
از مسافران عازم خارج از کشور، تنها وجوهی دریافت خواهد شد که در گذشته نیز دریافت می شده 
است. این مالیات همان وجوهی است که از گذشته از مسافران عازم خارج از کشور مطابق 
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت می  شود.بنابراین مصوبه ای که اخیراً مجلس 
نهایی کرده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل 
وصول می شد که البته معافیت هایی هم برای برخی اقشار از جمله 
دانشجویانی که برای تحصیل عازم خارج از کشور هستند، بیمارانی 
که جهت درمان به خارج از کشور سفر می کنند و همچنین مسافرانی 
که در اربعین حسینی عازم عراق می شوند، در نظر گرفته شده است.

   

انصراف غیررسمی شرکت های خارجی از نمایشگاه صنایع هوایی 

 تعویق یک ماهه تخصیص پیمایشی سهمیه سوخت سواری های کرایه 

الزامات منطقه یک آزادراه تهران-شمال در ایام پیک سفر   پروژه قطار سریع السیر تهران- اصفهان؛ توقف یا ادامه؟ 

مالیات جدید، همان عوارض خروج از کشور است 

وزیر راه با بیان اینکه جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به عنوان یکی از آیتم های مهم سانحه باید در داخل کشور باشد، گفت: اگر تیم بررسی در بازگشایی 
اطالعات مشکل داشتند، تصمیم دیگری گرفته می شود.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به اوکراین گفت: من 
در سفر به اوکراین حامل پیام تسلیت جناب آقای رئیس جمهور به دولت و ملت اوکراین بودم.

وی ادامه داد: بعد از تسلیم پیام تسلیت رئیس جمهور با رئیس جمهور و برخی از کابینه اوکراین که به بحث سانحه سقوط هواپیما ارتباط داشتند دیدار 
داشتم و همچنین جلساتی را با وزیر امورخارجه و وزیر حمل و نقل کشور اوکراین داشتیم. مسائلی که در این جلسات مطرح شد در بیانیه رئیس جمهور 
این کشور نیز وجود داشت و از همکاری و همراهی ویژه ایران در بررسی این موضوع تشکر کردند و همچنین قولی که رئیس جمهور کشورمان برای 

انتقال پیکر جانباختگان این حادثه به کشور اوکراین داده بود، انجام شد.
اسالمی گفت: در این جلسات تاکید شد روند بررسی سانحه به صورت مشارکت و طبق قواعدی که در این خصوص وجود دارد انجام و نتایج شفاف و 

نهایی آن اطالع رسانی شود. این سفر بسیار مؤثر بود و سانحه در حال بررسی است و نتایج آن اعالم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
تصریح کرد: تردد در ایام پیک سفر از منطقه ۱ آزادراه 
تهران-شمال برای جلوگیری از پس زدگی ترافیک در نقطه 
اتصال به جاده چالوس و بزرگراه شهید همت )تهران( نیازمند 
اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی خاص است.

خیراهلل خادمی با اشاره به زمان بهره برداری آزمایشی منطقه 
۱ آزادراه تهران-شمال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
طبق توافق صورت گرفته میان وزیر راه و شهرسازی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و رئیس بنیاد مستضعفان مقرر شد

 در  پروژه قطار پرسرعت تهران- اصفهان امتداد دادن آن 
به شیراز و بوشهر منظور نشده و آنچه به سمت شیراز اجرا 
شده و به سمت بوشهر در دست اجراست راه آهن معمولی 
است و هیچ تناسبی و هماهنگی با راه آهن پرسرعت ندارد.

وی تاکید کرد: امتداد دادن پروژه تهران اصفهان به شیراز 
و بوشهر خود یک پروژه عظیم است که ابتدا باید در مورد 
منافع و هزینه های آن ارزیابی های الزم صورت گیرد و به 
امید خام و خیاالت نباید پروژه تهران اصفهان را پیش برد.

محمد مسیحی ، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور  منوچهر منطقی ، دبیر ستاد فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته ریاست جمهوریافشین حبیب زاده ، عضو شورای اسالمی شهر تهران
 بدون تزریق مالی نمی توان هر ماه یک ایستگاه مترو افتتاح کرد.شورای اسالمی شهر تهران 
در متمم بودجه سال جاری مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است اما بخش عمده ای 
از این مبلغ صرف هزینه های جاری می شود؛ در نتیجه باید برای تامین منابع مالی خطوط ۶ و 
۷ به منابع غیر نقدی و مساعدت سازمان امالک شهرداری امیدوار بود.

شرکت مترو تالش بسیار زیادی برای عمل به وعده خود مبنی بر 
افتتاح هر ماه یک ایستگاه انجام می دهد، خاطرنشان کرد: اما شرکت 
مترو بدون تامین منابع مالی امکان تحقق این موضوع را ندارد. 

دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور به خبرنگار ما گفت: با 
توجه به وجود برخی مشکالت در خصوص ثبت شماره شبا توسط مالکان خودروهای سواری 
عمومی به ویژه در استان های دور، مهلت ثبت شماره شبا برای رانندگان فعال در این بخش 
یک ماه تمدید شد.حمید حسین زاده افزود: پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، مقرر شد 
تخصیص سوخت ناوگان سواری کرایه برون شهری بر اساس میزان پیمایش باشد بدین صورت 
که از ابتدای بهمن ماه کف و سقف سهمیه سوخت سواری های کرایه پالک عمومی برون شهری 
حذف شده مابه التفاوت آن طبق عملکرد و پیمایش رانندگان به شماره حساب شان واریز شود.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی کامیون داران گفت: مشکالتی شبیه آن چه 
در گمرک دوغارون وجود دارد کم و بیش در همه مرزها به چشم می خورد و رانندگان 
از مشکالتی که برای آنها در پایانه های مرزی به وجود می آید بسیار گله مند هستند.

به گزارش تین نیوز، چندی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که بیانگر صف طوالنی 
رانندگان منتظر تخلیه بار در مرز دوغارون بود.رضا تیموری رئیس کانون انجمن های صنفی 
کارفرمایی کامیونداران گفت: مشکالتی که در  گمرک دوغارون وجود دارد تنها مربوط به این پایانه 
مرزی نیست مرزی کشور این ناهماهنگی بین شرکت های حمل و نقل و صاحب کاال وجود دارد.

 خیلی از آن ها می گویند روزی که هواپیما سقوط کرد، هوا هنوز روشن نشده بود، اول 
فکر کردیم جنگ شده و اینجا را با موشک زده اند؛ اما چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید 
تا بفهمند جنس فاجعه ای که کنار خانه هایشان رقم خورده، چیست و کمی بعد هم خود 
را به محل سقوط که درست روبه روی برخی خانه های شهرک است رساندند، آن ها 
البته چندان هم اشتباه نمی کردند، فاجعه را موشک رقم زده بود؛ و حاال چه آن هایی 
که رفتند سر صحنه سقوط و بین جنازه ها به امید کمک به زندگان احتمالی این سو و 
آن سو دویدند و چه آن هایی که دورتر و حتی بیرون از پارک فقط تماشاچی فاجعه بودند، 

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اینکه قیمت هر دستگاه اتوبوس 
حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است، گفت: از طریق منابع شهرداری تهران، 
اقدامات الزم برای تامین تعدادی اتوبوس و مینی بوس برای پایتخت در حال انجام است.

محمود ترفع با بیان اینکه پیگیر همه دستورالعمل های تعیین شده برای کمک دولت به 
حوزه اتوبوسرانی هستیم اما هنوز هیچ یک منجر به نتیجه نشده است، اظهار کرد: در برخی 
دستورالعمل های تعیین شده نیاز به حضور بانک ها بوده اما آنها پای کار نیامدند و موارد دیگر 
مربوط به تبدیل ارز به ریال بوده است، مجموع این عوامل باعث شده دستورات تعیین شده

شماره سیصد و نود و یکم- نسخه آزمایشی -۲ بهمن ماه ۱۳۹۸

تین

تین

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

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی باید در ایران بررسی شود 
روایت هولناک از لحظات اولیه سقوط هواپیما

دلیل صف طوالنی کامیون ها در پایانه مرزی دوغارون چیست؟ 

قیمت هر اتوبوس شهری ۱.۷ میلیارد تومان

نمایشگاه صنایع هوایی و فضایی ایران که قرار بود روز گذشته تا لغایت چهارم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه هوایی تهران روبروی پارک ارم برگزار شود، لغو شد. 

بدون دانشگاه ها، هرگز ساخت و توسعه هواپیما پیش نمی رفت بدون پول نمی توان هر ماه یک ایستگاه مترو افتتاح کرد 

راه روشن است

هفته انهم

بدون دانشگاه ها، هرگز ساخت و توسعه هواپیما و صنعت هوایی کشور پیش نمی رفت زیرا 
صنعت هوایی به شدت یک کار دانش و فناورانه محور است و دانشگاه ها نقش مهمی در این 
حوزه دارند.بدون دانشگاه ها، هرگز ساخت و توسعه هواپیما و صنعت هوایی کشور پیش نمی رفت 
زیرا صنعت هوایی به شدت یک کار دانش و فناورانه محور است.قبل از 
انقالب در بخش هوایی سرمایه گذاری بسیار سنگینی انجام دادیم و در 
حوزه نظامی مدرن ترین هواپیما و بالگردها را به کار گرفتیم و در بخش 
تجاری، به روزترین هواپیماهای دنیا را استفاده کردیم. در همین رابطه صنایع 
هوایی ایران و شرکت پشتیبانی بالگردهای نظامی ایران ایجاد شد 

هفته انهم
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