
 سالیانه یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر از جاده های کشور تبدیل به بزرگراه می شود که 
این امر نقش مهمی در ایمنی محورهای ارتباطی  دارد. ایجاد ۵۴۰ کیلومتر بزرگراه در استان 
های سیستان و بلوچستان، فارس،کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در قالب سه طرح  پیش 
بینی شده که تاکنون ۴۰۰ کیلومتر آن بهره برداری شده است.با 
احداث این میزان بزرگراه در کریدور شرق به جنوب غرب کشور افزون 
بر سالمت مسافران زمینه برای رونق صنعت گردشگری نیز در این 
مناطق نیز فراهم خواهد شد.امسال ۱۲۰ میلیارد تومان برای ساخت 
جاده های کریدور شرق به جنوب غرب کشور اختصاص یافته است.

   

هجوم خریداران بلیت های نوروزی قطار؛ در ساعت اول ۱۱ هزار بلیت فروش رفت 

 رواج فروش مدرک تحصیلی به رانندگان 

سقوط بوئینگ اوکراینی ٣٠ درصد پروازهای فرودگاه امام را کاهش داد  افتتاح ۵۶ پروژه حمل ونقل ریلی در دهه فجر 

۴۰۰کیلومتر بزرگراه در کشور بهره برداری می شود 

بر اساس آمار و ارقام اعالم شده توسط سازمان پزشکی قانونی از تلفات حوادث رانندگی، در فاصله آبان 97 تاکنون نزدیک به ۲۲ هزار 7۱۵ نفر جان 
خود را در تصادفات جاده ای از دست  داده اند. 

به گزارش تین نیوز  ایران یکی از کشورهای دارای باالترین آمار تصادفات رانندگی در جهان است و مرگ ومیر ناشی از این تصادفات در سال های 
گذشته در یک منحنی افزایشی حرکت کرده است. با توجه به افزایش حجم  استفاده از خودروهای شخصی برای تردد در جاده ها، آمار تصادفات به 

دالیل مختلف در ایران رو به افزایش است. 
بر اساس آمار موجود، ساالنه حدود ۸۰۰ هزار تصادف رانندگی در کشور رخ می دهد که خطای انسانی، جاده ها و خودروهای غیراستاندارد از عوامل 

مهم تصادفات رانندگی عنوان شده اند.  
بامداد روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس دریکی از محور های مواصالتی استان زنجان سه نفر جان خود را ازدست داده و ۲۱ نفر مجروح شدند.

متأسفانه در ماه های گذشته شاهد تصادفات زیادی شبیه این تصادف در جاده های ایران بودیم. بر اساس آمار پزشکی قانونی طی ۱۴ ماه گذشته ۲۲ 
هزار و 7۱۵ نفر جان خود را در جاده های ایران ازدست داده اند. همچنین بر اساس این آمار نیم میلیون نفر نیز براثر این تصادفات مصدوم شده اند.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی از کاهش ٣۰ درصدی 
پروازها بعد از سانحه سقوط بوئینگ اوکراینی خبر داد.
»محمد مهدی کربالیی« روز دوشنبه در حاشیه نشست 
تبیین توسعه تجارت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی 
امام خمینی افزود: پس از سقوط بوئینگ، ویروس 
کرونا برای برقراری پروازهای چین مشکل ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی پروازها از مبدا چین به ایران و برعکس 
منتفی است، خاطرنشان کرد: اعالم آمادگی برخی خطوط هوایی 
مانند ماهان دلیل نمی شود که این پروزاها در حال انجام است.

سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی  و مدیرعامل 
شرکت راه آهن با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر 
ضمن عرض تبریک به مناسب گرامیداشت ایام اهلل دهه 
فجر انقالب اسالمی اظهار داشت: ۵۶ پروژه حمل ونقل 
ریلی در طول دهه مبارک فجر در ۱٣ استان به ارزش ۶۰۰ 
میلیارد تومان افتتاح می شوند.وی افزود: این پروژه ها شامل 
احداث خطوط فرعی و گذرگاه ها، رفع تقاطع های همسطح، 
بازسازی و بهسازی خطوط، نصب عالئم و ارتباطات 
الکتریکی و افتتاح مرکز  تعمیرات لکوموتیو در مشهد است.

محمداسالمی،وزیرراهوشهرسازیمهرانقربانی،معاونحملونقلسازمانراهداریوحملونقلجادهای خیراهللخادمی،معاونوزیرراهوشهرسازی
براساس توافق به عمل آمده بین این سازمان و پلیس راه کشور در راستای کنترل مضاعف ایمنی 
رانندگان و ناوگان اتوبوسی اجرای چهاربند با موضوع ایمنی سفرهای اتوبوسی با اولویت در دستور 
کار قرار گرفته است.کنترل مضاعف سیستمی و فیزیکی راننده و ناوگان در مقابل تمام پاسگاه ها 
توسط پلیس راه در ساعات ۲۲ تا 7 صبح موضوع ماده اول این توافق 
است براساس موضوع بند ۲ این توافق، تشدید نظارت های میدانی در 
پایانه های مسافربری و در طول مسیر با ایجاد تیم مشترک پلیس راه 
راهور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعمال می شود. اجرای 
طرح تشدید و غربالگری سالمت رانندگان مسافربری به عمل آمده است.

یک راننده ناوگان عمومی جاده ای در مورد تغییر شرایط  مدرک تحصیلی رانندگان 
نندگی گفت: ارتقای  از سوم راهنمایی به دیپلم برای دریافت کارت هوشمند را
نندگی منجر  ا هنمایی به دیپلم برای دریافت کارت هوشمند ر مدرک سوم را
به رواج داللی و خرید و فروش مدارک تحصیلی به قیمت های باال می شود.
به گزارش تین نیوز، فریدون طبقچی افزود: سطح سواد تاثیر زیادی در بهبود کیفیت 
رانندگی ندارد ولی آموزش های واقعی در دوره  مشخصی با در نظر گرفتن تمام 
استانداردهای الزم می تواند نقیصه های موجود  در خطاهای انسانی را کاهش دهد 

صدور ویزای شنگن از دو روز گذشته یعنی فردای آن روزی که بریتانیا رسما از 
اتحادیه اروپا جدا شد، در تمامی کنسولگری های کشورهای عضو پیمان محدوده 
شنگن بر پایه قانون جدید و با اعمال افزایش هزینه ٣٣ درصدی آغاز شده است.

 بر پایه قانونی که اجرای آن از روز یکشنبه گذشته آغاز شده است، هزینه صدور ویزا برای هر 
فرد بزرگسال از ۶۰ یورو به ۸۰ یورو افزایش یافته است. این رقم برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال 
نیز با ۵ یورو افزایش به ۴۰ یورو رسیده است. البته این هزینه برای شهروندان کشورهایی که 
با اتحادیه اروپا توافقنامه تسهیل صدور ویزا امضا کرده اند، همچون گذشته ٣۵ یورو است.

اگرچه برخی کارشناسان حوزه ریلی معتقدند »حمل و نقِل ریلی ایران برای بقا در بازاِر حمل 
و نقِل مسافری نیاز به تغییِر پارادایم دارد و حرکت به سمت قطارهای سریع نقطه چرخش 
راهبردی در این بخش است« اما برخی کارشناسان این حوزه نیز معتقدند به ۲ دلیل درآمد 
سرانه کم و فقدان ارتباط با صاحبان فناوری، فعال باید راه حل »سرعت« را کنار گذاشت.

به گزارش تین نیوز، سعید قصابیان با تاکید بر این که سرعت در بخش مسافری ریلی همه چیز 
نیست، گفت: علت گریزان بودن مسافر از ریل فقط سرعت نیست، علت مهمتر آن است که 
یارانه  سوخت موجب شده هزینه حمل و نقل جاده ای ارزان تر از حمل و نقل ریلی و هوایی باشد.

یک کارشناس حوزه دریایی بر ارزیابی واقعی توانمندی ها و نواقص و کمبودهای یاردهای 
کشتی سازی کشور تاکید کرد و گفت: در چند سال گذشته به دلیل عدم شناخت علت واقعی 
این نواقص و کمبودها، راهکارهای ارائه شده در قالب تدوین قوانین و مقررات توسعه ای و 
حمایتی نه تنها وضعیت این صنعت را بهتر نکرده بلکه شرایط و موقعیت این صنعت را وخیم تر 
از گذشته کرده است.به گزارش تین نیوز، رضا محمدعلی بیگی این مطلب را در پاسخ به 
اظهارات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد که چندی پیش در حاشیه 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، گفته بود» ۶۲ درصد امکان ساخت کشتی در داخل وجود دارد

شماره سیصد و نود و هفتم- نسخه آزمایشی -۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
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23 هزار نفر در تصادفات جاده ای ۱۴ ماه گذشته کشته شدند؛ نیم میلیون نفر مصدوم 

 قطارهای سریع یا ارزان؟ کدام موجب جذب مسافر می شود؟ 

قانون ویزای شنگن تغییر کرد+جزئیات 

۷۵۰ میلیون دالر برای ساخت کشتی؛ مشکل صنعت کشتی سازی 

براساسمصوبهستادنوروزیراهآهنطرحسفرهاینوروزیریلیبهمدت۲۱روزازبیستوچهارماسفند۹۸آغازمیشودوتاپانزدهمفروردین۹۹ادامهدارد.

صنعت هوانوردی ما در شأن مردم ایران نیست تشدید نظارت بر ناوگان اتوبوسی با تعامل مشترک سازمان راهداری و پلیس راه 

راه روشن است

هفته انهم

در طول این چهل و یک سال هر جایی که با قدرت وارد شده ایم، پیشرفت کرده ایم و هر جایی که 
کم کاری کرده ایم، جا مانده ایم و کشور آسیب دیده است.یکی از بخش هایی که دچار عقب ماندگی 
است، صنعت هوانوردی کشور است که کشور دچار آسیب از این محل شده در حال پس دادن 
اشتباهات گذشته خود هستیم.شأن و جایگاه ایرانیان بسیار باالتر از جایگاه 
فعلی در صنعت هوانوردی است و ما باید بهترین جایگاه را داشته باشیم.

 جوانان پژوهشگر و نهادهای پژوهشی ما اثبات کرده اند هر جا کاری 
به آنها داده شده، نتایج فاخری به دست آورده اند، بنابراین ظرفیت 
توسعه صنعت هوانوردی با تکیه بر همین جوانان وجود دارد.

هفته انهم
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