
   

25 درصد متوفیان سوانح رانندگی را بانوان تشکیل می دهند.ما برای کاهش اثرات تصادفات 
رانندگی به ویژه کاهش کشته ها نیازمند اقدامات گسترده هستیم.

20 سال پیش تعداد 28 هزار کشته و یک میلیون مصدوم ساالنه در سوانح رانندگی داشتیم، اما با 
انجام اقداماتی از سال 82 نظیر اجرای استانداردهای بین المللی، آموزش، 
ارتقای ایمنی راه، بهبود وضعیت تجهیزات، بهبود ارتقای وضعیت ناوگان، 
شخصی و عمومی و کنترل و نظارت توسط سیستم های هوشمند، آمار 
سوانح کاهش یافت و تلفات تصادفات به 17 هزار کشته و 600 هزار 

مصدوم در سال رسید.

 دستاورد جمع آوری کارت های سوخت آزاد؛ مرگ یک کارگر جایگاه سوخت 

یارانه ۱۲۰ هزار تومانی لغو شد 

جزییات قیمت بلیت هواپیما اعالم شد+ جدول  بانک عامل در پرداخت تسهیالت کرونایی تسریع کند 

 زنان در رانندگی منضبط تر از مردان 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم زنان از تلفات جاده ای 25 درصد است، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون شاهد افزایش تصادفات جاده 
ای در بزرگراهها و آزادراه ها بوده این.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی صبح امروز در مراسم یادبود قربانیان سوانح رانندگی با محوریت »پویش آگاه سازی بانوان و کودکان« 
در جمع خبرنگاران عنوان کرد: کمیسیون ایمنی راه ها در سال جاری نقش ایمنی راه های کشور را تصویب کرد.

او در ادامه افزود: این نقشه تکالیفی را برای همه سازمان های مسئول در امر حمل و نقل و پشتیبانی از سفر و امور امداد و نجات جاده ای برای 
آنها روشن کرده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کمیسیون ایمنی راه ها در سال جاری تصمیم گیری شدکه ما در روز یادمان قربانیان حوادث رانندگی یک هفته 
ای را در راستای این موضوع مهم در نظر بگیریم عنوان کرد: در راستای همین موضوع مسولیت اجتماعی فراگیری تحت عنوان »پویش اجتماعی 
بانوان« تعریف شد . بانوان در سفر زمانی که چه خود راننده هستند و چه افراد دیگر می توانند مراقب کیفیت رانندگی باشند و بر آن نظارت کنند.

شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری همچنان چشم  انتظار 
بانک عامل )بانک ملت( برای همکاری با این شرکت ها جهت 
پرداخت تسهیالت کرونایی هستند.رئیس انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته با اعالم این 
مطلب گفت: حدود 6 ماه پیش بود که وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرد پیامک تشکیل پرونده تسهیالت حمایتی در برابر 
کرونا از سوی بانک های عامل به بنگاه های آسیب دیده از 
شیوع ویروس کرونا ارسال می شود و پرداخت این تسهیالت 

از نیمه دوم اردیبهشت آغاز خواهد شد.

براساس مصوبه شب گذشته شورای عالی هواپیمایی 
کشوری، شرکت های هواپیمایی مجازند حداکثر 10 درصد 
به سقف نرخنامه مصوب خرداد ماه امسال اضافه کنند. 
بنابراین، پرواز قشم رشت با نرخ یک میلیون و ۹۴ هزار و 
۳۹0 در صدر این نرخنامه قرار دارد.پس از حدود یک ماه 
کشمکش و جلسات متعدد، شب گذشته باالخره تکلیف 
نرخ پروازهای داخلی مشخص و اعالم شد. بر اساس این 
مصوبه قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی 
اعالم شده توسط انجمن شرکت های هواپیمایی در خرداد 

امیرحسن کاکایی- کارشناس حوزه خودروعباس قربانعلی بیک-کارشناس حمل ونقل شهرام آدم نژاد-رئیس کمیسیون ایمنی راه ها
تیرماه امسال رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در زمینه های مختلف توصیه هایی به منتخبان مردم داشتند از جمله در موضوع مهم مسکن 
که در اینجا بدان اشاره می کنیم:»در مقوله مسائل اجتماعی و غیره هم مسئله مسکن یک مسئله جدا 
مهم و کلیدی است؛ در سبد هزینه های خانوار، مسکن سهم بسیار عمده 
ای دارد و مسئله مسکن خیلی مهم است.«از سوی دیگر با وجود ویژگی 
های ممتاز حمل و نقل ریلی و همچنین برخورداری این صنعت از سیاست 
ها و قوانین حمایتی همچون ابالغیه سیاست های برنامه هفتم  متاسفانه 

با تاخیر ده ساله، سهم ریلی دربخش بار، ۴0 درصد است

چندی پیش مجلس شورای اسالمی طرحی را باعنوان تامین کاالی اساسی با قید یک 
فوریت مصوب کرد و دلیل آن را هم لزوم توزیع مناسب کاالی اساسی از طریق کاالبرگ 
یا کارت الکترونیک اعالم کرد.به گزارش تین نیوز و به نقل از ایلنا، تصویب این طرح 
درحالی بود که دولت از یکسو اعالم کرده بود نه قادر به تامین بار مالی طرح است و 
نه سازوکار الزم برای تهیه ی کارت های الکترونیکی را دارد، از همین رو با طرح اخیر 
موافقتی نداشت. در همین رابطه محمدباقر نوبخت )رئیس سازمان برنامه و بودجه( گفت: 
سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کاالهای اساسی در سطح گسترده در کشور وجود ندارد 

مهدی ولی پور در پیامی به  مناسبت روز جهانی یادبود قربانیان حوادث جاده ای این 
مطلب را عنوان و اظهار داشت: روز 17 نوامبر به عنوان »یادبود قربانیان حوادث 
جاده ای« نام گذاری شده تا با مرور آالم خانواده های داغ دیده، بر عوامل کاهش تلفات 
ناشی از تصادفات تاکید شود که یکی از این موارد فرهنگ سازی است و در واقع آموزش 
می بایست از کودکی آغاز شود تا بتوانیم فرهنگ درست رانندگی و احترام به قوانین را 
در جامعه گسترش دهیم و شاهد کاستن از آمار تلفات ناشی از تصادفات باشیم. سال 
گذشته 16 هزار و ۹۴7 نفر در حوادث جاده ای جان باختند که در زمان وقوع تصادف 

درحالی که سفر از ایران به بسیاری کشورها بدون تست PCR ممنوع است، برخی 
شرکت های هواپیمایی ایرانی از مبدا کشورهای خارجی مشتریان خود را بدون تست 
کرونا به پرواز راه می دهند و بعد در فرودگاه امام)ره( از آنان تست گرفته می شود، همین 
مساله موجب تشکیل صف طوالنی در این فرودگاه شده است. بر اساس بخشنامه ها 
و دستورالعمل های ابالغی، مسافران در هنگام بازگشت به کشور باید برگه گواهی 
سالمت یا همان تست منفی PCR را برای ورود به ایران در اختیار داشته باشند، 
با قوانین داخلی خود روی بخشنامه های صادره تبصره و اما و اگر گذاشته است. 

مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری قیمت گذاری الستیک به تولیدکننده و 
سازمان حمایت مبنی بر افزایش 5۳ درصدی روغن موتور، کامیونداران را با هزینه های 
سرسام آور مواجه کرده است.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان اخیراً مجوز افزایش قیمت روغن موتور دیزلی تولید داخل تا 
سقف 5۳ درصد را به شرکت های تولیدکننده داده است.همه شرکت های تولیدکننده 
فرآورده های نفتی و روانکارها که در بورس فعال هستند، در سامانه کدال )سامانه 
شفاف سازی اطالعات شرکت های بورسی( این مجوز سازمان حمایت را ارائه کرده اند.

شماره پانصد و شصت- نسخه آزمایشی -۲۵  آبان ماه ۱۳۹۹

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

افزایش تصادفات جاده ای در بزرگراهها و آزادراه ها 
دلیل اصلی صف تست کرونا در فرودگام امام چیست؟ 

تصادفات جاده ای سومین  عامل مرگ  ومیر در ایران است 

تعویض روغن کامیون ۱۸ میلیون؛الستیک ۹۰میلیون!

بر اساس سیاست شرکت پخش یک سال پیش کارت آزاد از جایگاه ها جمع آوری و در هر استان کمتر از ۱۵ جایگاه امکان توزیع آزاد نفت گاز دارند. 

سفارشی ها بالی جان صنعت خودرو همکاری و هم افزایی مسکن و حمل و نقل ریلی 

راه روشن است

هفته انهم

حدود ۳0 درصد از پرسنل حاضر در دو شرکت خودرو ساز داخلی ) سایپا و ایران خودرو( مازاد 
هستند. با این حال نمی توان به طور قطع گفت این تعداد مازاد آقازاده هستند؛ اما با قاطعیت 
می توانم بگویم که این ۳0 درصد مشکالت زیادی را در این حوزه ایجاد می کنند. شما تصور 
کنید که در یک اتاق 10 کارمند حضور دارند که فقط سه نفر کار می کنند 
و 7 نفر باقی مانده بدون اینکه فعالیتی انجام دهند حقوق می گیرند. 

حاال بدتر از آن هم وجود دارد زمانی که این سه نفر می خواهند ارتقا پیدا کنند 
با توجه به اینکه فعالیتی ندارند که حاال بخواهند ارتقا شغلی هم پیدا کنند.

هفته انهم
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