
   

ورود سیمان و فوالد به بورس یک نوع گروگان گرفتن مردم است که با این قضیه مخالفم و اعضای 
دولت نیز با من هم نظر هستند.متاسفانه در کشور ما ازهر مشکلی که پیش می آید برخی افراد 
سوءاستفاده می کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم صورت گرفت همزمان 
شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. سیمان را در 
بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم. سیمان همواره یک 
بازار سنتی داشته که در سطح کشور تامین می شده است. وقتی وارد 
بورس می شود یک نوع گروگان گرفتن مردم توسط عده ای است که 

بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند.

طرح تشکیل وزارت ساختمان و شهرسازی اعالم وصول شد 

گالیه آژانس داران از افزایش قیمت سفر 

تعطیلی دو ساعته فرودگاه های تهران در روز تحلیف  آغاز  تملک اراضی  خط آهن شلمچه-بصره  توسط عراق 

دولت با بورس سیمان موافق نیست 

رصد و بررسی سایت های فروش بلیت قطار نشان می دهد که با وجود مراجعه متقاضیان و مسافران برای خرید، هیچ بلیتی برای فروش در تاریخ های 
دهم مرداد به بعد بارگذاری نشده است و اطالعیه ای هم از سوی راه آهن و رجا مبنی بر پیش فروش بلیت تاکنون اعالم نشده و در این شرایط مسافران 

برای تهیه بلیت در تاریخ های دهم مرداد به بعد بالتکلیف مانده اند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا؛  در شرایطی که ایرالین ها پس از اخذ تسهیالت اول کرونایی، مقدمات دریافت وام دوم را نیز تدارک دیده اند، 
همزمان قیمت بلیت را به صورت غیر قانونی و برخالف دستور وزیر راه برای کاهش قیمت ها، باال  برده اند، به طوری که در برخی از مسیرها 500 
هزار تومان به قیمت بلیت اضافه شده، هنوز یک ریال هم از تسهیالت کرونایی به اکثر شرکت های حمل و نقل ریلی کشور پرداخت نشده است. 
این در حالی است که طبق اظهارات رییس انجمن صنفی بخش ریلی حتی در بخش قطارهای حومه ای نیز فقط ۱۲درصد بهای تمام شده از مسافر 

اخذ می شود و هنوز یارانه انباشت شده از سال های گذشته به راه آهن و رجا پرداخت نشده است.
در این شرایط به نظر می رسد علی رغم آنکه وزارت راه و شهرسازی با مبانی افزایش قیمت بلیت قطار موافق است اما عماًل ترتیبی اتخاذ کرده تا 

تاریخ اعمال آن به دولت بعد موکول شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از بسته شدن 
فرودگاه های استان تهران در روز ۱۴ مردادماه و همزمان 
با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری به مدت دو 
ساعت و نیم خبر داد.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا،  
محمد حسن ذیبخش اظهارکرد: با توجه به برگزاری 
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در تاریخ ۱۴ مردادماه و 
به منظور رعایت الزامات ایمنی و امنیتی کلیه فرودگاه های 
TMA  تهران شامل فرودگاه مهرآباد، امام خمینی، پیام، 
آزادی و قزوین از ساعت ۱۶.۳0 تا ۱۹ بسته اعالم می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هفته جاری ۳ 
پروژه ریلی افتتاح می شود، گفت: قرارداد سرمایه گذاری 
خط آهن شلمچه-بصره منعقد شد و اراضی تجهیز 
کارگاه در منطقه آزاد اروند به مساحت ۴ 0 هکتار در 
اختیار سرمایه گذار قرار داده شد.خیراهلل خادمی درباره 
آخرین وضعیت توسعه خطوط ریلی ترانزیتی کشور 
اظهار داشت: برنامه ریزی شده بود هشت مسیر ریلی 
برای تکمیل در اولویت قرار گیرد. وی ادامه داد: این 
هشت مسیر ریلی  در اولویت ۱5۳0 کیلومتر طول دارد 
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حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی، رانندگان تجاری در 
اولویت واکسیناسیون قرار دارند. در این میان مخصوصا رانندگانی که در حوزه اروپا و روسیه 
تردد می کنند مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند چرا که بر اساس توصیه نهادهای بین المللی 
در این زمینه، مقرارت در آینده نزدیک به گونه ای تنظیم خواهد شد که 
تردد ناوگان خارجی را  به سمتی سوق بدهند که بدون واکسیناسیون 
امکان پذیر نباشد یعنی اگر کسی واکسیناسیون را انجام نداده، 
اجازه تردد به او داده نخواهند شد. بر همین اساس اگر نتوانیم 
واکسیناسیون رانندگان تجاری را در اولویت قرار داده و تسریع کنیم

نرخ تورهای داخلی به سفرهای خارجی نزدیک شده است. این افزایش قیمت صدای 
آژانس داران مسافرتی را هم بلند کرده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، افزایش نرخ بلیت هواپیما و کرایه اتوبوس بنا به گفته 
آژانس داران تاثیرگذارترین عامل گرانی سفرهای داخلی و خارجی بوده است. بررسی ها 
نشان می دهد نرخ سفر در مسیرهای پرمتقاضی، مثل مشهد و کیش گاهی به قیمت سفر 

به ترکیه و ارمنستان نزدیک شده است.

معاون معدنی وزارت صمت از کاهش محسوس قیمت سیمان با افزایش تولید در 
روز های آینده خبر داد.

 اسداهلل کشاورز در برنامه چاپ اول شبکه خبر گفت: در هماهنگی با وزارت نیرو برق 
صنعت سیمان در روز های آینده تامین می شود که به تبع آن با افزایش تولید، کاهش 
محسوس قیمت سیمان امکان پذیر خواهد بود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت افزود: با قول هایی که مسئوالن وزارت نیرو داده اند برق صنایع و به ویژه صنعت 
سیمان از روز پنجشنبه قابل تامین است و تولید به شرایط طبیعی خود بازخواهد گشت.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: با وجود افزایش 
قیمت بلیت هواپیما در شرایط کنونی هر دو دسته از ذینفعان یعنی ایرالین ها و مردم 
ناراضی هستند و به همین دلیل ضرورت دارد، مساله نرخ بلیت هواپیما در شورای عالی 
هواپیمایی کشوری مطرح شده و درباره آن تصمیم گیری شود. ابولقاسم جاللی درباره 
مفاد قانونی قیمت گذاری بلیت هواپیما، اظهار کرد: با وجود انقضای حکم مندرج در بند 
)ب( ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص آزادسازی نرخ ها و شبکه 
پروازهای داخلی  کشور و عدم تنفیذ این حکم در قانون برنامه ششم توسعه کشور،

رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از 
انجام هماهنگی ها برای آغاز واکسیناسیون بخش حمل و نقل درون و برون شهرسازی 

در همکاری وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور خبر داد.
 رضا نفیسی رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران ضمن اعالم برگزاری نشست هماهنگی اجرای طرح واکسیناسیون بخش حمل 
و نقل در ساختمان دادمان از آغاز واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل برون شهری و 

درون شهری در روزهای آتی خبر داد.
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 فروش بلیت قطار متوقف شد 
 چرا ایرالین ها و مردم ناراضی هستند؟ 

وعده وزارت صمت؛کاهش قیمت سیمان در روز های آینده 

آغاز واکسیناسیون متولیان بخش حمل ونقل درون و برون شهری 

طرحتشکیلوزارتساختمان،شهرسازیوآمایشسرزمیندرجلسهعلنیامروزمجلساعالموصولشد.

 آزادسازی نرخ بلیت هواپیما منتفی است  درخواست برای تسریع واکسیناسیون رانندگان تجاری 

راه روشن است

هفته ان هم

قانون آزادسازی در برنامه ششم نیامده و ایرالین ها شروط ازادسازی را رعایت نکردند. لغو 
قانون فردا در جلسه وزیر به مدیران ایرالین ها اعالم می شود.به موضوع افزایش قیمت 
بلیت هواپیما به طور جدی انتقاد داریم و روز گذشته هم با وزیر راه و شهرسازی در این باره 
جلسه ای برگزار شد نمایندگان مجلس مراتب اعتراض و گالیه خود را 
نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اعالم کردند. با این وضعیت و 
قیمت ها، دیگر بسیاری از مردم امکان استفاده از هواپیما را نخواهند 
داشت و در حال حاضر سفر هوایی فقط به بخش و قشر خاصی از 

جامعه تعلق گرفته است.

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/233584-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/233581-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/233570-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%81
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/233583-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/233558-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-32/233597-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF?pr=1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-43/233560-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-60/233567-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/233594-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/233556-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/233600-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA?pr=1

