
نقشه راه ایمنی راه های کشور برای یک دوره پنج ساله شامل دو افق زمانی کوتاه مدت ۳ 
ساله و میان مدت ۵ ساله با چشم انداز تامین حمل ونقل جاده ای ایمن و روان برای تمامی 
کاربران و با هدف کمی کاهش تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی از ۱۷۲۰۰ نفر در سال 
۱۳۹۷ به ۱۲ هزار نفر تدوین و اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است. در این بین توجه به آموزش و فرهنگسازی در 
حوزه ایمنی به عنوان اهداف کیفی از اهمیت باالیی برخوردار است.
در تدوین نقشه راه ایمنی راه های کشور، باید سرفصل ها شامل 
. گنجانده شود . زیرساخت ها، محیط پیرامون، وسایل نقلیه و .

   

خبر خوش سازمان راهداری برای رانندگان با مدرک سوم راهنمایی 

 FMS آینده تصادفات رانندگی با الزامی شدن سامانه

اعالم آمادگی راه آهن برای کمک به مناطق سیل زده  »رم« مقصد جدید هما به ایتالیا/ آغاز پروازها از 14 بهمن ماه 

وضعیت نگهداری راه ها نسبت به سال قبل به مراتب بهتر است 

بررسی های صورت گرفته از سایت فالیت رادار۲۴ نشان می دهد که در حال حاضر هواپیماهای قطری بیشترین حجم پرواز را از آسمان ایران دارند؛ 
به طوری که تقریبًا می توان گفت ۷۰ درصدی پروازهای عبوری از فضای آسمان ایران توسط قطرایرویز در حال انجام است.

شرکت هواپیمایی فالی دبی نیز یکی دیگر از ایرالین هایی است که در حال حاضر بیشترین سهم را پروازهای عبوری از فراز ایران دارد. به گزارش 
تین نیوز، در حال حاضر این ایرالین قطری نیز بیشترین پروازهایش از مسیر آسمان عراق در حال عبور است اما همچنان بخشی اندکی از پروازهایش 

نیز از آسمان ایران عبور می کند.

در حال حاضر به شدت ترافیک هوایی از فضای آسمان عراق افزایش و تا حدودی نیز پروازها از فراز آسمان افغانستان کاهش یافته است. ذکر این 
نکته ضروری است که شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مسئولیت و مالکیت ۵۳ فرودگاه کشور را در اختیار دارد که اغلب این فرودگاه ها زیان 
ده هستند از همین رو باید هر ساله شرکت فرودگاه ها نسبت به توسعه، به روزرسانی تجهیزات و زیرساخت های این فرودگاه ها اقدام کند این در حالی 

است که حدود ۷۰ درصد درآمد شرکت فرودگاه ها از محل پروازهای عبوری و تنها حدود ۲۰ درصد از محل خدمات هوانوردی است

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« از ماه آینده 
پروازهای خود را رم از سر می گیرد.به گزارش تین نیوز، 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« اعالم کرد در 
راستای افزایش مقاصد پروازی بین المللی، ایران ایر مجدداً 
از روز ۱۴ بهمن ماه سال جاری )۳ فوریه(، از فرودگاه حضرت 
امام خمینی )ره( به مقصد فرودگاه »لئوناردو داوینچی 
رم« پرواز می کند.بر اساس اعالم »هما« این اقدام در 
پاسخ به درخواست هم وطنان گرامی خارج از کشور برای 
برقراری مجدد این مسیر و براساس برنامه ریزی انجام شده

به دنبال تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر خدمت رسانی 
به مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان، مدیرعامل 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران در نامه ای به رئیس 
سازمان مدیریت بحران، آمادگی شرکت راه آهن برای 
پشتیبانی و اعزام قطارهای امدادی به استان های سیستان 
و بلوچستان و هرمز گان را اعالم کرد.در این نامه »سعید 
رسولی« تاکید کرده است که همکاران شریف و متعهد ما 
در شبکه راه آهن کشور، آماده ارائه خدمت  به هموطنان 
عزیز استان های درگیر سیل از سایر استانها است.

عبدالهاشم حسن نیا ، رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایحسن رضایی فر، رییس کمیسیون بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی
امکان سانسور در گزارش وقوع سانحه هواپیمای اوکراین وجود نداردبرای ادامه روند بررسی 
سانحه تصمیماتی اخذ شده است که این تصمیمات را به دولت و دستگاه های مربوطه 
ارایه کرده ایم.از آنجایی که هواپیمای اوکراینی بویینگ ۷۳۷ هواپیمای جدیدی است، در 
ایران نه البراتوار و نه تجهیزات مورد نیاز در اختیارمان نیست، با 
اوکراینی ها توافق شده است که نرم افزار مورد نظر را در ایران مورد 
استفاده قرار دهیم و بتوانیم از تجهیزات در داخل برای بازسازی ها 
استفاده کنیم. درباره این موضوعات در حال مذاکره با متخصصان 
داخلی هستیم و تصمیمات به مقامات باالتر ارایه شده  است.

وزارت بهداشت کشورمان برای جلوگیری از تصادفات رانندگی، هزینه به کارگیری سامانه 
FMS در تولیدات اتوبوس را به شرکت های داخلی پرداخت کرده و بر این اساس نقص فنی 
خودرو به صورت آنالین به مرکز کنترل و نظارت مخابره و بر اساس داده های سیستم قبل از 
وقوع حوادث رانندگی برطرف می شود.حسین فرجی راننده  و مالک اتوبوس در مورد کمک مالی 
وزارت بهداشت به یک شرکت داخلی برای استفاده از  FMS  که یک استاندارد ارتباطی جهت 
ارائه اطالعات خودرو است، گفت: وزارت بهداشت میلیاردها تومان برای جلوگیری از تصادفات 
رانندگی برای نصب FMS بر روی اتوبوس های شرکت عقاب افشان هزینه کرده است.

یک کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی معتقد است که خط ریلی اصفهان-اهواز می 
تواند در حمل بار نقش اساسی داشته باشد و به نظر می رسد که هدف اصلی این 
طرح حمل بار است و یک خط ریلی باری است و نقش کمتری در حمل مسافر دارد.

به گزارش تین نیوز، خط ریلی اصفهان-اهواز قرار است به زودی در دست احداث قرار 
گیرد. بنابرگفته پیمانکار مربوطه قرار است این پروژه به صورت دوخطه و  برقی مورد 
بهره برداری قرار گیرد. یک کارشناس حمل و نقل ریلی که نخواست نامش ذکر شود 
در گفتگو با خبرنگار تین نیوز در این باره گفت: به نظر می رسد این خط باری است 

دادستانی کل اوکراین از ایران درخواست کرد جعبه های سیاه هواپیمای سقوط 
کرده بوئینگ ۷۳۷ این کشور را تحویل دهد. سازمان هواپیمایی ایران چندی 
پیش اعالم کرد که جعبه سیاه این هواپیما برای دانلود به فرانسه فرستاده می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از روز چهارشنبه خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر دادستانی 
ین همچنین اعالم کرد که همه تمهیدات ممکن برای اطمینان  وکرا کل ا
پیمای مسافربری و محافظت  یافتن از رمزگشایی درست جعبه های سیاه هوا
از مدارک موجود در تحقیقات چگونگی وقوع حادثه را به کار خواهد بست.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با بیان سوخت کم سولفور کشتی ها فعال تامین 
یران و شرکت ملی نفتکش در  نی جمهوری اسالمی ا شده استگفت: کشتیرا
مات  قدا ر کرد:  با ا یحیی ضیایی اظها ین سوخت هستند. حال ذخیره سازی ا
مین شده است. ز کشتی ها فعال تا د نیا م شده سوخت کم سولفور مور نجا ا

وی در پاسخ به این پرسش که مصرف سوخت کم سولفور کشتی ها )کشتیرانی و نفتکش( چه 
میزانی است، افزود: میزان مصرف به سفر کشتی ها بستگی دارد. بر اساس پیگیری انجام شده از 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش، سوخت این شرکت ها تامین شده است.

شماره سیصد و  هشتاد و هفتم- نسخه آزمایشی -۲۵ دی ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

 چه ایرالین هایی از فراز آسمان ایران در حال عبور هستند؟ 
درخواست اوکراین از ایران برای تحویل جعبه های سیاه هواپیما 

 وابستگی احداث خط ریلی اصفهان- اهواز به شرکت های فوالدی 

سوخت کم سولفور کشتی ها فعال تامین شده است 

متقاضیان دریافت کارت هوشمند رانندگی دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی که در سال جاری فارغ التحصیل در این مقطع فارغ التحصیل شده اند می توانند کارت هوشمند دریافت کنند. 

راه ۹۰۰ روستا بازگشایی شدامکان سانسور در گزارش وقوع سانحه هواپیمای اوکراین وجود ندارد 

راه روشن است

هفته انهم

راه شریانی چابهار-ایرانشهر تا اواخر امشب بازگشایی می شود.بارندگی های هفته اخیر در جنوب 
شرق کشور،  ۵۰۰۰ کیلومتر انواع راه در استان سیستان و بلوچستان را تحت تاثیر قرار داده و 
8۰۰ کیلومتر از محورها آسیب جدی دیده اند.سیل خسارت های زیادی را به راه های سیستان و 
بلوچستان وارد کرده است. بارندگی های اخیر حدود ۱۲۰۰ روستای این 
استان را تحت تاثیر قرار داده، ضمن این که ۱۱6 دستگاه ابنیه فنی 
راه ها نیز تخریب شده اند.سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ارزیابی 
خسارت های سیل سیستان و بلوچستان به راه ها را آغاز کرده اند.در حال 
حاضر به جز محور اصلی چابهار-ایرانشهرمحوری مسدود نیست.

هفته انهم
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