
   

در بودجه سال 1400 برای احداث خطوط ریلی در کشور 130 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
است، باید قبول کنیم که ایجاد کریدورهای جدید برای حمل و نقل های درون و بیرون کشور جهت 
مبادالت تجاری با 15 کشور همسایه که جمعیتی بالغ بر 700 میلیون نفر دارند برای کشورمان 
بسیار مهم است. موقعیت استراتژیکی کشورمان به دلیل دسترسی به 
آب های آزاد و کشورهای شرقی و غربی و همچنین نزدیکی به کشور های 
بزرگ اقتصادی مانند چین و نیز وجود مرز مشترک با کشورهای در حال 
توسعه بهترین فضا برای ایجاد کریدورهای جدید ایمن با هزینه حمل 

و نقل بسیار پایین و سرعت باال ایجاد کرده است.

طول خطوط ریلی تا پایان دولت تدبیر و امید به ۱۳ هزار کیلومتر می رســد 

کمیسیون صنایع درباره قیمت خودرو تصمیم گیری می کند 

آمادگی ایران و ارمنستان برای کاهش عوارض تردد جاده ای  قرارداد واگذاری ۱۰ ساله بندر چابهار به هند را فعال امضا نمی کنیم 

وجود ۵۴ پروژه نیمه تمام حمل و نقل ریلی 

 برخی بازنشستگان ایران ایر که در تجمع اعتراضی سوم خرداد حضور داشتند، از وقوع درگیری و ضربت و شتم بازنشستگان در این تجمع خبر دادند.

به گزارش تین نیوز، بر اساس آن چه در شبکه های اجتماعی منتشر شده، در روز جهانی متخصصان تعمیرات هواپیمایی، جمعی از بازنشستگان 
بخش مهندسی و تعمیرات شرکت ایران ایر دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض این افراد مربوط به شرایط حقوق و مزایای خود است که گفته می شود در شرایط فعلی اقتصادی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی 
آنان نیست.

این بازنشستگان می گویند در اعتراض روز سوم خرداد برخی از آنان مورد ضرب و شتم قرار گفته و حتی کارشان به بیمارستان کشیده شده است.

فیلم تجمع بازنشستگان هما و نیز چند تصویر از آن را که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، در ادامه ببنید: 

در دیدار معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با رییس کمیته 
درآمدهای دولتی ارمنستان، دو کشور برای کاهش عوارض 
تردد جاده ای و تسهیل تردد مرزی اعالم آمادگی کردند.
 »شهرام آدم نژاد« معاون حمل و نقل وزارت راه و 
شهرسازی در دیدار مقام ارمنستانی با وی در محل وزارت 
راه و شهرسازی، گفت: از تجربیات دوره فراگیری ویروس 
کرونا آموختیم که تشریک مساعی و هماهنگی حداکثری 
بین کشورها در حوزه حمل ونقل بین المللی و ترانزیت، تا 
چه اندازه حائز اهمیت و نیازمند دقت و توجه بیشتر است.

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی 
می گوید: تا زمانی که هندی ها کل سرمایه گذاری ۸5 
میلیون یورویی را تکمیل نکنند، قرارداد واگذاری 10 

ساله بندر را امضا نمی کنیم.
 فرهاد منتصر کوهساری معاون امور بندری و مناطق 
ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره آخرین 
وضعیت توسعه بندر چابهار اظهار داشت: ما در حال حاضر 
مشکلی از نظر تجهیزات بندری برای تخلیه و بارگیری 

در بندر چابهار نداریم.

منصور فخاران-مشاور ریاست و مدیر کل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایسردار سرتیپ سید کمال هادیان فر- رئیس پلیس راهور کشور مجتبی یوسفی-عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
پیشنهاد وزارت بهداشت این است که از 11 تا 17 خرداد محدودیت هایی اعمال شود و نظر 
ما این است که تردد میان استان ها محدود شود که در نهایت ستاد ملی کرونا تصمیم گیری 
خواهد کرد.مرجع درخواست کننده از پلیس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است 
و امروز قرار شد جلسه ای در وزارت کشور برگزار شود. پیشنهاد وزارت 
بهداشت این است که از روز سه شنبه 11 خرداد تا دوشنبه 17 خرداد 
محدودیت هایی اعمال شود، اما باتوجه به محدودشدن تعداد شهر های 
قرمز امروز پیشنهادی را آماده و به ستاد ملی کرونا ارسال می کنیم 

تا پنجشنبه یا شنبه تصمیم نهایی اتخاذ شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این کمیسیون پس از ارائه گزارش 
ایدرو از جمع بندی پیشنهاد های وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و شورای رقابت، 

درباره قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری می کند.
حجت اله فیروزی در تشریح نشست روز گذشته )سه شنبه( کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس با اشاره به انتقاد شدید اعضای کمیسیون از عدم حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در سه جلسه گذشته کمیسیون صنایع با دستور کار قیمت گذاری خودرو، افزود: 

این عملکرد بیانگر بی توجهی وزیر صمت به موضوع خودرو است.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی جزییات اتفاقات رخ داده در روز سانحه سقوط هواپیمای 
را تشریح کرد.

 محمدمهدی کربالیی امروز در نشستی خبری تشریح اقدامات فرودگاه امام خمینی 
)ره( درباره ماجرای سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بعد از سقوط هواپیمای 
اوکراینی پرواز ایرالین های خارجی تا اواسط سال گذشته متوقف شد و پس از آن به 
تدریج ایرالین های منطقه و اروپایی شامل لوفتهانزا و اتریش ایر پروازهای خود را به 

فرودگاه امام آغاز کردند.

مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: ایستگاه مترو باقرخان در مجاورت بیمارستان 
امام خمینی)ره( و در تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ستارخان، طی دو هفته 

آینده تکمیل و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
علی امام مدیرعامل شرکت مترو  تهران درباره افتتاح مترو باقرخان اظهارداشت: 
ایستگاه باقرخان در خط 7 مترو واقع و 3 ورودی برای آن طراحی شده است که در 
مراسم بهره برداری پیش رو، ورودی ضلع شمال غربی تقاطع بزرگراه شهید چمران 

و خیابان ستارخان، افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توضیحاتی درباره چابک سازی و جذب 
نیرو در اتوبوسرانی و خرابی مانیتورهای ایستگاه های اتوبوس ارائه داد. محمود ترفع، 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورد تعداد نیروهای شرکت واحد اتوبوسرانی 
اظهارداشت: مسأله چابک سازی نیروها از دوره های مدیریت قبلی مدنظر بوده است 
همچنین در راستای خصوصی سازی برخی نیروها هر ساله بازخرید و یا بازنشسته شده 
اند البته باید توجه داشت چابک سازی حد وحدود دارد و کال قرار نیست حمل و نقل 

عمومی را جمع کنیم.

شماره ششصد و هشتاد- نسخه آزمایشی -۵ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 ضرب و شتم بازنشستگان هما در تجمع اعتراضی؟+ فیلم و عکس 
خبر خوب مترویی برای مراجعان بیمارستان امام خمینی )ره( 

پاسخ مدیرعامل فرودگاه امام به ابهامات درباره هواپیمای اوکراینی 

چگونگی اطالع از زمانبندی حرکت اتوبوس ها 

طول خطوط اصلی ریلی در سال ۹۲ و شروع دولت تدبیر و امید ۱۰ هزار و ۲۲۳ کیلومتر بود که تاکنون به ۱۱ هزار و ۷۷۳ کیلومتر رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان کار این دولت به ۱۳ هزار کیلومتر برسد. 

پاسخگویی به مردم اولویت اول سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیشنهاد پلیس محدودیت تردد میان استان ها در تعطیالت خرداد است 

راه روشن است

هفته ان هم

روابط عمومی ها عالوه بر ایفای نقش اصلی خود یعنی ایجاد ارتباط و اطالع رسانی، باید 
نظام پاسخگویی به مردم و مراجعان را نیز همواره مد نظر داشته باشند چراکه پاسخگویی 
رسالت مهم روابط عمومی هاست.روابط عمومی ها عالوه بر ایفای نقش اصلی خود یعنی 
ایجاد ارتباط و اطالع رسانی، باید نظام پاسخگویی به مردم و مراجعان 
را نیز همواره مد نظر داشته باشند چراکه پاسخگویی رسالت مهم روابط 
عمومی هاست. روابط عمومی نقش اصلی دراطالع رسانی و بازگو کردن 
کلیه فعالیت های یک سازمان را برعهده داشته و در این راه باید با دقت و 
رعایت اصل امانتداری اخبار و رویدادها را به بهترین شکل ممکن ارائه کند.

هفته انهم
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