
 به منظور سازماندهی فعالیت های گشت ها و تیم های نظارتی و کنترلی حوزه راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، شیوه نامه فعالیت و شرح وظایف گشت راهداری و ترابری تدوین و برای اجرا 
به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور ابالغ شده است.ادارات کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای موظف هستند با بهره گیری از نیروی انسانی، 
تجهیزات و امکانات موجود این شیوه نامه را با نسخه ابالغیه قبلی با 
نام شیوه نامه گشت راهداری جایگزین کنند و فعالیت های تعریف شده 
در این چارچوب را از طریق ستاد اداره کل و ادارات راهداری شهرستان ها 
در اعزام و فعالیت جاری تمام گشت های راهداری و ترابرید رعایت نموده

   

وکالی کانادایی ۱.۵ میلیارد دالر از ایران غرامت خواستند 

 نکات ایمنی برای کاهش برخورد سواری ها با قسمت عقب تریلر 

رونمایی از ۲ خودروی آتش نشانی مخصوص فرودگاه  نگرانی بخش خصوصی از ایجاد بازار سیاه در حمل و نقل ریلی 

آغاز فعالیت گشت های بازرسی راه و ترابری از اول اسفند 

حدود 40 روز اخیر تصادفات واژگونی و خروج از جاده اتوبوس ها افزایش یافته که اکثر این تصادفات در ساعات بین 12 شب تا 6 صبح رخ داده است.

به گزارش تین نیوز طی یک ماه و 10 روز اخیر 11 تصادف مربوط به اتوبوس رخ داده است که در این 11 حادثه 74 نفر جان خود را از دست داده اند و 
نزدیک به 130 نفر نیز مصدوم شده اند. مهم ترین تصادف نیز مربوط به مسیر تهران-گنبد بود که در این حادثه 19 نفر جان خود را از دست دادند و 

24 نفر نیز مصدوم شد. 

این موضوع حتی موجب شده که پلیس راه ناجا مجبور به بازگرداندن دوباره سیستم ثبت ساعت شود. اما یک فعال حوزه حمل و نقل جاده ای می گوید 
این طرح عالوه بر اینکه منجر به کاهش تصادفات نمی شود بلکه ممکن است نتیجه عکس هم داشته باشد.

جانشین پلیس راه ناجا از همکاری با سازمان راهداری برای الزام اعالم حضور رانندگان اتوبوس از ساعت 10 شب تا 7 صبح در پاسگاه های پلیس خبر 
داد و گفت: این کار با هدف کاهش سوانح برای اتوبوس ها انجام می شود.

صبح امروز در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت ایران خودرو 
دیزل دو خودروی آتش نشانی را تحویل شرکت فروگاه ها داد.

، سیاوش امیر مکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در این مراسم گفت: بعد از انقالب اسالمی 
تا مدتی امکان خرید تجهیزات هوانوردی و خودروهای 
آتش نشانی پیشرفته وجود داشت. سپس به دلیل وجود 
توانمندی داخلی برای تولید این خودرو ها این کار توسط  
شرکت های نماینده شرکت خارجی انجام می شد. 

رئیس اتاق بازرگانی گفت: نگرانی بخش خصوصی این است 
که زیرساخت های ما آماده انجام توافقنامه اوراسیا نیست و 
در ماه هایی از سال حمل و نقل ریلی بازار سیاه پیدا می کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، غالمحسین شافعی 
امروز در همایش »مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری های 
اقتصادی با کشورهای همسایه« گفت: تجارب کشورهای 
توسعه یافته نشان می دهد یکی از محورهای اصلی 
روند توسعه اقتصادی، حضور در پیمان های منطقه ای 
و پیوستن به موافقتنامه های تجارت منطقه ای است.

عبدالهاشم حسن نیا ، رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای  میرحسن موسوی ، معاون مسافری راه آهن محمد اسالمی،وزیر راه و شهرسازی
از تفکر تولید داخلی حمایت می کنیم و باور داریم که مسیر توسعه و پیشرفت، حرکت به سمت 
تولیدات داخلی و صنایع دانش بنیان است.اگر می خواستیم سلطه پذیر باشیم، باید همه باورهای 
دینی را کنار می گذاشتیم، کاری که در رژیم سابق انجام می شد.امروز مسیر ما مسیر عزت و 
سربلندی است و هزینه های آن را نیز پرداخت کرده ایم.رفتن ایران خودرو 
به سمت دانش بنیان شدن و تبدیل به صنعت مستقل و غیر وابسته باعث 
شده تا بتواند تولیدات متنوعی داشته باشد. آنچه امروز در این نمایشگاه 
دیدیم نشانه حرکت به سمت صنعتی دانش بنیان است و باید بر اساس 
طراحی و مهندسی بتوانیم به تولیدکننده مطرح در دنیا تبدیل شویم.

یک راننده عضو جمعیت طرفداران ایمنی راه ها گفت: در چند ماه گذشته حوادثی مبنی بر 
برخورد سواری ها با قسمت عقب تریلرها گزارش شده است.به گزارش تین نیوز، محمد 
اتحادی در گفت و گو با این شبکه خبری افزود: عدم توجه به جلو و حواس پرتی، یکی از 
پنج مورد عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی است.وی تاکید کرد: اگر در چنین حوادثی 
برخورد سواری یا موتور سیکلت با عقب تریلر یا کامیون حادث شود، تلفات به شدت افزایش 
می یابد. اتحادی خاطرنشان کرد: متاسفانه مشاهده می شود بعضی از رانندگان ناوگان 
سنگین به نکات ایمنی نیم یدک خود بی اعتنا بوده و از عواقب ناگوار آن بی اطالع هستند.

ن  لکا یق ما ی تشو ا ست بر ی معتقد ا ه ا د ل بخش حمل و نقل جا یک فعا
خودروهای فرسوده به نوسازی ناوگان باری، الزم است نرخ کرایه حمل بار با 
50 سال با کامیون های نسل جدید متفاوت باشد. کامیون های با عمر باالی 

ننده تاکید کرد: در حمل و نقل مسافری جاده ای،  به گزارش تین نیوز، این را
شرایط به گونه ای است که هرچه اتوبوس به روزتر و مجهزتر باشد و اصطالحًا وی 
آی پی باشد، مسافران برای استفاده از آن نرخ کرایه بیشتری پرداخت می کنند.

سردار سیدکمال هادیانفر افزود:  مهلت طرح تقسیط تا پایان دی ماه بود که به علت 
درخواست هموطنان به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی این مهلت تا پایان 
اسفند 9۸ تمدید شد و هموطنان می توانند از این تسهیالت که فرصت یک ساله را برای 
پرداخت جرایم فراهم می کند استفاده کنند.وی درمورد اینکه این تسهیالت شامل چه 
کسانی می شود، گفت: این تسهیالت با هدف ترخیص خودروهای توقیفی متعلق به اقشار 
ضعیف که برای امرار معاش از آن  استفاده می کنند در نظر گرفته شد، بنابراین اساسًا 
این امکان برای جرایم باالی یک میلیون تومان اجرا شد د د  دئد÷ض3ر5دقسضنم

با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین تمایل به گازسوز کردن خودروها نیز افزایش یافته به 
طوری که بر اساس اظهارات معاون مدیرعامل شرکت پخش فرآورد های نفتی، میانگین 
مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده به خودرو ها روزانه 2 میلیون مترمکعب بیشتر شده است.
2 میلیون متر مکعب  ن  یش مصرف به میزا فزا ین ا ، ا رش تین نیوز به گزا
ده که به گفته حمید قاسمی ده چشمه، مدیران نفتی  در روز در حالی رخ دا
ند میزان مصرف سی ان جی در کشور در بلندمدت و با اجرای  پیش بینی کرده ا
نه 24 میلیون مترمکعب افزایش یابد. سیاست های تشویقی و حمایتی به روزا

شماره سیصد و نود و هشتم- نسخه آزمایشی -۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

طرح های پلیس برای کاهش تصادفات جاده ای چقدر موثر بود؟ 

مهلت تقسیط جرایم رانندگی تا پایان سال تمدید شد 

یک مشوق برای نوسازی ناوگان باری 

 استقبال از گازسوز کردن خودروها + فیلم 

تعدادی از وکالی کانادایی به نمایندگی از خانواده قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی، از ایران شکایت کرده و خواستار غرامت ۱.۵ میلیارد دالری شدند. 

  فروش ۴۳۳هزار صندلی قطارهای نوروزاز تفکر تولید داخلی حمایت می کنیم 

راه روشن است

هفته انهم

در  مسیرهای اصفهان-مشهد، بندر عباس-تهران، تبریز-مشهد، تهران-بندرعباس، 
تهران-شیراز، شیراز-تهران، مشهد-اصفهان و مشهد-تبریز، ظرفیت قطارها برای برخی 
روزهای پرتقاضای نوروز، تکمیل شد.از 14 بهمن ماه پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای 
نوروزی آغاز شد و روز 15 بهمن ماه نیز پیش فروش حضوری 
بلیت ها از طریق آژانس ها و مراکز فروش در سراسر کشور آغاز شد.
40 درصد بلیت قطارهای نوروزی پیش فروش شده است و در برخی 
ایام برای برخی مسیرهای پرتردد، ظرفیت کامل فروش رفته است 
و در برخی مسیرها، در حال حاضر بلیت موجود است.

هفته انهم
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