
   

بودجه ریزی عملیاتی )بر مبنای عملکرد یا بهای تمام شده( یک تکلیف قانونی بر اساس ماده 
۱۶ قانون خدمات کشوری و نیز برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم بوده که باید از سال ۸۶ 
در سازمان ها اجرا می شده است.سال ۹۸، اهتمام جدی برای اجرای این تکلیف مغفول مانده در 
دستور کار قرار گرفت و طی فرایند قانونی شرکت پنکو که از شرکت های 
باسابقه و مورد تایید سازمان برنامه و بودجه بود به عنوان مجری طرح 
انتخاب شد.در این راستا عملیات شناسایی خدمات شرکت، طراحی فرایند 
انجام خدمات و شناسایی فعالیت های مرتبط با خدمات پشت سرگذاشته 

شد و سپس هزینه یابی فعالیت ها و تخصیص شناسه انجام شدند.

خداحافظی با الستیک ســنگین دولتی برای همیشه/ قیمت ها ۲۵ درصد رشد کرد 

 رکود در بازار خودرو با وجود ریزش قیمت ها 

مسیر ریلی شیراز-مشهد ۳ ساعت کوتاه تر می شود  جزئیات ممنوعیت سفرها از فردا + جرائم 

آغاز پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ۱۰ فرودگاه منتخب کشور 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که تاکنون مجوزی برای هواپیمای ایران ۱40 که به تازگی تغییر کاربری داده است، صادر نشده و این 
هواپیما برای بهره برداری در بخش نظامی، نیازی به مجوز سازمان هواپیمایی ندارد.

کاپیتان تورج دهقانی زنگنه در گفتگو با خبرنگار سرویس هوایی تین نیوز با اعالم این خبر که هواپیمای ایران ۱40 تغییر کاربری داده است، در 
خصوص صدور مجوز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به این هواپیما توضیح داد: ما چندی پیش از این هواپیما بازدید کردیم، اما تاکنون هنوز 

مجوزی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری برای بهره برداری در بخش غیرنظامی صادر نشده است.

وی در ادامه افزود: این هواپیما به هواپیمای ترابری تغییر کاربری داده شده تا در بخش نظامی از آن استفاده شود اما به محض اینکه به مرحله 
تولید برسد و نیاز به پرواز در بخش غیرنظامی داشته باشد ما بررسی کرده و به آن مجوز خواهیم داد، اما این هواپیما در بخش ترابری نظامی نیازی 

به مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم استان های جنوبی که از 
شیراز با قطار به مشهد سفر می کنند، می توانند با استفاده از 
خط آهن اقلید-یزد، مسیر مشهد را ۳ ساعت سریع تر طی کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از راه آهن، محمد اسالمی در 
حاشیه بازدید از ایستگاه اقلید پروژه راه آهن اقلید - یزد 
گفت: این پروژه چند سالی است آغاز شده ولی ۶0 درصد 
از پروژه هم به لحاظ اعتباری هم به لحاظ عملیات 
فیزیکی در این دو سال اخیر به انجام رسیده است.

طبق آخرین گزارش وزیر بهداشت درباره وضعیت بیماری 
کووید-۱۹ در کشور جز ویروس انگلیسی، ویروس های 
جهش یافته دیگری هم در برخی استان ها شناسایی 
شده اند؛ از ویروس مرگبار آفریقای جنوبی گرفته تا 
ویروس هندی که سرزمین هند را به زانو در آورده است 
و سیستم بهداشت و درمان این کشور را مستاصل کرده 
است. حاال همه این ویروس ها در کشور ما هم اعالم 
حضور کرده اند و منتظرند تا تنها در لحظه ای، شکوفایی 
مرگبارشان را به رخ بکشند و تمام کشور را در بر بگیرند.

احمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران مسعود پل مه-دبیر انجمن شرکت های کشتیرانی احمد مظفر-معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی
 سازمان بنادر به عنوان متولی مناطق ویژه اقتصادی بندری و نهادی که برای ذینفعان این 
حوزه مجوز صادر می کند مدعی است که فعالیت ها با منشا مناطق ویژه اقتصادی بندری نباید 
مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شود. این تعارض باعث شد که ذینفعان فعالیت های 
بندری و دریایی دچار چالش شوند و خسارت های عدیده ای دامن گیر 
این شرکت ها شده اما در نهایت این موضوع ارتباطی به قانون بودجه 
ندارد.تا پایان سال ۹۹ مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
نبودند اما امسال از این قاعده مستثنی شدند. البته در مناطق آزاد 

فعالیت هایی که بر مبنای سرمایه گذاری شکل می گیرد

ریزش دالر که در روزهای اخیر باعث رونق در بسیاری از حوزه های اقتصادی و بازارهای 
مختلف کشور شد، تأثیر منفی بر بازار خودرو گذاشت. یعنی با وجود ریزش قیمت 
خودروهای داخلی و خارجی بازهم شاهد قهر متقاضیان با بازار هستیم و رکود همچنان 
در این بازار حاکم است. این بی رونقی آن هم در آستانه بازگشایی نمایشگاه ها کم سابقه 
بوده و فروشندگان با وجود تخفیف ۳0 درصدی نتوانستند متقاضیان را به بازار بکشند. 
به گزارش تین نیوز، البته رکود در بازار خودرو که در ماه های پایانی سال گذشته شدت 

بیشتری به خود گرفته بود مدت هاست در بازار حاکم است.

بحث در مورد هزینه باالی الزام به آزمایش کرونا برای مسافران هوایی همچنان 
ادامه دارد و شرکت های هواپیمایی و فرودگاه ها در بیانیه مشترکی هشدار دادند 
PCR یک مانع بزرگ برای بهبود  نجام آزمایش  که سیاست اجباری برای ا
سفرهای هوایی است.به گزارش تین نیوز، یاتا همچنین به دولت ها هشدار داده 
است که هزینه های باالی آزمایش کرونا می تواند مسافرت هوایی را از دسترس 
افراد و خانواده ها دور کند. به گفته یاتا، برای تسهیل در راه اندازی مجدد و موثر 
سفرهای بین المللی، آزمایش کرونا باید مقرون به صرفه، موثر و در دسترس باشد.

ما در شرایطی مدیریت شهری پایتخت را آغاز کردیم که در شهرداری تهران بی نظمی 
مطلق حاکم بود و در این مدت تالش شد به همه موارد و تخلفات رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: تالشمان عمل متفاوت از دوره قبل و اداره شهر برای شهروندان بود نه 
اینکه سرمایه گذاران مدیریت کنند و در این راه  سعی شد مسیر ۳0 سال گذشته که 
ارزش های تاریخی تهران را رو به نابودی می برد، تغییر دهیم.شهردار تهران اظهار 
داشت: شهری که با ۲۵ سرمایه گذار اداره شود عارضه هایی را ایجاد خواهد کرد 
چنان که در دوره قبل بود اما ما سعی کردیم شهر را برای ۸.۵ میلیون نفر اداره کنیم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: شنبه هفته آینده ۲۵ اردیبهشت ماه ۱400 
ایستگاههای اقدسیه و مرزداران در خطوط ۳ و ۶ مترو تهران به طور همزمان افتتاح 
خواهند شد تا به یمن خیر و برکت عید سعید فطر،  مدیریت شهری پایتخت عیدی ناقابل 
خود را تقدیم شهروندان صبور تهرانی کرده باشد.علی امام ضمن اعالم مطلب فوق 
افزود:  با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر افتتاح ۶ ایستگاه دیگر تا پایان 
نیمه نخست سال جاری،  در هفته پایانی اردیبهشت ماه شاهد بهره برداری همزمان از 

ایستگاههای اقدسیه از خط ۳ و مرزداران از خط ۶ خواهیم بود

شماره ششصد و شصت ون هم- نسخه آزمایشی -۲۰ اردیبهشت  ماه ۱۴۰۰

تین

تین

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

 هواپیمای ایران ۱4۰ تغییر کاربری داد/ هنوز مجوزی صادر نکرده ایم 
حناچی: دوره قبل ساالنه تا ۲۵ میلیون متر مربع تراکم فروشی شد 

بهره برداری از طرح بهسازی باندهای پرواز فرودگاه مهرآباد 

زمان افتتاح ایستگاه های متروی اقدسیه و مرزداران مشخص شد 

با اتمام الستیک های سنگین وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و لغو صدور حواله خرید الستیک از سوی سازمان راهداری، رانندگان از افزایش قیمت این کاالی استراتژیک در صنعت حمل و نقل خبر می دهند. 

 شورای رقابت متهم اصلی است شرکت های بندری در مناطق آزاد و ویژه مالیات می دهند

راه روشن است

هفته ان هم

متاسفانه شورای رقابت برای مصوبات خود  نیز ارزشی قائل نیست. سال گذشته با توجه به 
اینکه قیمت مواد اولیه به صورت مکرر افزایش می یافت در شورای رقابت مصوب شد که هر 
سه ماه یک بار تورم بخشی بانک مرکزی را حساب کنند و قیمت جدید برای خودرو تعیین 
کنند.متاسفانه از سال گذشته به طور کلی دو بار افزایش قیمت برای 
خودرو اعمال کردند که در افزایش قیمت سه ماهه آخر، خود بانک مرکزی 
اعالم کرد که تورم بخشی ۱4 درصد شده است. وقتی بانک مرکزی 
تورم بخشی را ۱4 درصد اعالم می کند به این معنا است که افزایش ها 

و حتی کاهش های قیمت ارز در آن منظور شده است. 

هفته انهم
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