
   

در حال حاضر با ۵ شرکت وارد مذاکره شده ایم و با ۲ شرکت هم از این ۵ شرکت وارد مراحل انعقاد 
قرارداد هستیم و با یک شرکت هم در خصوص خودروی ون قرارداد منعقد کرده ایم.با یکی از این 
شرکت ها که قرارداد منعقد شده در رابطه با نوسازی ون ها مذاکرات نهایی انجام شده و در حال انجام 
مراحل نهایی هستیم. تمامی این شرکت ها و تولیدات داخلی است و با 
توجه به آنکه این شرکت ها در ابتدای کار هستند و هنوز اقدامات نهایی 
صورت نگرفته است، بنابراین در ابتدا قرارداد  ۲۰۰ دستگاه مینی بوس و ۱۰۰ 
دستگاه ون منعقد شد. در مراحل بعد تولید افزایش خواهد یافت؛ بنابراین 
با توجه به افزایش تقاضا میزان تولید هم در این بخش بیشتر خواهد شد

 انتخاب وزیر راه و شهرسازی جدید؛ حوزه دریایی فراموش نشود 

برخورد با تخلفات ناوگان عمومی مسافربری کلید خورد 

۴۴۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث داریم  برگزاری مجازی اجالس مجمع منطقه ای راه آهن های خاورمیانه 

تعداد اتوبوس های فرسوده کشور چقدر است؟ 

کاربران شبکه های اجتماعی بخش هایی از سخنان  امام جمعه ارومیه در مورد حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در این استان و مرگ ۲ خبرنگار 
جوان را مورد توجه قرار داده و بازنشر کرده اند.

به گزارش تین نیوز، امام جمعه ارومیه در بخشی از اظهارات خود صدور پیام تسلیت از جانب تعداد زیادی از مسئوالن مطرح کشور برای درگذشت 
مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خبرنگاران ایسنا و ایرنا را به دلیل ترس مسئوالن از خبرنگاران دانسته و گفته است: چون آقایان از خبرنگاران 

می ترسند که آبروی آنان را ببرند، این همه به صف شدند و پیام صادر کردند؟

خالصه اظهارات حجت االسالم سید مهدی قریشی  به نقل از »انعکاس نو« که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، به شرح زیر است:
- حادثه برای خبرنگاران را تسلیت می گویم ولی خون آنان همچون من طلبه رنگین تر از بقیه نیست و لزومی به این همه تسلیت نبود! - این 
همه اظهار نظر و تسلیت برای فوت ۲ خبرنگار در ارومیه عادالنه نبود! من نمی گویم پیام صادر نکنید ولی آیا وقتی ۱۰ کارگر هم فوت کنند، 

وزیر و وزرا پیام صادر می کنند؟

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور با بیان اینکه ۴۴۰ کیلومتر آزادراه در دست احداث 
است، گفت: بخشی از آزادراه های در حال احداث تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد.

خیراهلل خادمی گفت: در ۲ سال گذشته برای احداث ۶۶۰ 
کیلومتر آزادراه برنامه ریزی و نزدیک به ۷ هزار میلیارد 
تومان برای احداث این آزادراه ها سرمایه گذاری کردیم که 
قیمت روز این پروژه ها حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

بیست و هفتمین اجالس مجمع منطقه ای راه آهن های 
خاورمیانه UIC RAME با حضور مدیرعامل شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران و دیگر اعضای عضو 

به طور مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

 با حضور سعید رسولی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
راه آهن، بیست و هفتمین اجالس مجمع منطقه ای 
راه آهن های خاورمیانه UIC RAME به طور مجازی 

و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد

محمدباقر قالیباف-رییس مجلس شورای اسالمیحسین عباس نژاد-مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی داریوش امانی؛ مدیر عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
در شرایط کنونی که شدیدترین تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشتیرانی ایران اعمال 
می شود و آمریکایی ها هم خیلی تبلیغات کردند که به همه کشورها بگویند شناورهای ایران 
ایمنی الزم را ندارند و حتی گفتند آ ب های ایران ایمن نیست و در آن زمان بیشتر به دنبال 
این بودند که تاثیرگذاری تحریم ها را نشان بدهند از آنجایی که ایران 
و آمریکا و سایر کشورهای عضو ایمو باید به کنوانسیون ها پایبند 
باشند آمریکا هم باید به مقررات ایمو پایبند می بود، اما آمریکا برخالف 
کنوانسیون ها عمل کرد، در حالی که در شرایط تحریم ها همواره ایران 
به دنبال بهبود ایمنی مطابق با کنوانسیون های بین المللی بوده است.

رئیس پلیس راه پایتخت از اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی مسافربری در 
آزادراه تهران- قم خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از فارُس سرهنگ نوراهلل خادم رییس 
پلیس راه پایتخت به اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی مسافربری اشاره و 
اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی مسافربری در آزادراه 

تهران- قم از روز پنجشنبه تعداد ۲۵۰ دستگاه اتوبوس مسافربری اعمال قانون شدند.
رئیس پلیس راه پایتخت تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح با حضور فرمانده و 

نظارت دقیق ۸۰ جلد دفترچه اخذ و بایگانی شد.

مدیر طرح های کالن ستاد توسعه فناوری های حمل و نقل پیشرفته از رونمایی اتوبوس 
برقی در روز هفتم تیرماه با حضور مجازی رئیس جمهور خبر داد.

شهریار زینی، مدیر طرح های کالن ستاد توسعه فناوری های حمل و نقل پیشرفته 
گفت: در حال حاضر یکی از معضالت اصلی پیش روی جهان در دهه آینده، معضل  
آلودگی هوا و گرمایش کره زمین است که بخش حمل و نقل به عنوان یکی از منابع 
اصلی استفاده از سوخت های فسیلی نقش به سزایی در تولید و انتشار آالینده های هوا 

و گازهای گلخانه ای دارد.

در روزهای گذشته نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به صورت چشمگیری 
افزایش پیدا کرد که بعضا تا بیش از ۴۰ درصد بیشتر از نرخ مصوب آبان ماه سال 
گذشته است و با وجود هشدارهای داده شده از سوی مسئوالن وزارت راه وشهرسازی 
پیمایی کشوری، تغییری در این افزایش نرخ غیر قانونی بلیت  و سازمان هوا
پروازهای داخلی رخ نداده است. تورج دهقان زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری- در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا برخی از ایرالین ها هیچ 
توجهی به نرخ های مصوب و هشدارهای داده شده ندارند و همچنان به این رفتار 

علی امام مدیر عامل شرکت مترو تهران با اعالم این مطلب افزود: در دوره کنونی 
مدیریت شهری، افتتاح ایستگاه های جدید شبکه خطوط مترو از تاریخ ۲3 تیرماه ۱39۷ 
آغاز شد و امروز تعداد ایستگاه های تکمیل شده در ۴ سال اخیر به 3۰ ایستگاه رسیده 
است. علیرغم محدودیت های منابع مالی، تالش اعضای خانواده بزرگ مترو و البته 
مدیران ارشد شهرداری تهران بر آن است که در ماه های باقی مانده از این دوره مدیریت 
شهری، دو ایستگاه دیگر به بهره برداری برسد که اولین آنها به احتمال فراوان ایستگاه 

شهید رضایی خواهد بود.

شماره ششصد و نود و هفتم- نسخه آزمایشی -۵ تیر ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 می ترسند خبرنگاران آبروی آنان را ببرند همه به صف شدند و پیام صادر کردند؟ 
 ایرالین های متخلف منتظر برخورد قضایی باشند 

اتوبوس برقی دوشنبه رونمایی می شود 

 متروی تهران و افتتاح یک ایستگاه دیگر 

الزم است در دولت سیزدهم به حوزه دریا با نگاه ویژه تری توجه شود. 

علل  وقوع  تصادفات  اخیر  بررسی شود تبلیغات منفی آمریکایی علیه ایمنی کشتی های ایرانی 

راه روشن است

هفته ان هم

وقوع حادثه غمبار تصادف اتوبوس حامل سرباز معلمان عزیز که عازم دوره آموزشی بودند 
و باعث جان باختن و مصدومیت جمعی از آنان شد، موجب تاثر و تالم گردید. متاسفانه 
طی روز های گذشته شاهد حوادثی تلخ که حزن و اندوه را برای مردم بدنبال داشته بوده ایم 
که ضرورت دارد، مسئولین امر نسبت به بررسی علل وقوع آن ها و 
اتخاذ تدابیر الزم در جهت پیشگیری از اینگونه حوادث اقدام نمایند.
ضمن اظهار تسلیت و همدردی با خانواده های درگذشتگان و 
طلب صبوری برای آنان، از خداوند متعال آمرزش جان باختگان 
و سالمتی و شفای عاجل مصدومان را مسئلت می نمایم.

هفته انهم
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