
   

کافی است یک بار نقشه راه های ایران را از باال به پایین نگاه کنیم. آن وقت است که 
متوجه می شویم تمام راه های جاده ای و ریلی کشور به تهران ختم شده است. این 
موضوع سبب شده برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور چنین تصویری از راه های کشور 
را نشانه ای بر تمرکزگرایی اقتصاد بدانند و چنین نتیجه بگیرند 
که صنعت حمل و نقل کشور بر پایه اقتصاد درون زا و درون نگر 
طراحی شده است چرا که اگر چنین نبود، راه های کشور باید 
تصویری متفاوت می داشت و به پایانه های صادراتی ختم می شد. 

مخالفت مجلس با انتقال درآمد پروازهای عبوری به نیروهای مســلح 

 ظرفیت شناورهای مسافری برای نوروز ۱۴۰۱ نصف شد 

 سرمایه گذاری ماهان در شرکت هواپیمایی خدمات ویژه قزوین  دولت اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام را اصالح کرد 

 »راه« ما را از توسعه عقب انداخت 

بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۲ خرداد سال جاری مجلس و ابالغ آن در ۱۲ تیر ماه به دولت که اجرای آن ۶ ماه پس از ابالغ 
قانون است، بخش حمل و نقل هوایی از بامداد دوشنبه ۱۳ دی ماه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز جمعه ۱۱ دی اعالم کرد: بر اساس جزو ۱۳ 
بند ب ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی 

از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

به گفته این مقام مسئول خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ ۹ درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

از آنجایی که بر اساس قانون جدید، ۵ درصد عوارض شهرداری ها از بلیت پروازهای داخلی حذف شده و به جای آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده 
به بلیت هواپیما افزوده می شود، در عمل ۴ درصد به نرخ بلیت پروازهای داخلی از بامداد دوشنبه ۱۳ دی تعلق می گیرد.

دولت با اصالح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی)ره( تصویب کرد هیات مدیره و مدیرعامل این 
شرکت برای یک دوره مدیریتی سه ساله، باید از بین 
افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و 

امانتدار انتخاب شوند.
به گزارش تین نیوز، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه 
خود، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور تأمین 
نظر شورای نگهبان، با اصالح اساسنامه شرکت شهر 

فرودگاهی امام خمینی )ره( موافقت کرد.

استاندار قزوین در جلسه ای که به منظور بررسی سرمایه 
گذاری شرکت هواپیمایی ماهان و با حضور جمعی از 
مسوولین استانی و کشوری برگذار شد خواستار پرواز 
های هواپیماهای زیر پنجاه نفری از فرودگاه شرکت 
هواپیمایی خدمات ویژه قزوین شد.به گزارش خبرنگار 
ما در این نشست که با حضور رجحانی معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار، یاری رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان، خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان، عرب نژاد مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان، 

محمد کاظم صباغی هرندی- مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه پروانه اصالنی - مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حمید آذرمند- پژوهشگر اقتصادی و معاون سابق سازمان ملی بهره وری ایران
ساخت  تسهیالت  ر خصوص  د نک  با هر  ی  برا که  سهمی  ل  سا ن  یا پا تا 
. د اخت می شو ر نظر گرفته شده پرد لید مسکن د نون جهش تو موضوع قا

این جلسه با حضور مدیران اعتباری کلیه بانک هایی که سهمیه پرداخت تسهیالت در قانون 
جهش تولید مسکن توسط بانک مرکزی به آن ها اعالم شده است، برگزار شد.

هدف از این نشست رفع ابهام از نحوه پرداخت تسهیالت توسط بانک ها 
بود. تشریح و توضیح موارد ابهام بانک ها از نظر پرداخت تسهیالت 
از دیگر دستورات این نشست بود. همچنین درباره سامانه ثبت و درج 
اخذ تسهیالت نیز توضیحاتی ارائه شد که پرداخت سرعت بگیرد

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: درحال حاضر ۴۰ فروند شناور با ظرفیت 
۴ هزار و ۹۲ صندلی موجود است که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به ۲ هزار و ۴۵۵ 
صندلی کاهش پیدا می کند.علیرضا محمدی کرجی ران با تاکید بر اهمیت طرح تسهیل 
سفرهای دریایی، به اهداف اجرای این طرح ویژه نوروز در استان هرمزگان اشاره کرد 
و گفت: هدف از اجرای این طرح که همه ساله به شکل مداوم مدنظر قرار گرفته، تأمین 
ایمنی سفرهای دریایی، افزایش ایمنی پایانه ها، شناورها و مسیرهای تردد، هم افزایی 
ارگان های همکار و تیم های عملیاتی و نیز پیش بینی های الزم برای پاسخ گویی به 

بر اساس اطالعیه وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام نهضت ملی مسکن برای مردان 
مجرد واجد شرایط بعد از ۱۵ دی ماه انجام خواهد شد و این دسته از متقاضیان 
قدام کنند. saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام ا باید با مراجعه به نشانی 
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان 
این وزارتخانه در تازه ترین گزارش خود از ثبت نام ۲ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۷۸ نفر 
در سامانه نهضت ملی مسکن خبر داد. ثبت نام نهضت ملی مسکن که تا ۱۵ دی ماه 
تمدید شده بود برای مردان مجرد واجد شرایط بعد از ۱۵ دی ماه انجام خواهد شد

فیلم پیوست مربوط به گفت و گوی یک کارشناس سازمان برنامه و بودجه با سابقه 
نیم قرن تجربه و فعالیت در این سازمان با شبکه اکو ایران است.

به گزارش تین نیوز، در این فیلم کارشناس پیشکسوت سازمان برنامه و بودجه از 
نحوه رفتار مدیران این سازمان در برخورد با او که ۵۰ سال در این سازمان فعالیت 

کرده گله کرده است.
او همچنین به خداحافظی خود از این سازمان اشاره کرده و این که چگونه این 

سازمان را ترک کرده است. 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از رفع 
نقص فنی در خط ۲ مترو پایتخت خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شرکت بهره برداری 
مترو تهران و حومه روز دوشنبه در اطالعیه ای اعالم کرد: ساعت ۰۷:۳۹ امروز یکی از 
قطارهای اعزامی از ایستگاه تهران )صادقیه( به سمت ایستگاه فرهنگسرا به دلیل نقص 
فنی، بین ایستگاه امام حسین )ع( و ایستگاه شهید مدنی به مدت ۴۲ دقیقه متوقف شد.

شماره هشتصد و دوم- نسخه آزمایشی - ۱3 دی ماه ۱۴۰۰

تین
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بلیت هواپیما ۴ درصد گران شد 

 گالیه یک کارشناس سازمان برنامه از نحوه رفتار مسئوالن 

نیمه دوم دی ماه؛ آغاز ثبت نام مردان مجرد باالی ۲۵ سال 

 نقص فنی در خط ۲ مترو تهران رفع شد 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از حذف بند ی« تبصره ۱۰ الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ با موضوع تقسیم درآمدهای هوانوردی از محل پروازهای عبوری خبر داد و گفت: این بند در کمیسیون تلفیق مطرح و لغو شد. 

 حمل و نقل ریلی در صنعت فوالد چه جایگاهی دارد؟ تسهیالت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال پرداخت می شود 

راه روشن است

هفته ان هم

در حال حاضر حمل و نقل از بخش های کلیدی اقتصاد بوده که تاثیر قابل توجهی بر توسعه 
اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. حمل و نقل عالوه بر اینکه ارتباط بین تولید و مصرف 
را برقرار می کند، جایگاه انکار ناپذیری در زنجیره تامین دارد. بنابراین با توسعه حمل و نقل 
کشور و به دلیل جایگاه آن بخش های اجتماعی و اقتصادی را به سمت 
توسعه پیش می برد. حمل و نقل ریلی به دلیل مزایای منحصر به فرد آن 
از جمله مصرف سوخت، آلودگی کمتر و حفظ محیط زیست در مقایسه 
با سایر روش های حمل ارزان تر به شمار می رود. اما به دلیل نیازمندی 

به سرمایه گذاری بیشتر، این نوع از حمل و نقل گران قیمت است.

هفته انهم
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