
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که تصویب و اصالح قانون مالیات بر 
عایدی مسکن می تواند دست دالالن را از بازار کوتاه و مسکن را به دست خریداران واقعی برساند.به 
گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:  
»هجوم نقدینگی های سرگردان و نگاه سرمایه ای برخی افراد به 
بازار  مسکن در سالیان گذشته باعث آشفتگی بازار، تورم و شکل 
گیری قیمت های نجومی مسکن شده است. تصویب و اصالح 
 قانون مالیات بر عایدی مسکن یکی از راه های کنترل بازار مسکن و 
کوتاه کردن دست دالالن است تا مسکن به خریداران واقعی برسد.«

   

 پیگیر برقراری پروازهای ترکیه از کانال وزارت امور خارجه هستیم 

 خواسته بازنشستگان وزارت راه و ترابری چیست؟ 

قطار دو طبقه تهران ساوه وارد ریل شد  ۲۰۰ دستگاه اتوبوس نو وارد چرخه حمل و نقل تهران می شود 

مالیات بر عایدی سرمایه؛ راه مقابله با داللی مسکن 

دبیر کمیته کمیته هوانوردی عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از پرواز نخستین ایرتاکسی های کشور تا پایان امسال خبر داده 
است.

به گزارش تین نیوز، رامین کاشف آذر، در این رابطه گفته است: تاکنون پرداختن به هوانوردی عمومی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران بسیار محدود و مسوولیتی حاکمیتی بوده است. استراتژی جدید شرکت در این حوزه استفاده از ظرفیت نهادهای حاکمیتی، ملی و استانی 

و بهره برداری از AOC مرکز وارسی پروازی است تا از تمام ظرفیت ها در کتگوری های مختلف در این حوزه استفاده کنیم.

او با تاکید بر اینکه زیرساخت های راه اندازی هوانوردی عمومی و هواپیمایی منطقه ای در فرودگاه های کم برخوردار وجود دارد، به خبرگزاری 
صدا و سیما گفته است: می توان از ظرفیت های موجود در این فرودگاه ها با کمترین افراد آموزش دیده برای تحقق بهره وری و راه اندازی 

کسب و کار سوم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران یعنی هوانوردی عمومی و هواپیمایی منطقه ای استفاده کرد.

سرپرست ایستگاه راه آهن ساوه گفت: قطار دو طبقه تهران - 
ساوه - همدان از امروز سه شنبه ۱۱ شهریورماه وارد ریل شد.
آرش مدیری با اعالم این خبر اظهار کرد: قطار دو طبقه 
تهران - ساوه - همدان و بالعکس با ظرفیت جابجایی 
روزانه ۲۰۰ مسافر به صورت آزمایشی به حرکت در می آید.

وی ادامه داد: حرکت این قطار از تهران به ساوه ساعت ۸.۳۰ دقیقه 
و از همدان به تهران ساعت ۱۶ خواهد بود که پس از دو ساعت 
حرکت از مبداء، در ایستگاه راه آهن ساوه توقف خواهد داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تالش 
برای خرید  ۲۰۰ دستگاه اتوبوس نو خبر داد.به گزارش 
تین نیوز، سید مناف هاشمی روز سه شنبه در دویست 
و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران )روز 
۱7 تیر( تهران، گفت:  در پی توافق شهردار تهران 
با محمد باقر نوبخت، دولت قبول کرده است که ۴۰ 
درصد قیمت ۱۲۰ اتوبوس و ۱۳۰ مینی بوسی که ثبت 
سفارش کردیم را پرداخت کنند.وی خاطرنشان کرد: از 
همه مسیرها برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 

زهره الهیان - نماینده تهران در مجلس شورای اسالمیمحمود ترفع - مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران  محمدرضا رضایی کوچی -رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
شرکت واحد، اقدامات خود را در چارچوب راهبردها و سیاست های ستاد مقابله با کرونا و هماهنگ 
با دستورالعمل های شهرداری تهران، اتخاذ و اجرا می کند و این اقدامات مثل روز اول ادامه دارد. 
در تدابیر و تمهیداتی که برای ناوگان اتوبوسرانی به عمل آورده ایم، صیانت و حفاظت از سالمت مسافران 
و همچنین رانندگان و کارکنان شرکت واحد را در اولویت قرار داده ایم، از روز اول 
اعالم ورود ویروس کرونا به کشور تا به امروز بر اساس استانداردهای ابالغی، انجام 
اقدامات پیشگیرانه را با جدیت و دقت در دستور کار داده ایم. رانندگان اتوبوس از 
جمله گروه هایی هستند که در معرض خطر و ریسک باال قرار دارند و از این رو، 
تا حد توان تالش کرده ایم تا حمایت های الزم را از این عزیزان به عمل آوریم.

رئیس کانون بازنشستگان وزارت راه و ترابری خواستار برخورداری اعضای این کانون از مزایای 
مواد ۸5 و ۳۰ کمک رفاهی دولت شد.مهندس مهین سعدالدین، رئیس کانون بازنشستگان 
وزارت راه و ترابری )سابق(، سازمان ها و شرکت های تابعه به مناسبت روز بازنشستگان )۲5 
مردادماه( با خبرنگار تین نیوز گفتگو کرد. او خواستار اجرایی شدن مزایای کمک رفاهی مواد 
۸5 و ۳۰ بخشنامه سازمان برنامه وبودجه برای بازنشستگان شد و تأکید کرد دستگاه های 
دولتی می بایست شرایط جهت اجرایی شدن این مواد را برای بازنشستگان فراهم نمایند. 
وی با بیان جایگاه رفیع و قابل تقدیر بازنشستگان و لزوم ارج نهادن و احترام به تجارب و 

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: پنج پروژه بزرگ عمرانی و تجهیزاتی 
بندر چابهار از جمله پیشرفته ترین برج کنترل ایران تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: پنج پروژه بزرگ عمرانی و تجهیزاتی 
بندر چابهار تا پایان سال به بهره برداری می رسد. پروژه های عمرانی بندر چابهار با 
بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار و اشتغال زایی مستقیم 7۰۸ نفر در دست اجرا است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از توسعه زیرساخت ها برای دوچرخه سواری خبر 
داد و گفت: درحال حاضر ساخت ۶۱۰ کیلومتر مسیر دوچرخه در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی، در پاسخ به این پرسش 
که آیا مدیریت شهری برنامه ای برای ورود دوچرخه برقی به شهر دارد، توضیح داد: 
درحال حاضر برنامه ای برای ورود دوچرخه برقی به شهر وجود ندارد. بلکه برنامه فعلی 
مدیریت شهری ایجاد و ساخت مسیرهای پیوسته دوچرخه سواری در مناطق ۲۲گانه است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه درمحصوالت رنو نیز ساندرو، 
استپ وی، پارس تندر و ال ۹۰ شماره گذاری نمی شوند، گفت: هنوز مرکز شماره 
گذاری پلیس راهور ناجا دالیل عدم شماره گذاری این خودروها را اعالم نکرده است.

سعید مؤتمنی در رابطه با دالیل عدم شماره گذاری پراید و محصوالت رنو، گفت: حدود یک هفته 
است که خودروهای  سواری شماره گذاری نمی شود هنوز دالیل این موضوع  اعالم نشده است.

وی با بیان اینکه درمحصوالت رنو نیز ساندرو، استپ وی، پارس تندر و ال ۹۰ شماره گذاری 
نمی شوند، افزود: به نظر می رسد استاندارد یورو ۴ عاملی برای عدم شماره گذاری پراید شده 

شماره پانصد و  سیزدهم- نسخه آزمایشی -۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تین

تین

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

6 ماه دیگر؛ انجام نخستین پرواز ایرتاکسی کشور 
ساخت 6۱۰ کیلومتر مسیر دوچرخه در پایتخت 

پیشرفته ترین برج کنترل ایران در بندر »شهیدبهشتی« ساخته می شود 

چرا پراید و رنو شماره گذاری نمی شوند؟ 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد پروازهای ترکیه از 11 شهریور به 10 مهرماه تغییر پیدا کرد اما با این حال ما از کانال سازمان هواپیمایی و وزارت امور خارجه در حال رایزنی هستیم. 

 اورژانس هوایی در تهران تقویت شود  اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا مثل روز اول ادامه دارد 

راه روشن است

هفته انهم

ورژانس هوایی ضروری است  تقویت تهران در زمینه های مختلف به خصوص ا
لذا تالش و پیگیری برای ایجاد پایگاه اورژانس هوایی در تهران دنبال می شود.

این دستاوردها نویدی برای حرکت به سمت گام دوم با قوت و اقتدار است مقام معظم رهبری 
با همین نگاه نیروی مستعد جوان و متخصص را گنجینه عظیم 
دانستند و افق خوبی برای کشور ترسیم کردند الحمدهلل امید و 
روحیه جهادی در شرکت هلیکوپتری ایران به وضوح دیده می شود 
و مجلس هم ان شاء اهلل به وظیفه خود عمل می کند و خالء های 
قانونی و نظارتی را برای تسهیل خدمات شما برطرف می کند.

هفته انهم
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