
 پلیس راهور چهار مأموریت اساسی را به صورت تصریحی در قانون بر عهده دارد و همکارانم در 
سراسر کشور این مأموریت ها را به نحو احسنت انجام می دهند.در ۲۱۷ هزار کیلومتر جاده های 
اصلی و فرعی و ۱۰۴۷ شهر ایران مأموران راهور حضور دارند و مأموریت های مختلف را که مربوط 
به راهور است را اجرا می کنند. توسعه انضباط ترافیکی، کاهش سوانح 
و تصادفات، ارائه خدمات مطلوب و تسریع خدمات اهداف پلیس راهور 
در سال ۹۹ بود.در بخش کاهش سوانح و تصادفات اقدامات گسترده ای 
را دستگاه های مختلف انجام دادند که بیشترین نقش مربوط به راهور 
بود و بعد از دو سال گذشته که متأسفانه شاهد افزایش تصادفات بودیم،

   

 گزینه احتمالی سرپرستی »هما« کیست؟ 

چرا هنوز ریل به جاده می بازد؟  

۱۵ هزار راننده تاکسی تسهیالت کرونایی دریافت کردند   از تاسیس شرکت قطارهای حومه ای چه خبر؟ 

رانندگان ناوگان عمومی تست سالمت روان می دهند 

آنطور که آمارهای منتشر شده نشان می دهد، کل مسافران جابه جا شده از مرزهای جاده ای کشور در سال گذشته ۲5 هزار و 8۷3 نفر )ترانزیت، 
نقلیه، پیاده و ...( بوده که در این میان مرز مهران با جابه جایی 6 هزار و ۲۴8 بیشترین سهم را در این بخش داشته است.

به گزارش تین نیوز، بر اساس اطالعات و آماری که در سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منتشر شده است 5۰ درصد میزان 
تحصیالت رانندگان وسایل نقلیه مسافری جاده ای سیکل است.

بر اساس همین آمار ۲۷ درصد رانندگان دارای مدرک دیپلم هستند و ۱5 درصد دارای تحصیالت پایان ابتدایی هستند.

از مجموع ۱۱۲ هزار و 668 راننده بیش از ۲3 درصد سابقه کار رانندگی بین ۱۰ تا ۱۴ سال دارند و حدود ۱8 درصد سابقه کاری بین ۱5 تا ۱۹ 
سال دارند.

مرتضی ضامنی افزود: بقیه ثبت نام کنندگان این تسهیالت 
در فرآیند دریافت هستند و سازمان های تاکسیرانی، مرجع 
تشخیص رانندگان تاکسی آسیب دیده از کرونا، ابتالی 
راننده یا خانواده یا به بیماری زمینه ای آنها هستند.

وی در تشریح تسهیالت اعطایی به رانندگان تاکسی در پی 
شیوع کرونا گفت: دو نوع تسهیالت در حوزه رانندگان تاکسی 
به آنها اعطا شده که نخستین آن با همکاری بنیاد علوی از 
سوی بنیاد مستضعفان برای رانندگان آسیب دیده به صورت 
قرض الحسنه و به مبلغ دو میلیون تومان پرداخت می شود 

افزایش قطار های حومه ای برای تهران و حومه و سایر 
کالنشهرهای کشور امری ضروری به شمار می رود که 
برای تحقق آن نیاز به سرمایه گذاری است. در ماه های 
اخیر  این امر تا حدودی محقق شده اما توسعه این نوع 
قطارها با توجه به تعدد مسافران آن که اغلب به منظور انجام 
شغل  به شهر مادر سفر می کنند، به نظام مندی بیشتری 
با تاسیس شرکت قطارهای حومه ای نیازمند است. حاال 
در حالی که قرار بود شرکت قطارهای حومه ای، به عنوان 
سامان دهنده این امور ذیل شرکت راه آهن راه بیفتد، قرار 

مصطفی قلی خسروی -رئیس اتحادیه مشاوران امالکشهرام آدم نژاد- معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی سردار سید کمال هادیانفر-رئیس پلیس راهور
 از همان ابتدا پروتکل های بهداشتی در اعزام و پذیرش مسافر به ویژه در بخش هوایی و با 
همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین شد. 
در همین راستا تعداد محدودی پرواز برنامه ای و البته تعداد قابل توجهی پرواز فوق العاده در قالب 
پرواز فری فالیت نیز برای بازگرداندن هموطنان به کشور انجام شد.

با توجه به بازدید سازمان جهانی بهداشت از فرودگاه های ایران و اعالم تأییدیه مبنی 
بر استاندارد بودن اقدامات مراقبتی و کنترلی در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
از اوایل خردادماه که کشورها و خطوط هوایی اقدام به کاهش محدودیت های 
سفر کردند، روند افزایش پروازها به مقاصد شهرهای مختلف ایران آغاز شد.

در جهان امروز، ترانزیت کاال یکی از زنجیره های مهم در بخش بازرگانی خارجی محسوب 
می شود. ترانزیت، با ایفای نقش رابط میان تولید و بازار مصرف، به مثابه پلی است که 
بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند.به 
گزارش تین نیوز، به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مطالعات انجام شده در سطح کالن 
اقتصادی برخی از کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش ترانزیت باعث افزایش 
صادرات و به تبع آن به رشد اقتصادی منجر می گردد. بر این اساس، رشد ترانزیت در کشور ما 
بخصوص در حوزه ریلی تاثیر معنی داری در بلندمدت بر صادرات کاال )غیرنفتی( گذاشته است.

از حدود دو سال قبل تا به حال، بحث و بررسی ها درباره انتقال آب از خزر به سمنان 
همچنان ادامه دارد. بر اساس نظر کارشناسان و همچنین از نظر منطقی، انتقال آب دریا 
نتیجه ای جز خشک شدن محدوده آبی خزر و از میان رفتن جنگل ها در طوالنی مدت 
ندارد. اما ماجرای انتقال پرحاشیه آب خزر به سمنان کم بود، حاال پروژه احداث یک سد 
در مرز میان مازندران و سمنان، حاشیه ساز شده است. سدی در مجاورت روستای فینسک 
که انتقادات فراوان زیست محیطی همراه شده است.به گزارش تین نیوز، یک کارشناس 
حوزه آب و خاک در گفت وگو با خبرنگار ما دراینباره گفت: برخالف ادعاها، مشکل سمنان، 

دبیر انجمن صنفی شرکت های ریلی گفت: فکر نمی کنم تعداد کشته های کرونا 
در ایران روند کاهشی مستمر و پایدار پیدا کند.به گزارش تین نیوز، روز گذشته 
زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران در صحبت های خود 
در شبکه خبر اعالم کرد: پیش بینی می کنیم با رعایت پروتکل ها بهداشتی 
ظرف ۱۰ روز آینده شاهد سیر نزولی شیوع ویروس کرونا در تهران باشیم.در 
واکنش به این خبر، مهرداد تقی زاده، که پیشتر معاون وزیر راه و شهرسازی در 
امور حمل ونقل در دولت دوازدهم بود در پستی اینستاگرامی در صفحه شخصی 

آمار تردد وسایل نقلیه در محورها و جاده های بین شهری و بین استانی در چهار ماهه 
امسال نشان می دهد که رابطه عمیق و معناداری بین افزایش سفرهای مردم با شیوع 
مجدد ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتالیان جدید به بیماری کوید ۱۹ وجود دارد. در 
چهار ماه گذشته هر قدر مردم سفرهای بیشتری رفته اند، نمودار مبتالیان به ویروس 
کرونا نیز همراستا با آن بیشتر شده است. بر اساس اطالعات سازمان راهداری از تردد 
وسایل نقلیه مختلف در محورهای برون شهری، سرنوشت شیوع ویروس کرونا با 
میزان سفرهای مردم گره خورده و هر وقت مردم در خانه ماندن را فراموش کرده اند

شماره چهارصد و نود و هشتم- نسخه آزمایشی -۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

سال 98 چه تعداد مسافر از مرزهای جاده ای جابه جا شده اند؟ 

واکنش دبیر انجمن صنفی شرکت های ریلی به صحبت های دکتر زالی 

آیا آب دریای خزر به سمنان می رود؟ 

ارتباط مستقیم تعداد مبتالیان کرونا با سفرها+ نمودار 

»امیر علیرضا برخور« یکی از گزینه های است که رسانه ها وی را به عنوان گزینه احتمالی سرپرستی »هما« مطرح کرده اند؛ اما وی کیست و چه سابقه فعالیتی دارد؟ 

مشاوران امالک نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند افزایش پروازهای خارجی در دستور کار 

راه روشن است

هفته انهم

اوال اگر حقوق هر کس را ندهید، آن فرد به راه خالف خواهد رفت. چرا در تمام دنیا 6 درصد از فروشنده 
مسکن دریافت می شود.چرا اول انقالب مشاوران امالک یک درصد کمیسیون دریافت می کردند و 
این شایعات و فرافکنی ها وجود نداشت. چرا االن که نرخ کمیسیون مشاوران امالک را به کمترین 
میزان کاهش داده اند هر چه گران می شود فقط مشاوران را می بینند.
این یعنی چه؟ یعنی می خواهید اعضای صنف مشاوران امالک 
۱۲ هزار نفر در تهران و ۱35 هزار نفر در کشور خالف کنند؟ حق 
اینها را بدهید. کارشناسی که اتحادیه مشاوران امالک انجام داده 
است را می خواهیم. این حرکت های من درآوردی برای چیست؟

هفته انهم
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