
 موضع تاکسیرانی تهران درباره »اسنپ« و »تپسی« تغییر کرد؟ 

کارگروه صنایع و راه آهن تشکیل می شود

 صرافی ها باز شد و ارز گردشگری حذف  دالیل سوداگری و افزایش قیمت زمین 

 وزارت راه باید درخواست های سفرهای هوایی را مدیریت کند  بازدید هیات بلندپایه افغانستان از بندر چابهار  احتمال اجرای پروژه ریلی رشت-آستارا به صورت پل ریلی 

همایش تخصصی سیاست های توسعه زمین پیش از ظهر امروز در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برگزار شد.
محمد شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقلت راه، مسکن و شهرسازی در این همایش بر اهمیت پرداختن به موضوع زمین تأکید کرد و سخنرانی 

خود را به موضوع توسعه زمین از نگاه وزارت راه و شهرسازی اختصاص داد.

او گفت: به صورت علمی و سیستماتیک کمتر به موضوع زمین پرداختیم و به همین جهت در دهه های گذشته نگاه به زمین نگاه سوداگرانه بوده 
است و تغییر در سیاست ها زمین واجب است.

شکرچی زاده این را هم گفت که ایران از بُعد آیین نامه های ساختمانی و ضوابط ساختمانی، کشور پیشرفته ای است اما به خود مقوله مسکن که 
می رسیم انصافاً کار قابل توجهی نشده است.

مرجع تصمیم گیری در خصوص برنامه ریزی تاکسی هوشمند وزارت کشور است که سازمان تاکسیرانی نیز در جلساتی که به این منظور برگزار می شود 

حسین عبده تبریزی سخنرانی خود در این 
همایش را به موضوع سوداگری زمین و آثار 

مخرب آن در اقتصاد اختصاص داد.
 متأسفانه سوداگری و سفته بازی در بازار زمین 
روزبه روز افزایش می یابد و این بازار  در  دست 

کسانی است که ویژگی خاصی دارند.

بسته جدید ارزی با محوریت به 
رسمیت شناختن بازار و آزادسازی 
دادوستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا 
سرانجام روز گذشته رونمایی شد.

مازیار یزدانی /  معاون فنی و امور زیربنایی راه آهن

چند شرکت داخلی برای اجرای کامل پروژه اجرای آمادگی 
کرده اند و بزرگ ترین مسئله ای از سوی راه آهن پیگیری 

می شود، نخست شیوه ساخت و دوم تامین مابقی منابع مورد 
نیاز برای ساخت پروژه است.

بهروز آقایی/مدیرکل بنادرودریانوردی سیستان وبلوچستان

 با افتتاح فاز اول طرح توسعه بندرشهیدبهشتی، امکان پهلوگیری 
کشتی با آبخور باال و افزایش ظرفیت عملیات تخلیه و بارگیری ایمن 

فراهم شده است. 

حمیدرضا رضایی /رئیس کمیسیون عمران 

 
رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر انتخاب مدیران شجاع در صنعت 
هوایی کشوری، افزود: میزان تقاضا با عرضه در صنعت هوایی برابری 
نمی کند به همین جهت وزارت راه و شهرسازی باید درخواست سفر 

را مدیریت کند. 

کارگروه کمیسیون صنایع مجلس و راه آهن با حضور دو نفر از اعضای کمیسیون 
صنایع ، دو نفر از نمایندگان شرکت راه آهن و دو نفر به نمایندگی از بخش خصوصی 
تشکیل شود و در دو ماه آینده این کارگروه نتیجه کار خود را با حضور وزیر راه و 

مدیرعامل راه آهن بررسی کنند. 

حذف ارز مسافرتی از بسته ارزی رکودی را به بازار گردشگری خارجی کشور 
وارد خواهد کرد.

به گزارش تین نیوز، اکبر غمخوار عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی 
و گردشگری تهران پیش بینی کرد: با حذف ارز مسافرتی، سفرهای تفریحی خارجی 

در برهه زمانی بین دو تا سه ماه آینده رو به کاهش خواهد گذاشت.

غالمرضا جوادی، مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی تهران 
و حومه معتقد است: »به جز نگاه اقتصاد شهری به مجتمع های ایستگاهی، باید 
به این مجتمع ها به عنوان یک راه حل ترافیکی نگریست و در ساخت آن، آیندگان 
شهر را نیز در نظر گرفت، زیرا قرار نیست همه شهر را تنها برای خودمان بسازیم، 

بلکه این شهر متعلق به نوادگان ما نیز هست.« 

عباس آخوندی در حاشیه بازدید از هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ایران 
در جمع خبرنگاران گفت: آمارها نشان می دهد در ماه های اولیه سال به سمت 

توسعه و رونق بیشتر در بخش مسکن حرکت کرده ایم. 

صنعت ساختمان یکی از صنایع پشتیبان برای بخش مسکن و ساختمان سازی است 
که می تواند هم به صنعت کمک کند و هم اشتغال خوبی را ایجاد کند. 
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید @tinnews@tinnewsbot 44603789-021

 با حذف ارز مسافرتی، گردشگری خارجی به رکود می رود 

تصویب  بسته حمایتی از مستأجران در صحن علنی مجلس ؛ به زودی
 مترو کاخ دار می شود 

معافیت  مالیاتی برای ساخت واحدهای کوچک  

هفته انهمهفته انهم
راه روشن است
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