نیرو است که طراحی با روش نیرو موجب می شود تا ساختمان های 
پراهمیت حتما دچار آسیب شوند. به همین دلیل نیز برای بیمارستان ها 

باید منطق و استراتژی طراحی تغییر یابد 

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در اخطاریه های به برخی از سایت های فروش بلیت هواپیما به آن ها در راستای گران فرشی بلیت هواپیما در مناطق سیل زده تذکر داده است. 

چرا اعالم خسارت های سیل اخیر، باید متوقف شود؟ 

هفتهانهم

مطالعات  امکان  سنجی  طرح احداث خط اتوبوس تندرو در مسیر تهران - کرج 
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