
   

کاهش ۲۰ درصدی تلفات رانندگی در سفرهای نوروزی ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

بهره برداری از ۳۰۰ کیلومتر آزادراه در سال جاری 

جواد نجمی سرپرست فرودگاه آبادان شد  پیش فروش بلیت قطارهای عید فطر از ۲۸ اردیبهشت 

ترخیص 16۰۰ خودرو از گمرکات کشور 

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان خبر استفاده از زکات برای ساخت جاده های استان هرمزگان را رد کرد. 
به گزارش خبرنگار تین نیوز، میرداد میردادی در واکنش به خبر منتشر شده در ارتباط با جمع آوری زکات برای ساخت جاده های آسیب دیده از سیل 
اخیر در استان بوشهر، یادآور شد: اساسًا بودجه از محل جمع آوری زکات برای ساخت ابنیه و راه به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

هرمزگان صرف نشده است.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان تخریب بخش زیادی از راه های روستایی در استان هرمزگان در بارش های دو ماه 
گذشته، اظهار کرد: به دلیل صعب العبور بودن مسیر جاده های روستایی و خاکی بودن مسیر، بیش از 5200 کیلومتر راه روستایی آسیب دیدند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که بیش ترین مشکالت در بارش های اخیر متوجه راه های روستایی استان هرمزگان بود و جاده های شهری 
کمتر دچار مشکل شدند، افزود: در حال حاضر اکثر راه های روستایی بازگشایی شده و مشکلی در این بخش به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای استان هرمزگان گزارش نشده است.

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران طی ابالغی جواد نجمی را به سرپرستی فرودگاه آبادان 

منصوب کرد.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در این ابالغ 
نجمی را به دلیل تجارب و سوابق مفیدش به این سمت منصوب 

کرده است.
جواد نجمی پیش از این به عنوان مسئول پیگیری پروژه های 

عمرانی فرودگاه ها مشغول به کار بود.

 میرحسن موسوی معاون مسافری راه آهن گفت: مطابق 
برنامه ریزی شرکت راه آهن، پیش فروش بلیت قطارهای 
عید فطر و بازه زمانی ۱۱ تا ۳۱ خرداد ماه ۹۸ ، از روز شنبه 
2۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱0 صبح از طریق اینترنت 
و مراکز مجاز فروش به صورت هم زمان آغاز می شود.
۹۴ تا تیر ماه  فزود:  از سال  میرحسن موسوی ا
۹۷ بلیت قطار افزایشی نداشت و در تیر ماه ۹۷ ده 
درصد افزایش با مصوبه ستاد تنظیم بازار اعمال شد.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی رضا نفیسی،رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مهدی دادفر ، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران
یکی از اقدامات مهم وزارت راه و شهرسازی تشکیل ستاد مستقل ایمنی حمل ونقل است و تدوین 

ساختار آن در دست تهیه قرار دارد.
یکی از اقدامات مهم وزارت راه و شهرسازی تشکیل ستاد مستقل ایمنی حمل ونقل است که به 

جد در دست پیگیری قرار دارد.
ساختار ستاد مستقل ایمنی حمل ونقل ایران هم اکنون از سوی مرکز 
تدوین مقررات ایمنی حمل ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 

وزارت راه و شهرسازی در دست تهیه قرار دارد تا در کنار کمیسیون ایمنی 
راه ها به کاهش سوانح حمل ونقلی در حوزه های مختلف کمک کند.

مشکل سوخت گیری ایران ایر در فرودگاه های ترکیه همچنان برقرار است.بعد از ۴ ماه تالش 
هواپیماهای این ایرالین می توانند در ترکیه از این هفته سوخت گیری کنند.آیا مشکل سوخت گیری در 
فرودگاه های ترکیه برای تمام ایرالین های داخلی حل شده یا اینکه تنها ایران ایر توانسته این مشکل 

را حل کند؟ترک ها از حدود شش ماه پیش سوخت رسانی به ایرالین های 
ایرانی را متوقف کردند، در راستای این موضوع یکسری مذاکرات با هیئتی 

ترکیه ای که اخیراً به ایران آمده بودند انجام گرفت.ترک ها قول مساعد دادند 
این موضوع را بررسی تا بتوانند سوخت رسانی به ایرالین های ایرانی را فراهم 

کنند.

 سید حسین میرشفیع سال جاری را در توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور دوران طالیی 
توسعه آزادراه های کشور نامید و گفت: سال جاری با بهره برداری از منطقه یک آزادراه 
تهران - شمال به طول ۳2 کیلومتر، آزادراه همت - کرج به طول ۹ کیلومتر و آزادراه 

کنارگذر جنوبی تهران به طول ۱5۸ کیلومتر و قطعات دو و سه و چهار آزادراه اراک - خرم 
آباد به طول ۶۷ کیلومترگام مهمی در ساماندهی ترافیک پایتخت برداشته و گلوگاه های 

مهم ترافیکی دو استان پرجمعیت تهران و البرز رفع خواهد شد.

در این مقاله کوتاه قصد داریم در رابطه صفر تا صد لکوموتیورانی ) راهبر قطار ( توضیح دهیم 
.به گزارش تین نیوز به نقل از ریل نیوز، در مرحله ی اول بستگی به نیاز راه آهن و شرکت های 

زیرمجموع  فراخوانهایی ) اگهی جذب نیرو ( داده میشود و از طریق سایت های استخدامی و 
ریل نیوز اگهی داده میشود .یک نمونه آگهی استخدام جذب لکوموتیوران شرکت رجا
اکثر آگهی های جذب لکوموتیوران ) شرایط (  یکسان هستش . البته در برخی موارد 

رشته های کامپیوتر نیز جذب میشوند

تجهیزات الکترونیک هواپیمایی مستقر در فرودگاه و همچنین ایستگاه های اقماری ناوبری 
هوانوردی فرودگاه مهرآباد، توسط کارشناسان اداره کل ارتباطات و ناوبری ممیزی می 

شوند.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی فرودگاه مهرآباد؛ در این عملیات که تا پایان 

اردیبهشت به اتمام می رسد کارکرد استاندارد همه تجهیزات ارتباطی، ناوبری، راداری و 
همچنین تجهیزات کمک بازرسی فرودگاه مهرآباد بررسی خواهد شد.

 نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه جبران نابودی دریا توسط کشتی های بزرگ خارجی 
غیر قابل تصور است گفت: کشتهای خارجی حق صید در آبهای ایران را ندارند.

به گزارش تین نیوز و به به نقل از خانه ملت، احمد مرادی درباره  وضعیت صید آبزیان توسط 
کشتی های بزرگ، گفت: نباید اجازه داد، حتی یک کشتی خارجی در سواحل ایران صید آبزیان را 

در دستورکار قرار دهد  زیرا زمانی که صیادان ایرانی، اوضاع اقتصادی معیشتی مناسبی ندارد نباید 
اجازه داد کشتی های خارجی صنعتی ماهی های خرد و کوچک را صید کنند.
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 از زکات برای ساخت راه استفاده نشده است 

اجرای فرآیند ممیزی سامانه های کمک ناوبری فرودگاه مهرآباد 

چگونه لکوموتیوران شویم ؟  

کشتی های خارجی حق صید در آبهای ایران را ندارند 

هفتهانهم
راهروشناست

تاکنون نزدیک به یک هزار و ۶00 دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شده و امید می رود با مهلت 
دوماهه داده شده بتوان باقیمانده خودروهای سواری را ترخیص کرد.چهارماه فرصت قبلی در عمل 

صرف ایجاد زیرساخت ها، تسهیل روابط بین سازمان ها و ارگان های مرتبط 
و آشنایی دستگاه ها با موضوع شد.کارهای مربوط به ترخیص بسیاری از 

خودروهای در گمرک مانده، انجام شده و فقط معطل تمدید مصوبه یاد شده 
بودند. انجمن واردکنندگان خودروی ایران با درک شرایط روز اقتصادی 

کشور که در حقیقت در میانه یک جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم، هیچ 
خواسته ای برای آزادسازی واردات ندارد.

رئیس کمیسیون ایمنی راه های کشور از کاهش ۲۰ درصدی تلفات رانندگی در سفرهای نوروزی ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد تلفات ناشی از حوادث ناوگان حمل ونقل عمومی نیز ۶.۵ درصد کاهش داشته است. 

 مشکل سوخت گیری هواپیماهای ایران ایر در ترکیه همچنان پابرجاست ساختار ستاد مستقل ایمنی حمل ونقل در دست تدوین 

هفتهانهم
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