
ساخت اتوبوس برقی راحت تر از مترو است و خوب است به ساخت آن توجه شود.بعد از قبول 
قطعنامه ۵۹۸ در سال ۶۸ تا سال ۶۹ ایران در یک بالتکلیفی قرار داشت و نیروهای دفاعی ایران 
به همین دلیل در حالت آماده باش قرار داشتند و جلسات مکرری میان صدام حسین و رئیس 
جمهور عراق و آیت اهلل هاشمی رئیس جمهور وقت صورت گرفت و با 
نامه نگاری های متعدد انجام شده نهایتًا در ۲۳ مرداد صدام در نامه ای 
همه خواسته های ایران را پذیرفت. صدام از جمله آزادسازی اراضی 
اشغالی، آزاد سازی بدون قید و شرط همه اسرا و بازگشت قرارداد 
الجزایر را پذیرفت و برای نخستین بار بود جنگی را به صلح تبدیل کرد

   

 برقی سازی راه آهن در ایران، مثنوی هفتاد من 

 راهکار رانندگان برای جبران خسارت به محموله های ترانزیت  

عرضه بلیت قطارهای رجا برای محرم و صفر از 21 مرداد  مقصد بعدی »عابدزاده« کجاست؟ 

ساخت اتوبوس برقی را پیگیری کنید 

ره( موسوم به  مام خمینی) زرگان  بندر ا ز کریدور بزرگراهی با ۲۵ کیلومتر ا ر و  ره به تکمیل یک هزا شا ه و شهرسازی با ا ا وزیر ر
نیم. تمام برسا نده کرده و به ا زدهم، ۲۵۰ کیلومتر دیگر را دوبا یان دولت دوا ین است که تا پا کریدور غرب کشور گفت: برنامه ما ا

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، محمد اسالمی روز سه شنبه ضمن نشست با مدیرعامل، معاونان، مدیران و سردبیران این خبرگزاری در ارتباط 
ویدئو کنفرانسی با روسای ایرنا ۲ استان آذربایجان غربی و سمنان در پاسخ به پرسش رییس مرکز ارومیه افزود: طول این کریدور که از مرز بازرگان در 
آذربایجان غربی شروع شده و در بندر امام خمینی )ره( خاتمه می یابد، یک هزار و ۴۸۲ کیلومتر است که به صورت دوبانده و بزرگراهی احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پیشتر ۵۶۶ کیلومتر از این مسیر به بزرگراه تبدیل شده یا در کریدور آزادراهی قرار داشته، اضافه کرد: در راستای تکمیل این طرح مهم، ۴۵۹ 
کیلومتر زیر بار و بهره برداری بوده، ۱۳٧ کیلومتر در دست مطالعه یا آماده مناقصه و ۳۲۰ کیلومتر در دست اجراست که میانگین پیشرفت فیزیکی آن ٧۰ درصد 
برآورد می شود. وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: این کریدور بین استان های غربی کشور توزیع شده و مسیری برای توسعه روزافزون این استان ها به شمار می رود.

عرضه بلیت قطارهای مسافری رجا برای بازه زمانی اول 
شهریور لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۹ مصادف با ایام محرم و صفر، 
از ساعت ۱۰صبح روز سه شنبه  ۲۱ مرداد ماه آغاز می شود.

به گزارش تین نیوز، معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی 
رجا با اعالم این خبر افزود: فروش بلیت قطارهای مسافری رجا 
از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۲۱ مرداد ماه به صورت همزمان 
اینترنتی و اپلیکیشن ها، ۱۵۳۹ و فروش حضوری از طریق کلیه 
مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور انجام می شود.

ده رئیس  ا بدز آن طور که شنیده می شود علی عا
پیشین سازمان هواپیمایی کشوری در راه تصدی بر 
مدیریت یکی از شرکت های هواپیمایی داخلی است.

به گزارش تین نیوز، بر اساس شنیده ها، علی عابدزاده عضو هیات 
مدیره شرکت هواپیمایی معراج شده است و حتی این موضوع 
مطرح است که احتمال ریاست وی در انجمن شرکت های 
هواپیمایی وجود دارد این در حالی است که وی پیش از این 
هم در مقطعی عضو هیات مدیره این شرکت هواپیمایی بود.

حسین مدرس خیابانی- وزیر پیشنهادی صنعت و معدنمقصود اسعدی سامانی - دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی محسن هاشمی- رئیس شورای شهر تهران
به احتمال زیاد تا اول سپتامبر )۱۱ شهریور( این پروازها راه اندازی شود.در پی شیوع ویروس کرونا و 
بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی کشورهای مختلف، پروازهای مسافری از بسیاری مبادی و به 
بسیاری مقاصد دنیا لغو شد و طی ماه های گذشته کشورهای بسیاری برای از سرگیری پروازهای 
مسافری خارجی خود با یکدیگر مذاکره کردند.ایران نیز طی ماه های 
گذشته همین مذاکرات را در پیش گرفت و برخی از پروازهای خارجی خود 
را به صورت مشروط و با رعایت پروتکل های خارجی از سر گرفته است. 
شرکت های هواپیمایی مانند ایران ایر برای پرواز به میالن، رم و مادرید در 
حال مذاکره و دریافت مجوز هستند و مذاکراتی را با آلمانی ها نیز آغاز کردند.

رئیس هیئت  مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل  و نقل بین المللی ایران در مورد مشکل 
تخلیه بار ترانزیت در صورت آسیب به محموله، گفت: در صورتی که بار حمل شده بیمه 
بوده و صورتجلسه حادثه تنظیم شده باشد، شرکت حمل و نقل ایرانی موظف به اعالم به  
شرکت بیمه و دریافت خسارت از بیمه به نفع صاحب مال است.به گزارش تین نیوز، جواد 
سمساریلر پس از باز نشر فیلمی از وضعیت دشوار یک راننده ترانزیت در سلیمانیه عراق 
در تین نیوز، عنوان کرد: در این که راننده خط ترانزیت باید محموله ای را که تحویل گرفته 
است، مشخص شده و مندرج در بارنامه و یا راهنامه تحویل بدهد، هیچ گونه شکی نیست.

سازمان جهانی گردشگری اخیرا آسیب های بیماری کوید ۱۹ بر صنعت گردشگری را 
تشریح کرده است. مشکالت اقتصادی در کشورهای جزیره ای کوچک یکی از مهم ترین 
آسیب های بیماری کرونا بر بدنه گردشگری است.به  گزارش تین نیوز، در این نامه آسیب 
ها به دو بخش تقسیم می شوند. بخش اول آن اثرات مخرب بیماری کوید ۱۹ بر صنعت 
گردشگری و دیگری خطر ویرانی اقتصاد کشورهای جزیره ای در حال توسعه است.براساس 
آمارهای ارائه شده شیوع این بیماری که سفرهای داخلی و خارجی را با اختالل مواجه 
کرده است، موجب کاهش ۴۴ درصدی تعداد مسافران از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از افتتاح اولین کتابخانه 
عمومی در متروی تهران خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت گفت: برای اولین 
بار در سامانه حمل و نقل متروهای جهان، کتابخانه عمومی در متروی تهران 

افتتاح می شود.
وی تصریح کرد: این کار با مشارکت نهاد کتاب خانه های عمومی استان تهران و 

با هدف ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین مسافران مترو اجرا می شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: یک قطعه حدود۵۰ کیلومتری از آزادراه حرم تا حرم در محدوده استان 
سمنان )گرمسار تا سمنان( تا پایان دولت تدبیر و امید افتتاح می شود و بقیه مسیر ادامه خواهد یافت.

 محمد اسالمی روز سه شنبه در بازدید از سازمان مرکزی خبرگزاری جمهوری اسالمی)ایرنا( 
ضمن نشست با مدیرعامل، معاونان، مدیران و سردبیران این خبرگزاری در ارتباط ویدئو 
کنفرانسی با روسای ایرنا ۲ استان آذربایجان غربی و سمنان افزود: برای همین۵۰ 
کیلومتر که قابلیت افزایش تا ۶۰ کیلومتر را دارد، معارضینی در اجرای طرح وجود داشت.

شماره پانصد و دوم- نسخه آزمایشی -۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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۱۲۷۵ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور تا پایان دولت تکمیل می شود 

»مترو کتاب« در متروی تهران افتتاح می شود 

کاهش ۷8 درصدی صنعت گردشگری دنیا تا پایان سال میالدی 

۵۰ کیلومتر آزادراه حرم تا حرم تا پایان دولت افتتاح می شود 

همچون تولید قطعات ریلی، امکان تولید ناوگان برقی یا برقی کردن ناوگان موجود با اتکا به توان داخلی هم وجود دارد و تنها مشکل موجود، عدم وجود باور در این زمینه است. 

۴۳ هزار خودرو ناقص در هفته های آینده تکمیل و عرضه می شوند مذاکره برای پرواز به اسپانیا، آلمان و ایتالیا +جزییات 

راه روشن است

هفته انهم

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در هفته های آتی حدود ۴۳ هزار دستگاه از این خودروها 
تکمیل و عرضه می شود.موضوع نبود تجهیزات برای تکمیل خودروها بهانه نیست، براساس 
آمارها در چهار ماه اخیر حدود ۳۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که این آمار نشان 
دهنده افزایش ۱۹ درصدی میزان تولید نسبت به سال گذشته است. 
همچنین میزان تحویل خودرو به مشتریان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است از طرفی براساس آمارها در سال 
گذشته حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ ها موجود 
بود اما در شرایط کنونی این میزان به حدود ۸۰ هزار دستگاه رسیده 

هفته انهم
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