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ايرنا-سخنگويشركتهواپيماييجمهورياسالميايرانگفت:نخستين
هواپيماي جديد ايرباس (مدل  )A321به زودی در فرودگاه مهرآباد تهران
بر زمين مينشيند .شاهرخ نوشآبادي افزود :اين هواپيماي ايرباس قرار است
امروزپسازانجامتستهايفنيازفرودگاه هامبورگآلمانعازمفرودگاهتولوز
فرانسهشود.وياظهارداشت:طبقبرنامه،اينهواپيماباهدايتخلبانانايراني
از فرودگاه تولوز فرانسه عازم تهران ميشود و راس ساعت  14:30در فرودگاه
مهرآباد بر زمين مينشيند .سخنگوي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي
ايران يادآور شد :در آييني كه به همين منظور در آشيانه مهندسي و تعميرات
ايراناير برگزار ميشود ،برخي مسووالن لشكري و كشوري حضور خواهند
داشت .با اجرايي شدن برجام و لغو تحريمهاي ظالمانه ،هواپيمايي جمهوري
اسالمي ايران موفق شد قرارداد خريد  180فروند هواپيما را با شركتهاي
ايرباس و بوئينگ به امضا برساند و قرار است تا پايان امسال ايرباس سه فروند
از اين هواپيماها را به ايراناير تحويل دهد .ش��ركت هواپيمايي جمهوري
اسالمي ايران اعالم كرده است كه از اين هواپيماي  190نفره در مسيرهاي
داخلي استفاده خواهد كرد.

معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي خبر داد؛

رشد  8درصدي شاخص مسكن در  9ماه نخست
سالجاري
فارس -معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي گفت :با توجه به
اينكه شاخصهاي مسكن رشد را به همراه دارد ،در 9ماهه نخست سالجاري
اين بخش هشت درصد رشد داشته است.
مظاهريانعنوانكرد:درحالحاضرمهاجرتهايبيرويهدرروستاهاانجام
نميشود و روستاها مرحله تثبيت را به خود اختصاص ميدهند؛ در بازآفريني
روستاها 92تا 93درصد آسفالتكشي انجام شده و ناگفته نماند كه مشكالت
آينده كشور مربوط به حوزه شهرها ،تقابل حاشيه و مركز در شهر است.
وي مطرح كرد :پيشبيني ميش��ود زندگي شهرنش��يني در كشور تا
سال  1404به  78درصد برسد و مهمترين مساله اين است كه چگونه با
حاشيهنشيني مقابله كنيم .معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي
مطرح كرد :پيشرفت حاشيههاي شهر ،هزينههاي بسياري را براي مردم و
سيستمهاي متولي به همراه دارد و در اين راستا ساخت مسكن و تشويق اين
بافتها جزو سياستهاي وزارت راهوشهرسازي است .مظاهريان خاطرنشان
كرد :با توجه به اينكه شاخصهاي مسكن ،رشد را به همراه دارد ،در  9ماهه
نخست سالجاري در اين بخش هشت درصد افزايش صورت گرفته است؛ در
حوزه تعداد پروانهها طي شش ماه گذشته سالجاري ،پنج درصد رشد صورت
گرفته كه اين آمار نشاني از رشد پيوسته و آرام مسكن دارد .وي مطرح كرد:
اگر فردي سال گذشته بودجه خود را در حوزه مسكن سرمايهگذاري ميكرد
 ،قيمت واقعي اين آمار در سالجاري همان قيمت سال گذشته است و فردي
به سمت مسكن ميرود كه نيت مصرف آن را دارد؛ براي خانوادههاي جديد،
خانهاوليها يا زوجهاي جوان سياستگذاري مسكن و صندوق مسكن يكم،
براي آنها انجام ميشود .معاون مسكن و ساختمان وزير راهوشهرسازي يادآور
شد :به نظر ميرسد در حوزه مسكن در مسير درستي به سر ميبريم و فشار
مضاعفي كه بر دولت در حوزه ساختوسازهاي در عرصههاي بيرون شهر وارد
شده بود ،در حال حاضر به نتيجه رسيده و نتايج مثبت آن قابل لمس است.
مظاهريان اضافه كرد :ميتوان پيشبيني كرد كه مسكن طي 10سال آينده
به رشد پايدار برسد و به عنوان كاالي مصرفي باقي بماند.

دبير كانون سراسري انبوهسازان:

مسووالن در بخش مسكن فقط
گفتاردرمانيميكنند
تسنيم -دبير كانون سراسري انبوهسازان با پيشبيني افزايش قيمت
مسكندرسالآيندهوتشريحداليلآنبهشكستهشدنكمرتوليدمسكندر
كشوراشارهكردوگفت:مسووالندرحوزهمسكنفقطگفتاردرمانيميكنند.
فرشيد پورحاجت در خصوص آينده بازار مسكن ،اظهار كرد :اگر شاخصهايي
راكنارهمبگذاريم،افزايشقيمتمسكنرابهچنددليلخواهيمداشت؛يكي
اينكهنهادههايتوليديب هواسطهافزايشنرخارزومصالحساختمانيطييكي
دو سال اخير گران شده ،به عالوه عوارضي كه سازنده به دستگاههاي خدمات
رسان پرداخت ميكرد بهشدت افزايش يافته است.
وي ادامه داد :توليد مسكن متناسب با نياز جامعه نبوده و كاهش صدور
پروان ه ساختماني داشتهايم .توليدكنندگان مسكن در بدترين شرايط از سال
 90به اين سو قرار داشتهاند .وي بيان كرد :وقتي توليدكننده مورد حمايت قرار
نگيرد از چرخه خارج ميشود و تا دوباره برگردد زمانبر و اين موارد روي بازار
مسكنتاثيرگذاراست.دبيركانونسراسريانبوهسازانباابراز«بايدببينيمسال
آينده اتفاقي براي اين حوزه روي ميدهد يا خير» ،گفت :آيا يك سياستگذاري
و برنامهريزي منسجمي براي مسكن در دستور قرار ميگيرد.
پورحاجتيادآورشد:سهسالاستكهكانونسراسريانبوهسازانبهنيابت
از بخش خصوصي مشكالت را اعالم كرده است ،خست ه شدهايم از بس كه
گفتيممثالقانونپيشفروشايراددارد.درپاسخبهايندغدغهماهمهميآيند
يدانيم اين قانون ايراد دارد».
و فقط گفتاردرماني ميكنند و ميگويند «م 
وي تاكيد كرد :اگر اين قانون ايراد دارد بايد اصالح شود .انبوهسازان نظر
كارشناسي در اين رابطه دادهاند اما جواب كارشناسي را نگرفتهايم.
وي با طرح اين پرسش كه چرا ايراد قانون مذكور اصالح نميشود ،اظهار
كرد :تكليف قانونگذار نيست كه در حوزه توليد تسهيلگري را دنبال كند.
قالساعهكمرتوليددرحوزهمسكن،
پورحاجتبابياناينكهبابخشنامهخل 
صنعت و  ...شكسته خواهد شد ،افزود :مشكالت و موانع بايد اصالح شود و از
يزنيموميگوييمبراساسمنطقتصميمگيري
بينبرود،ماحرفكارشناسيم 
شود .دبير كانون سراسري انبوهسازان با تصريح بر «تاكنون اتفاق مثبتي را در
بخش مسكن مشاهده نكردهايم» ،گفت :همه صحبت ميكنند اما پاي عمل
كه ميرسد آثار مثبتي را در اين حوزه نميبينيم.

معاون وزير راهوشهرسازي:

اعتبارات راهداري جادهها به مشكل خورد
تسنيم -رييس سازمان راهداري با اشاره به اينكه  ۳۶هزار كيلومتر
راههاي شرياني كشور به سيتسم مكانيزه ثبت تخلفات عبور و مرور و
سرعت مجهز ميشود ،گفت :از سال گذشته اعتبارات مربوط به خدمات
راهداري با مشكل مواجه بوده است .داوود كشاورزيان با اشاره به مشكل
كمبود اعتبارات جهت خدمات راهداري نيز اشاره كرد و افزود :متاسفانه
از س��ال گذش��ته بودجه واعتبارات مورد نياز به بخش راه و حملونقل
اختصاص نيافته وعمال بخش از سال گذشته براي تامين بودجه پروژهها
با مشكل مواجه بوده است.
وي همچنين اعالم كرد :با ادغام حوزه راهداري با حملونقل وپايانهها
دراستانها وتشكيل ادارات كل راهداري و حملونقل جاده اي درسراسر كشور
طي ماههاي اخير مسووليت نگهداري ،بهسازي و ارتقاي ايمني راهها تحت
مسووليت كامل اين سازمان انجام ميشود .معاون وزير راهوشهرسازي با اشاره
بهاهميتراههادرتوسعهكشورتصريحكرد:درصورتتحققبودجههايكافي
از طريق منابع پايدار ميتوان اميد داشت كه ضمن افزايش ايمني درسفرهاي
بين شهري و سرعت در ترددهاي كشور ،راهها به عنوان سرمايههاي ملي نيز
به خوبي نگهداري و بر ظرفيت اشتغالزايي كشور افزوده شود.

افت معامالت مسكن به دالر ربطي ندارد
رييس انجمن انبوهسازان تهران با بيان اينكه افت معامالت مسكن ناشي از
ركود اقتصاد كالن اس��ت ،گفت :نوسانات نرخ ارز در شرايطي كه بازار مسكن
در خواب به سر ميبرد ،تاثير چنداني بر تشديد ركود يا رونق اين بخش ايجاد
نميكند .حسن محتشم اظهار كرد :قضاوت درباره تاثير نرخ ارز بر بازار مسكن
مقداري عجوالنه است .بازار مسكن سهم  ۱۵درصدي در اقتصاد كالن كشور
دارد و طبيعتا تغييرات اين بازار تابع تغييرات ناشي از اقتصاد كشور است .تا زماني
كه در اقتصاد كالن رونق پيش نيايد اين بخش هم نميتواند به رونق برسد ولي
تفاوت بخش مسكن با ساير بخشها خاصيت مولد و پيشراني است زيرا اكثر
صنايع توليدي با اين بخش مرتبط هستند .زماني كه بخش مسكن دچار ركود

آناهيتا جوادپور -صنعت هوانوردي به
طور مشخص با روي کار آمدن دولت يازدهم
تغيي��رات مختلفي را تجربه کرده اس��ت؛ از
آزادسازي نرخ بليتها گرفته تا خريد گسترده
هواپيماهاي جديد و مهمترين اقدامات صورت
گرفته در اين زمينه طي سالهاي گذشته بوده
است .در شرايطي که ظرفيت مناسبي براي
توس��عه و رقابت صنعت هوانوردي ايران در
منطقه به وجود آمده ،وضعيت مالي ايرالينها،
س��وددهي فرودگاههاي کشور و ساير عوامل
تاثيرگذار در چرخه هوانوردي کش��ور اوضاع
مناسبي ندارند .به اعتقاد کارشناسان صنعت
هوان��وردي ،قراردادهاي اخي��ر با بوئينگ و
ايرب��اس ميتوان��د محرکي براي بازگش��ت
دوباره توان رقابتي در س��طح ناوگان هوايي
باشد اما تا زماني که چرخه اقتصادي صنعت
هوانوردي کشور به صورت ساختاري اصالح
نشود نميتوان انتظار داشت نوسازي ناوگان
به تنهايي نقش موثري در بهبود اوضاع داشته
برنامه

باش��د .هدايت صنعت هوايي ايران با
اقتص��ادي بلندمدت امکان رقاب��ت آن را در
س��طح منطقه افزايش خواهد داد اما فقدان
زيرس��اختهاي مناس��ب و عوامل دست و
پاگير ديگري مانند بدهي دولت به ايرالينها،
ناکارآمد ب��ودن بخش اعظمي از فرودگاهها،
ناوگان فرس��وده هوايي و نواقص آزادس��ازي
بليتها به مهمترين موانع توسعه اين صنعت
تبديل شده است.
 پرونده بدهي ايرالينها
يک��ي از عوامل��ي ک��ه نقدينگي صنعت
هوايي کشور را با مشکل جدي مواجه کرده
بدهيهاي بزرگ ايرالينهاست .حجم باالي
پروازهاي تکليفي بدهي دولت به ايرالينها را
به  1600ميليارد تومان رس��انده است و به
همين دليل ايرالينها به منظور تسهيل اين
بدهي وارد تهاتر با دولت ،شرکت فرودگاهها
و ش��رکت پخش فرآوردههاي نفتي شدهاند.
ي ميان ايرالينها و دولت،
امکان تهات��ر بده 
در تبصره  ۲۳بودجه سال قبل تصويب شد.
طبق اي��ن تبصره در حال حاضر تنها امکان
تهاتر هزار ميليارد تومان از اين بدهيها وجود
دارد که در مصوبه دولت به شرکت هواپيمايي
آسمان اختصاص پيدا کرد و براي برخورداري
ديگر شركتها از اين تبصره بايد منابع مالي
جديدت��ري در نظر گرفته ش��ود .در همين
حال پيشبيني ميش��ود با پرداخت مابقي

تامين مالي به اين بخش كمك كند اما بخش مسكن با اين تالشها از ركود
كامل خارج نميش��ود .ممكن است كاهش نرخ سود تسهيالت خانهاوليها يا
اوراق تسهيالت مسكن در رونق واحدهاي كممتراژ و ارزانقيمت موثر باشد اما
قطعا نسخهاي كامل و جامع براي تمام بخش مسكن نيست.
محتشم ادامه داد :مورد ديگر ،نوسازي خانههاي فرسوده است .همچنين بايد
در نظر داشت كه در حال حاضر با كمبود مسكن مواجه هستيم كه بايد جبران
شود .مجموع اين عوامل باعث شده وزارت راهوشهرسازي پيشبيني كند اگر تا
سال  ۱۴۰۴ساالنه يك ميليون مسكن توليد كنيم به نقطه سر به سر ميرسيم.
از آن زمان به بعد بايد براي كنترل بازار مسكن  ۱۰درصد بيشتر توليد كنيم.
رييس انجمن انبوهسازان تهران خاطرنشان كرد :هيچ زمان در طول تاريخ و
حتي در اوج توليد مسكن به عدد يك ميليون واحد نرسيديم بنابراين بايد براي
توليد مسكن برنامهريزي كنيم تا در آينده دچار جهش قيمت نشويم.

بازتاب

ايرباس جديد اين هفته در مهرآباد فرود میآید

رييس انجمن انبوهسازان:

ميشود آنها هم به تبع اين مساله دچار كسري توليد ميشوند و تبعات بيكاري
در پي دارد .اين تبعات باعث برجستگي نقش مسكن ميشود.
وي افزود :اقتصاد بازار حكم ميكند كه هماكنون سرمايهها به بخش ارز و
طال برود .مزيت نقدشوندگي دالر از يك سو و افزايش قيمت آن از سوي ديگر
باعث جذب سرمايهها به اين بخش شده است؛ سرمايههايي كه قبل از آن هم
در بازار مسكن وجود نداشت بنابراين عامل ركود حاكم بر بخش مسكن ،نوسانات
نرخ ارز نيست بلكه موضوعي طبيعي است .درست است كه ارز در دو ،سه ماه
اخير روند صعودي داشته اما دولت اخيرا تصميم گرفته آن را از طريق عرضه
دالر در بانكها مديريت كند.
رييس انجمن انبوهسازان تهران در گفتوگو با ايسنا تصريح كرد :با اقدامات
موردي و تسكيني مثل پرداخت وام ميتوان كارهايي براي بخش مسكن انجام
داد كمااينكه در سه سال اخير تالش دولت اين بوده كه با روشهاي متفاوت

شماره 3541

از بدهي ايرالينها تا زياندهي فرودگاههاي کشور؛

چالههاي هوايي در مسير توسعه

اين بدهي به هشت شرکت که در سالهاي
گذشته پروازهاي تکليفي داشتند شرايط مالي
ايرالينها بهتر شود.
ب��ه دليل اينکه پرون��ده بدهي ايرالينها
همچنان در جريان است در مواردي ورودشان
به فرودگاهها با مشکل مواجه شده است؛ به
طوري که در برخي موارد ورود هواپيماهاي
ايرالينهاي بدهکار به برخي فرودگاهها تنها
با پرداخت پول امکانپذير است .بدهي هفت
ه��زار ميليارد تومانی ايرالينها به ش��رکت
فرودگاهها بابت امکانات و خدماتي که دريافت
ميکنند ،از ديگر عواملي است که ايرالينها را
با مشکل مواجه کرده است.
بهگفتهمعصومهابراهيمي،عضوهياتمديره
ت فرودگاهها در بين ايرالينهاي بدهکار
شرک 
تاکنون چهار ش��رکت هواپيمايي کيشاير،
قشماير ،معراج و پويا از نظر مالي عملکرد قابل
قبولي داشتهاند و اقدامات الزم را در اين زمينه
انج��ام دادهاند .اين مقام مس��وول همچنين
تاکي��د کرد :اگر ايرالينهاي بدهکار تصميم

چالش

با وجود موقعیت کمنظیر جغرافیایی ایران ،وجود ۲۷متولی
لونقل
در بخش ترانزی��ت ،به یکی از موانع بزرگ رونق حم 
بینالمللی از مسیر ایران تبدیل شده است.
آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان میدهد که از ابتدای
سال تاکنون ،چین بزرگترین تزانزیتکننده کاال از ایران بوده
است و پس از آن امارات ،ترکیه و عراق قرار دارند .نگاهی به
رقم کاالهای ترانزیت شده از چین (حدود یک میلیون و ۲۹۳
هزار تن) نشان میدهد که ترانزیت این میزان کاال در  ۱۰ماهه
سالجاری ،رقم قابل توجهی نیست ،ضمن اینکه مقایسه آمار
ترانزیت هفت ماهه امسال( 6/9میلیون تن) نسبت به مدت
مشابه سال قبل( 9/4میلیون تن) هم از کاهش  ۲۶درصدی
حکایت دارد.
لونقل معتقدند که کاهش میزان
کارشناسان صنعت حم 
ترانزیت در س��الجاری عالوه براف��ت حجم تجارت جهانی
لونقل کاال
میتواند به مشکالت موجود در این صنعت و حم 
جس��توجو کرد موضوعی که عضو علیالبدل هیاترییسه
لونقل بینالمللی هم به آن اشاره
انجمن ش��رکتهای حم 

به پرداخت بدهي خود بگيرند ش��رکتهاي
هواپيم��اي توان مالي کافي به منظور تالش
براي حفظ ايمني پروازها و ارائه خدمات بهتر
و باکيفيت به ايرالينها را به دست ميآورند.
اس��تراتژي دولت ب��راي پرداخت بدهي
ايرالينه��ا و بهب��ود کيفي��ت خدم��ات،
آزادسازي نرخ بليت بود .عضو هياتمديره
ش��رکت فرودگاهها و ناوب��ري هوايي ايران
معتقد اس��ت ،با آزادس��ازي ن��رخ تعرفهها
در قانون برنامه پنجس��اله توسعه هنوز هم
برخي شرکتهاي هواپيمايي نه بر کيفيت
خدم��ات خود افزودهاند و نه بدهي خود را
پرداخت کردهاند.
تا پيش از اجرايي شدن اين طرح ،نرخ اين
خدمات توسط شورايعالي هواپيمايي کشوري
تصويب و ابالغ ميشد ،به همين دليل مديران
شرکتهاي هواپيمايي تاکيد ميکردند که با
آزادس��ازي نرخ تعرفهها ،هم خدمات بهتري
ارائ��ه خواهند داد و ه��م بدهيهاي خود را
تس��ويه خواهند کرد ،اين در حالي است که

با آزاد ش��دن قيمت خدمات انتظار ميرفت
ش��اهد کيفيت خدم��ات و پرداخت بدهي
ايرالينها به شرکتهاي فرودگاهي باشيم که
متاس��فانه هيچ قدم مثبتي در اين دو زمينه
اتفاق نيفتاد.
 تامين مالي فرودگاهها
به دنبال مشکالت ايرالينها در پرداخت
بدهي به ش��رکتهاي هوايي ،فرودگاهها به
منظور تامين مالي و استحکام بخشيدن به
جايگاه خود اقدامات مختلفي را انجام دادهاند.
در ح��ال حاض��ر از  54ف��رودگاه که تحت
شرکت فرودگاهها هستند تنها سه

پوشش
تا پنج مورد فعاليت اقتصادي دارند .در همين
حال فرودگاهه��ای امام خميني ،اصفهان و
شهيد دستغيب شيراز از جمله فرودگاههاي
اقتصادي صنعت هوايي محسوب ميشوند.
در همين خصوص شرکت فرودگاهها براي
سرپا نگه داشتن و فعال شدن فرودگاههايي
که فعاليت اقتصادي ندارند و زيانده هستند،
ناچار به دريافت هزينه بابت خدماتي است که

ترانزیت ایران  ۲۷متولی دارد
میکند و میگوید :حجم ترانزیت کاال از ایران نسبت به سال
گذشته کاهش چشمگیری داشته است که یکی از دالیل آن
در قوانین گمرکی کش��ور جستوجو کرد و اگرچه قوانینی
برای ترانزیت کاال وجود دارد اما گمرک با بخشنامههایی آنها
را نادیده میگیرد.
علیرضا پاسبان در گفتوگو با مهر ،میگوید :در کشورهای
دیگر از جمله ترکیه و بلغارستان ،تمام تسهیالت الزم برای
کامیونهای ترانزیتی فراهم میشود و در هیچ کشوری کامیون
حامل کاال بیش از دوساعت پشت مرز نمیماند.
وی ادام��ه میده��د :در ایران فعالیت در حوزه ترانزیت با
مشکالت بس��یاری همراه اس��ت و گاهی برای عبور کاالی
ترانزیتی در مرز بندرعباس و بازرگان س��ه تا چهار روز زمان
نیاز است و مواردی مانند بهداشت و استاندارد کاالهای عبوری
مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته پاسبان ،بررسی موارد بهداشتی کاال قابل توجیه
است اما پیگیری استاندارد کاالهای ترانزیتی زمانبر بوده و

انجام آن لزومی ندارد.این فعال حوزه حملونقل بینالمللی،
لونقل
اضافه میکند :از دیگر مس��ایلی که فعاالن حوزه حم 
بینالمللی با آن مواجه هستند افزایش قیمت هر تن کیلومتر
(واحد اندازهگیری قیمت بار) طی یکسال گذشته است که
حدو د دو برابر شده است؛ در سالهای گذشته قیمت یک تومان
سپس دو تومان و هماکنون  ۱۵تومان شده است.
پاسبان به تالش کش��ورهای همسایه برای کسب سهم
ایران در تزانزیت کاال اش��اره میکن��د و میگوید :هماکنون
کشور آذربایجان از طریق دریای خزر به کامیونهای ترکیهای
خدمات رس��انی میکند .کامیونهای ترک از دریای خزر به
گرجستان وارد شده و از آنجا با کشتی در بندر ترکمن باشی
پیاده میشوند که این مسیر ارزانتر و کوتاهتر بوده و استقبال
خوبی هم از آن شده است.
لونقل ،اضافه میکند :یکی
ای��ن فعال حوزه صنعت حم 
دیگر از اقدامات کشورهای همسایه برای کاهش نقش ایران
در ترانزیت کاال مربوط به ترکمنستان است که این کشور تعرفه

به ايرالينها اختصاص ميدهند ،اين در حالي
است که در ديگر کشورهاي جهان فرودگاهها
ب��ه عنوان حامي ايرالينها عمل ميکنند و
بابت خدماتي که به آنها اختصاص ميدهند
پولي دريافت نميکنند.
در اي��ن ميان فرودگاههاي کوچک و تازه
تاس��يس س��عي ميکنند با دادن امکاناتي
ي يا
نظير ارائه تخفيف در خدمات فرودگاه 
در نظر گرفتن ش��رايط مالي و تسهيالتي به
ايرالينها ،آنها را به انجام پرواز ترغيبکنند.
با اين وجود در صورتي که با ش��رايط جديد،
ايرالينها بتوانند مسافران جديدي را به همراه
خود بياورند ،نهتنها هزينههاي ثابت فرودگاهها
سرش��کن خواهد ش��د بلکه اين ف��رودگاه
درآمده��اي کالني را به جيب ميزنند.با اين
حال ميت��وان گفت که فرودگاهها با نواقص
خود با ه��م رقابت ميکنند و نه تنها حامي
صنعت شکست خورده هوايي نيستند بلکه با
مشکالتي نظير عدم سوددهي ،تجهيز امکانات
به فناوريهاي روز دنيا و توسعه ترمينالهاي
مس��افري در حد اس��تانداردهاي جهاني بار
اضافهاي بر دوش صنعت هوانوردي کش��ور
گذاش��تهاند .از سوي ديگر برخي فرودگاهها
با انجام حداکثر دو تا سه پرواز طي هفته در
شرايطي زيانده هستند که هزينههاي جاري
آنها در طول هفته ثابت است.
در اين صورت ورود ايرالينهاي جديد به
فرودگاههاي ايران با وجود تنها س��ه تا پنج
فرودگاه فعال نميتواند بازگشتي براي رقابت
در اين صنعت باشد.
کشمکش ايرالينها و دولت بر سر بدهيها
صنعت هوايي را از اهداف خود دور کرده و اين
در حالي است صنعت هوايي کشور روز به روز
از رقابت جهاني فاصله بيشتري ميگيرد .در
اين شرايط اولين ايرباس در حالي هفته جاري
به آس��مان ايران وارد ميشود که مشکالت
زيادي بر مس��ير توسعه صنعت هوايي سايه
انداخته و راه را براي جبران گذش��ته بسيار
دشوار کرده است.

گمرکی کاال از مرز ایران را افزایش داده است تا از این طریق
میزان ترانزیت کاال از ایران افت کند.
وی ادامه میدهد :ترانزیت کاال در ایران ۲۷ ،نهاد و ارگان
متولی دارد که این موضوع مشکالت متعددی را برای فعاالن
این حوزه ایجاد کرده که زمان و هزینههای تزانزیت را افزایش
داده و تعداد مشتریان را کاهش داده است.
ن بیان میکند :آمار ترانزی��ت کاال از ایران همواره
پاس��با 
پایین بوده اس��ت و در سالهایی که این آمار باال بوده سهم
لونقل
حداکثری آن مربوط به ترانزیت سوخت بوده که حم 
سوخت مقطعی است و نباید در آمار لحاظ شود.
ب��ه گفت��ه وی ورود  ۹۵درصد کاالها به ای��ران از طریق
م��رز بندر عباس و بازرگان انجام میش��ود اما خروجی کاال
از مرزهای مختلف از جمله س��رخس ،لطف آباد ،مهران و ...
صورت میگیرد.
این فعال بخشخصوصی میگوید :با توجه به نقش مهم
درآمده��ای ترانزیتی در افزایش درآمده��ای دولتی و رونق
لونقل ،پیش��نهاد میش��ود که تعداد متولیان
صنعت حم 
ترانزیت کاهش یابد.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

گيالن

مديرعامل شركت گاز گيالن خبر داد؛

نشتيابي 48كيلومتر از شبكه و 50هزار انشعاب گاز
مديرعامل ش��ركت گاز استان گيالن گفت :در پاييز امسال دو هزار و 48
كيلومتر از شبكه و  50هزار انشعاب گاز در استان مورد نشتيابي قرار گرفته
اس��ت .جمش��يد ظهيري افزود :اين نشتيابيها در شش شهر استان صورت
پذيرفته است و معادل  11درصد كل خطوط گاز در استان است .وي همچنين
از نشتيابي  22ايستگاه گاز در استان گيالن در پاييز امسال خبر داد.ظهيري
اظهار داشت :هماهنگي دستگاههاي اجرايي با شركت گاز ميتواند تا حد زيادي

امنيت خطوط گاز در سطح استان را
افزايش دهد و از آسيبهاي احتمالي
به شبكه تغذيه و توزيع گاز و وقوع
اتفاقات ناگ��وار جلوگيري ميكند.
مديرعامل شركت گاز استان گيالن
پيش بيني كرد :تا دهه فجر امسال
بي��ش از  3ه��زار و  800كيلومت��ر
از ش��بكه گاز كه معادل  17درصد كل ش��بكه گاز در اس��تان ميباشد مورد
نشتيابي قرار گيرد.

اصفهان

بهره گيري از سيستم تله متري و شبكه هوشمند آبرساني در اصفهان

معاون بهرهبرداري آبفاي استان اصفهان پيرامون كسب رتبه برتر بهرهبرداري از تاسيسات آب و فاضالب در سال 94ميان شركتهاي
آب و فاضالب شهري كشور گفت :شركت آبفاي استان اصفهان طي سالهاي اخير ارتقا و توسعه تاسيسات آب و فاضالب را در دستور
كار قرار داد به طوري كه در تابستان باوجود اينكه چاههاي فلمن كامال از مدار خارج شد و چاههاي متفرقه هم در مناطق خشك وكم آب
شده بود و نيز رودخانه زاينده رود هم جاري نبود كه در نهايت اين عوامل منجر به كسري حداقل سه متر مكعبي آب در ثانيه براي تامين
آب شرب مشتركين شده بود .حسن غالمي افزود :اما با اين وجود آب شرب مردم بدون تنش تامين شد كه اين مهم به دليل بهرهگيري از
سيستم تله متري و شبكه هوشمند آبرساني است چرا كه براساس بررسيهاي بهعمل آمده آبفاي استان اصفهان در بهرهگيري از سيستم
تله متري و شبكه هوشمند در رده اول كشوري قرار دارد.

مركزي

بهبود وضعيت فشار آب در خنداب
مدير امور آب و فاضالب شهرستان خنداب از اجراي خط انتقال آب اين شهر به طول
 500متر خبر داد .مبين صحاف كاشاني ،مدير امور آب و فاضالب شهرستان خنداب
عنوانكرد:بهمنظورواردمداركردنچاهشمارهچهارشهرخندابوافزايشفشارشبكه
و با توجه به فرسوده بودن خط انتقال آب موجود ،اين امور اقدام به اجراي 500متر خط
انتقال با لوله پلي اتيلن كرد .وي به اعتبار هزينه شده جهت اجراي توسعه شبكه و خط
انتقال اشاره كرد و گفت :براي اجراي اين طرح چهار ميليارد ريال هزينه شده است كه
با راه اندازي اين چاه مشكل فشار آب در شهر خنداب بر طرف ميشود.

پيامتسلیتشهرداراصفهان  بهمناسبتدرگذشتآيتاهللهاشمي
شهردار اصفهان طي پيامي درگذشت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت .متن اين پيام به شرح زير است:
انا هلل و انا اليه راجعون
درگذشت يار ديرين امام و رهبري ،مبارز نستوه ،آيتاهللهاشميرفسنجاني را به رهبر معظم انقالب اسالمي و عموم مردم انقالبي ايران
اسالمي تسليت عرض مينمايم .به فرموده رهبر انقالب اسالمي ،ايشان يكي از آخرين بازماندگان دوران مبارزات نهضت اسالمي بودند كه
با هوش وافر و صميميت خود موجبات دلگرمي و وحدت نيروهاي انقالب را فراهم ميكردند .حضور آيتاهللهاشمي از روزهاي آغازين اين
نهضت در صف اول مبارزات و مسووليتهاي خطير در دوران انقالب اسالمي ،گواه صدق طينت ايشان در همراهي با امام و رهبري است .از
خداوند منان ميخواهم روح ايشان ،دركنار پير و مراد خود ،خميني كبير و ساير همرزمان خود مشمول غفران و رحمت الهي قرار گيرد.

