
   

تمهیدات فرودگاهی برای مقابله با وقوع سیل در بجنورد 

 روایتی متفاوت از مونوریل قم؛ طرحی که دوساعته تصویب شد 

در سال جدید نیز پویایی و پیشگامی سرلوحه کار قرار گیرد  اسفراین و سبزوار سال98 به خط آهن متصل می شوند 

 توسعه دوچرخه اشتراکی و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در سال 98 

یک کارشناس اقتصادی با ارائه 3 سناریو برای اقتصاد ایران در سال 98، به بیان پیش بینی خود از روند آینده اقتصاد کشور پرداخت.

به گزارش تین نیوز، حسین عبده تبریزی با بیان سه سناریو برای مدل سازی اقتصاد ایران در سال 98 ، سناریو اول را حفظ وضعیت موجود و صدور یک 
میلیون بشکه نفت در روز و سناریوی دوم را بهترشدن وضع با آغاز مذاکره در نهایت سناریوی سوم را بدتر شدن وضع جاری. باال گرفتن درگیری های 

لفظی در منطقه و کاهش صدور نفت به 500 هزار بشکه عنوان کرده است.
عبده تبریزی که این سخنان را در جلسه عصرانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری عنوان کرده می افزاید: به نظر نمی رسد امریکایی ها، و شخص 
ترامپ بخواهند به سمت جنگ و درگیری شدید پیش بروند. با این همه افراد بسیار معتبر اظهارنظرهایی کرده و اعالم نگرانی کرده اند. مثاًل ویلیام برنز  
در مصاحبه با آتالنتیک اخیراً تصریح کرده که هر چند ترامپ قصد حمله و جنگ ندارد، اما اطرافیان او را به آن سمت میکشانند؛ تیم اطراف مرکب  از 
طرفداران اسرائیل، عربستان، ... زمینه های جنگ را آماده می کنند. یعنی سال 2013 سال مهمی برای جنگ افروزان است. چرا که در سال 2020 که 

سال انتخابات است، امریکا به کشور دیگر تجاوز نمی کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن 
وعده داد اتصال ریلی 2 شهر اتصال اسفراین و سبزوار سال 

98  انجام شود.
به گزارش تین نیوز، سعید رسولی در نشست خبری که 

اواخر اسفند سال گذشته و در آستانه تعطیالت نوروز انجام 
شد، گفت: اتصال ریلی اسفراین و سبزوار در دستور کار 

راه آهن است و راه آهن شهر سبزوار با پیشرفت فیزیکی ۶0 
درصد و اسفراین با ۷0 درصد پیشرفت فیزیکی، سال 98 به 

بهره برداری خواهد رسید.

نخستین جلسه شورای مدیران رجا در سال جدید 
و با حضور مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و مدیران 
رجا به منظور ایجاد هماهنگی برای ارائه ی خدمات 
بهتر و بیشتر به مسافران در سال جاری، برگزار شد.

 مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا در این مراسم با 
اشاره به خدمات این شرکت در ایام سفرهای نوروزی گفت: 
امیدواریم ماحصل تالش همه ی ارکان رجا ثمربخش باشد 
و توانسته باشیم آن طور که شایسته و هموطنان گرامی  
است خدمات بهتر و شایسته ای در ایام نوروز ارائه داده باشیم.

نوراله دلخواه ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالمعلیرضا خجسته؛ مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی  محسن پورسیدآقایی ،معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران
در بخش جستجو، نجات و حفاظت محیط زیست دریایی، به دنبال »نظارت 
مستقیم بر اجرای موثر الزامات کنوانسیون های بین المللی«، »تأمین زیرساخت 
های الزم جهت اجرای عملیات مقابله با آلودگی دریایی« و 
»نظارت های مستمر بر عملکرد بنادر در مراکز جستجو و نجات 
دریایی هستیم. »تأمین تجهیزات جستجو و نجات دریایی«؛  
»پایش های هوایی و دریایی زیست محیطی« و »انعقاد و اجرای 
تفاهم نامه های همکاری با ارگان های ملی ذی ربط و کشورهای 
منطقه«  از دیگر برنامه های این اداره کل در سال 98  است.

 از ابتدای سالجاری بیش از 108 دستگاه کامیون حاوی کاالی ترانزیتی و صادراتی از مرز مهران به 
تناژ بیش از هزار و 800 تن به سوی کشور عراق تردد داشته اندکه از این تعداد 44 دستگاه کامیون 
در مرز مهران تخلیه کرده است و تعداد چهار دستگاه کامیون با تناژ 9۶ هزار 
تن به کشور عراق ترانزیت شده است و تعداد ۶0 دستگاه کامیون به صورت 
حمل یکسره )صادراتی( با تناژ بیش از هزار تن از این مرز ترانزیت شده است.
با توجه به قرارگرفتن کشور عراق در مسیر کریدور شرق- غرب که 
می تواند یکی از ترانزیت میان آسیا و اروپا باشد پایانه مرزی مهران 
بستر مناسبی برای فعال شدن هرچه بیشتر این کریدور فراهم می آورد

 یک مقام مسئول اسبق قم گفت: هیچ گاه در جلسات متعدد کارشناسی، بحثی در مورد مونوریل 
قم، مبدأ و مقصد، ضرورت و کارکرد و حجم جابه جایی آن مطرح نشده بود و مصوبه ای هم نداشت.
به گزارش تین نیوز، همزمان با وقوع سیل در کشور و خسارات های سنگینی که 
این رخداد به زیرساخت های کشور وارد کرد، بحث ساخت و سازهای عمرانی 
ه های  ز پروژ یکی ا ست. غ شده ا ا عی د جتما ر شبکه های ا رشناسی د غیرکا
حمل ونقلی که در این زمان مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، مونوریل قم است 

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.

بهروز آقایی گفت: پس از اخطارهای هواشناسی ستاد بحران اداره کل تشکیل جلسه 
داد و در زمینه پیشگیری و آمادگی به موقع در زمینه شرایط بحرانی تصمیم گیری شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس پیش 
بینی هواشناسی و فعال شدن سامانه بارشی در طی روزهای آتی همراه با وزش باد 
نه الزم توسط ستاد مدیریت  شدید و  احتمال جاری شدن سیل، تمهیدات پیشگیرا
بحران اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان اندیشیده شده است.

قیمت واحدهای مورد معامله مسکن مهر پردیس، واقع در شهر تهران، در نبود نظارت درست و 
خالء قیمت گذاری، با افزایش شدیدی روبرو شده است. فروشندگان فایل های مسکن مهر در 
شهرستان پردیس می گویند قیمت های کنونی مسکن مهر در این شهرستان به طور بی سابقه و 
بی ضابطه ای باال رفته است. از دیدگاه فعاالن بازار مسکن در پردیس، این اتفاق به دلیل قیمت گذاری 
نادرست و سوءاستفاده برخی از معامله گران به وجود آمده است. شهر جدید پردیس واقع در 20 
کیلومتری شرق تهران، یکی از کانون های اصلی ساخت و توسعه برنامه مسکن مهر بوده است.
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سه سناریو برای پیش بینی تحوالت اقتصاد ایران در سال 98 

آمادگی بنادر چابهار در مواجهه با شرایط جوی بحرانی 

 اشکاالت جریمه رانندگان اتوبوس که سامانه سپهتن نمی بیند 

 جوالن داللی و قیمت های نجومی در مسکن مهر پردیس 

هفتهانهم
راهروشناست

تهران شهری است که معابر آن پر از انبوه وسائل نقلیه بوده که متاسفانه با اولویت تردد 
خودروهای شخصی طراحی شده است. بزرگراه های متعدد، تقاطع های غیر هم سطح زیاد، 
پارکینگ ارزان و رایگان، اعمال جرایم نه چندان زیاد همگی باعث 
تشویق استفاده از خودروهای شخصی در سطح معابر شده است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران می گوید اگر می خواهیم 
با مشکالتی مثل ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و کم تحرکی 
شهروندان مبارزه کنیم باید شهروندان را تشویق کنیم که ضمن تغییر 
سبک زندگی از وسایل پرتحرک تری برای حمل ونقل استفاده کنند

فرودگاه بجنورد در ایام نوروز به عنوان فرودگاه آلترناتیو در ایام نوروز 24 ساعته فعال بود و همواره هلی کوپترهای هالل احمر و امدادرسان برای سوخت گیری به مناطق سیل زده از این فرودگاه سرویس دهی می شدند. 

 تشریح مهم ترین برنامه ها ی حوزه حفاظت و ایمنی دریانوردی

هفتهانهم

میزان ترانزیت وسایل نقلیه باری در ایام نوروز98 از پایانه مرزی مهران 
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