
   

فضای عمومی تبلیغاتی به ویژه خبرگزاری های خارجی بر مسئله اتوبوس خوابی متمرکز 
شده. خبرگزاری های خارجی یادشان رفته که زباله گردهای لندنی یا دیگر کشورها چگونه 
زندگی می کنند.حتی فیلمی منتشر شده که یک اتوبوس خواب به راننده می گوید بخاری 
بزن اما می گویند نداریم. به او پتو می دهند البته مسئله دریافت 
پول مطرح نیست و عده ای درمانده به اتوبوسها پناه می آورند. 
البته من با آقای زاکانی صبحت کردم و قرار شد شنبه یا یکشنبه 
بساط اتوبوسهایی که در شب محل خواب افراد است جمع کنند

 دلیل عدم اعتماد رانندگان خود مالک به تعاونی های حمل و نقل چیســت؟ 

 هزینه های حوزه بار افزایش یافته است 

تامین ۴ میلیون قطعه زمین سخت نیست  رشد ۳۰ درصدی پروازها در کشور تا پایان آبان ۱۴۰۰ 

جمع آوری اتوبوسهای »کارتن خوابها« از سطح شهر 

در حالی که احتمال بروز درگیری میان اوکراین و همسایه شرقی این کشور باال گرفته، آسمان اوکراین با کاهش شدید پروازهای عبوری مواجه شده 
و احتمال افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران قوت گرفته است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در زمان جنگ کریمه در سال ۲۰۱۴ که میان اوکراین و همسایه شرقی این کشور رخ داد، آژانس ایمنی هوانوردی 
اتحادیه اروپا و سازمان جهانی هوانوردی )ایکائو( هشدار به ریسک پرواز در آسمان اوکراین را صادر کردند که سبب شد تا بخشی از پروازهای عبوری 

از آسمان شرق اروپا و برای تردد هواپیماهای ایرالین های غربی به شرق دنیا از آسمان منتقل شود.

همین موضوع سبب شد تا در سال ۱۳۹۳ تعداد پروازهای عبوری از آسمان کشورمان به ۲۷۱ هزار و ۵۸۱ سورتی پرواز برسد؛ در حالی که این شاخص 
)پروازهای عبوری( در سال قبل از آن )۱۳۹۲( ۱۷۸ هزار و ۶۵۰ سورتی پرواز بود که رشد ناگهانی ۵۳ درصدی تعداد پروازهای عبوری هواپیماهای 

خارجی از آسمان ایران را رقم زد.

آمار منتشر شده توسط گروه اطالعات و آمار شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران نشان می دهد در هشت ماهه سال 
جاری، ۲۱۶ هزار و ۸۲۷ نشست و برخاست در فرودگاه های 
تحت مالکیت این شرکت انجام شده که ۱۷ میلیون و 
۹۶۳ هزار و ۵۳۰ مسافر و ۱۶۰ میلیون ۱۳۰ هزار و ۷۳۳ 
کیلوگرم بار توسط این پروازها جابه جا شده اند. این ارقام 
نسبت به هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ که ۱۶۷ هزار و 
۲۸۲ نشست وبرخاست با جابه جایی ۱۵ میلیون و ۳۱۹هزار 
و ۸۱۳ مسافر و ۱۱۹ میلیون و ۸۸۶هزار و ۷۱۸ کیلوگرم 

رستم قاسمی، در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل 
پیشین و جدید سازمان ملی زمین و مسکن، با بیان اینکه 
دو مسئولیت اصلی مسکن و حمل ونقل بر عهده وزارت 
راه و شهرسازی است، گفت: تامین ۴ میلیون زمین 
تا چند ماه آینده کار سختی نیست. همه کارکنان در 
وزارت راه و شهرسازی به صورت جهادی کار می کنند 
و این تعداد زمین تامین خواهد شد. صندوق ملی مسکن 
نیز که تاسیس شده و از سال آینده به آن منابع خوبی 
تزریق خواهد شد، به پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن 

مقصود اسعدی سامانی- دبیر انجمن شرکت های هواپیماییمحسن پیرهادی -عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی  مهدی چمران-رئیس شورای شهر تهران
در کنار نقاط قوت الیحه بودجه، در بخش توجه به حقوق عامه که سهم عظیمی از آن در لوای 
بودجه عمرانی شهرها مرتفع خواهد شد به غفلتی سهوی دچار شده است؛ غفلتی که سبب 
چشم پوشی بر اهمیت زیست شهری و ضرورت فراهم آوردن امکانات اولیه برای شهروندان 
در حوزه حمل و نقل عمومی، محیط زیست، سالمت اجتماعی و توسعه 
زیربنایی شهرها شده و اگر مورد اصالح و جبران قرار نگیرد، زندگی 
شهروندان را در پایتخت و شهرهای دور و نزدیکش با دشواری های آنی 
و آتی بسیاری مواجه خواهد کرد که حتمًا جبران آن پس از تصویب 
قانون بودجه به عنوان سند مالی یک ساله کشور پرهزینه خواهد بود.

حسین سالح ورزی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: افزایش 
هزینه های حوزه بار، سوء تفاهم نیست و این اتفاق افتاده و این اتفاق، یک تقارن و 
همزمانی میان تصمیمات حوزه مالیات و مشخصًا مالیات بر ارزش افزوده است.او ادامه 
داد: ابتدای امسال وزارت راه و شهرسازی طی درخواستی، خواستار افزایش هزینه بار در 
جابجایی ها از ۴ درصد به ۵ درصد شد متعاقب آن در مهر ماه امسال، در شورای اقتصاد، 
این درخواست افزایش مطرح و دوباره در مجمع سازمان حمل و نقل و راهداری این 
افزایش به ۹ درصد رسید البته بهتر بود که این افزایش ها تدریجی صورت می گرفت اما 

در حالیکه سازمان امور مالیاتی نمی تواند از اطالعات ارسالی وزارت راه و شهرسازی درباره 
خانه های خالی به این دلیل که بخشی از این اطالعات پیش از اتمام مهلت قانونی برای 
خوداظهاری صاحبان این خانه ها اعالم شده است، استفاده کند؛ براساس تازه ترین اعالم 
مسئوالن این سازمان از ۳۷۷۹ خانه خالی شناسایی شده، فقط از ۲۴۵۲ واحد مالیات اخذ می شود.
 در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی، وزارت راه و شهرسازی تا پایان آذرماه سال 
جاری فرصت داشت تا اطالعات خانه های خالی شناسایی شده را که طبق قانون براساس 
خوداظهاری صاحبان این خانه ها اعالم شده است، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اکثریت اعضای کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی زمان اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین را مناسب ندانسته 
و الزم است این طرح با تعامل و همفکری فراقوه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 
مصطفی نخعی ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون انرژی میزبان وزیر نفت بودیم و پیشنهاد دولت 
در خصوص روش جدید توزیع یارانه های بنزین مورد بحث و بررسی صورت گرفت. 
هدف این جلسه این بود که بدانیم دولت دقیقا چه هدفی را با این روش دنبال می کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به وضعیت 
نابسامان حمل و نقل عمومی کشور، خواستار بازبینی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ در جهت 
حمایت از مدیریت شهری و عموم شهروندان شد.به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، 
محسن پیرهادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی و رئیس فراکسیون شوراها، 
مدیریت شهری و روستایی در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به وضعیت نابسامان حمل 
و نقل عمومی کشور، خواستار بازبینی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ در جهت حمایت از مدیریت 

شهری و عموم شهروندان شد. بر اساس این گزارش، متن این نامه بدین شرح است:

شماره هشتصد و دوم- نسخه آزمایشی - ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰

تین
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پروازهای عبوری به آسمان ایران می آیند؟ 

 مخالفت قاطع کمیسیون انرژی با طرح بازتوزیع یارانه بنزین 

مالیات بیش از ۲۰۰۰ خانه خالی قطعی شد 

وضعیت بحرانی زیرساخت های حمل ونقل عمومی 

گروهی از افراد که واجد صالحیت حضور در تعاونی های حمل و نقل نیستند و یا حضور آنها می بایستی در قالب سهامداران غیر عضو و بر اساس تعاریف آن در قانون تعاون صورت می پذیرفت، در شرایطی فعلی، می توانند به راحتی با مهندسی انتخابات و تخلف، به مدیریت تعاونی ها و حضور در هیئت مدیره های مربوطه دست یابند. 

 تعلق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به بلیت های هواپیمایی وضعیت بحرانی زیرساخت های حمل ونقل عمومی 

راه روشن است

هفته ان هم

با توجه به حذف عوارض ۵ درصدی شهرداری ها، در مجموع قیمت بلیت هواپیما ۴ درصد 
گران شد.پیش از این ۵ درصد قیمت بلیت، عوارض شهرداری اخذ می شد، اما در قانون جدید 
عوارض شهرداری ها حذف شده و به جای آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق 
می گیرد.هر فردی چه از شرکت های داخلی و چه شرکت های هواپیمایی 
خارجی )ایرالین های خارجی( بلیت پرواز خارجی خریداری کند، مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده می شود. در پروازهای داخلی مجموعًا ۴ درصد 
به سقف نرخ بلیت افزوده می شود؛ اما در پروازهای خارجی ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد که با توجه به رقمی که نرخ 

هفته انهم
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