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«ایران» از ارزش افزوده تعمیر لکوموتیوهای باری در داخل کشور گزارش میدهد

حدود  60لکوموتیو بهدلیل نیاز به تعمیرات از چرخه حملونقل ریلی خارج شده که منفعت فعالیت دوباره آن 5هزار میلیارد تومان است

ایسنا

گــروه اقتصــادی -محاســبات شــرکت
راهآهــن حاکــی از آن اســت کــه هــر
لکوموتیــو جدیــد کــه وارد نــاوگان ریلی
شود در سال اول حداقل  ۳برابر قیمت
خرید ،برای کشــور ارزش افــزوده ایجاد
خواهد کرد.
براســاس این گزارش ،هــر لکوموتیو
میتوانــد مصــرف ســوخت کشــور را
معادل  ۵۰میلیــارد تومان کاهش دهد.
ایــن یعنــی هزینــه خریــد هــر لکوموتیو
جدیــد را میتــوان در همــان ســال اول
بــا صرفهجویی کــه در مصرف ســوخت
ایجــاد میشــود ،تأمیــن کرد .براســاس
گزارش شــرکت راهآهن ،اگرچه بخشــی
از نیــاز نــاوگان ریلی کشــور بــه لکوموتیو
در داخل کشــور تأمین میشود اما تولید
شــرکتهای داخلی پاسخگوی ظرفیت
باالی ایــن ناوگان نیســت و برنامهریزی
انجــام گرفتــه بــرای افزایــش ظرفیــت
تولیــد آنهــا بــه حداقــل دو تا ســه ســال
زمان نیاز دارد ،با این اوصاف تأمین نیاز
کشــور از طریق واردات صرفه اقتصادی
داشــته و توجیهپذیــر اســت چــرا کــه هر
دســتگاه لکوموتیــو تنهــا طــی یک ســال
همان طور که گفته شــد براساس برآورد
انجــام گرفته ،ارزش افزودهای بیشــتر از
قیمت خرید ایجــاد میکند ،ایران برای
توسعه ناوگان ریلی و ایفای نقش جدی
در کریدورهــای بینالمللی حمل کاال از
جملــه حمل کاال از چیــن و هند به اروپا
و بالعکــس یــا حمل بار از بنــادر جنوبی
ایــران بــه کشــورهای شــمالی و روســیه،
نیــاز بــه حداقــل یــک هــزار لکوموتیــو
جدید دارد که از این مقدار نیاز فوری به
حداقل  ۳۰۰لکوموتیو است.
در گــزارش شــرکت راهآهــن ،بــرای
تأمیــن نیــاز نــاوگان ریلــی بــه واردات
توصیه شــده اســت اما ســبحان نظری،
دبیــر انجمــن حملونقــل ریلــی ،در
گفتوگــو بــا «ایــران» ،تأکیــد کــرد بــا
اســتفاده از ظرفیــت داخــل ،نیــازی بــه
واردات لکوموتیو یا واگن باری نداریم.
براســاس اســناد باالدســتی و برنامه
توسعه ششم ،سهم حمل بار از راهآهن

باید از 10درصد به  30درصد برسد ،اما
در ســال های گذشــته بخصوص از سال
 ،97شــاهد افت جابهجایی بار از طریق
حملونقــل ریلــی بودیــم و آمــار گــواه
این اســت که ســهم حمل بــار از طریق
ریــل همچنان 10درصد اســت و اهداف
برنامههــای کالن در ایــن حــوزه محقق
نشده است.
ëëتعداد ناوگان
در حال حاضر ،حدود  270لکوموتیو
در بخــش حمــل بــار ریلی فعال اســت
و  60لکوموتیــو هــم بهدلیــل نیازبــه
تعمیــرات از چرخــه تولید خارج شــده
اســت .به گفته دبیر انجمن حملونقل
ریلــی ،هزینه تعمیــر هــر لکوموتیو یک
پنجــم هزینــه خریــد لکوموتیــو جدیــد
اســت .بنابراین گــزارش ،هزینه واردات
هــر لکوموتیو برای مثــال از چین حدود
50میلیــارد تومان اســت ،هزینــه خرید
از داخــل نیــز تقریباً همین عدد اســت.
اما هزینه تعمیــر لکوموتیوهای موجود
بــرای هــر لکوموتیــو حــدود  10میلیــارد
تومان اســت .دبیر انجمــن حملونقل
ریلــی بــا اشــاره بــه قوانیــن حملونقل
گفت :براســاس قانون ،شــرکت راهآهن

مکلف به واگذاری لکوموتیوها به بخش
خصوصــی اســت امــا بهخاطــر اینکــه
لکوموتیــو منبــع درآمد شــرکت راهآهن
است ،لکوموتیوها واگذار نشده است.
ëëبخش خصوصی آماده تعمیرات
دبیــر انجمــن ریلــی افزود:بخــش
خصوصــی آمادگــی خــود را بــرای
تعمیــر لکوموتیوهــای غیرفعــال اعالم
کرده اســت .براســاس قــرارداد تعمیر،
بهرهبــرداری و تملک یــا  ،ROOبخش
خصوصی با ســرمایه خــود لکوموتیوها
را تعمیر میکنــد و با بهرهبرداری از آن
هزینه خریــد را به دولــت برمیگرداند.
تجربــه نشــان داده اســت بخــش
خصوصــی در حــوزه لکوموتیــوداری
عملکرد بهتری از دولت داشــته است و
بازده باالتری دارد.
در ایــن خصــوص کــه چــرا دولــت
تعمیــرات لکوموتیوهــای غیــر فعال را
در دســتور کار قــرار نــداده اســت؟ دبیر
انجمن حملونقل ریلی معتقد اســت
چــون در شــرکت راهآهــن بوروکراســی
شدید اداری داریم و این شرکت حجیم
و بزرگ است ،اقدامات به کندی انجام
میشــود از طــرف دیگــر دولــت منابــع

کمی در اختیــار دارد در حالی که بخش
خصوصی برای تعمیرات آماده است.
وی گفــت :فعــاً تعــداد لکوموتیــو
موجــود و تعمیــر لکوموتیوهــای غیــر
فعــال ،نیاز بخــش حملونقل بــاری را
مرتفع می کنــد و در این مقطع واردات
الزم نیســت .ضمن اینکه واردات بدون
خدمــات پس از فــروش  ،بهــرهوری در
ایــن بخش حمل و نقلی را کاهش داده
اســت .مــا خواهــان واردات همــراه بــا
خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
تولیــد آن بــه داخــل هســتیم ،صــرف
واردات بهــرهوری حمــل بــار در بخش
ریلی را افزایش نخواهد داد.
وزارت راه و شهرســازی و شــرکت
راهآهــن مذاکــرات متعــددی بــا کشــور
روســیه برای تأمین بخشــی از لکوموتیو
مورد نیاز کشور انجام داده است.
بــه گفتــه ســیدمیعاد صالحــی،
مدیرعامل شــرکت راهآهن درخصوص
لونقلــی میــان تهران
رایزنیهــای حم 
و مســکو بــا «ویتالــی ســاولیف» ،وزیــر
حملونقل روسیه« ،بالزاروف» ،رئیس
راهآهــن روســیه و «پاولــوف» ،قائــم
مقــام راهآهن روســیه دیدارهایی انجام

شــده اســت که مهمترین دســتاورد آن
تفاهمنامــه جامــع حملونقــل بین دو
کشور است.
ëëارزش افزوده تولید داخل
براســاس آمــار ،متوســط ســفارش
ساخت لکوموتیو در داخل در بلندمدت
حــدود  14لکوموتیــو در ســال اســت کــه
همیــن میــزان هــم نیــاز کشــور بــوده و
بیشــتر از ایــن تقاضایی بــرای لکوموتیو
نبوده اســت .واردات هــر لکوموتیو برابر
1.6میلیــون دالر اســت .اما به گفته دبیر
انجمــن ریلــی ،تعمیــر  60لکوموتیــو
غیرفعــال حــدود  30درصد جابهجایی
بارفعلی را افزایش میدهد.
بــا توجــه بــه اینکــه هــر تن-کیلومتر
بــار که از جــاده به ریل منتقل می شــود
(بــا احتســاب کاهــش هزینــه مصــرف
گازوئیــل) حــدود 500تومــان منفعــت
ایجــاد مــی کنــد60 ،دســتگاه لکوموتیــو
10میلیــارد تن-کیلومتــر بــار را جابهجــا
میکنــد بنابرایــن ،فعــال شــدن ایــن
 60لکوموتیــو 5هــزار میلیــارد تومــان
درآمدزایــی دارد در حالــی کــه هزینــه
تعمیــر آن حــدود  60میلیــارد تومــان
است .براســاس برآورد شرکت راهآهن،

هر لکوموتیو ،مصرف ســوخت در کشور
را معــادل 50میلیــارد تومــان کاهــش
میدهد.
ëëتأمین واگن
بــرای افزایــش ســهم عملکــرد
جابهجایــی بار ریلی از 10بــه  30درصد
بایــد عملکــرد فعلــی راهآهــن 3برابــر
و نــاوگان نیــز بایــد 3برابــر شــود .در
حــال حاضــر 28هزارواگــن بــاری در
کشــور موجــود اســت کــه برای رســیدن
بــه ســهم 30درصــدی 30 ،تــا  50هزار
واگن باری نیاز اســت .البته کارشناســان
بخــش حملونقــل ریلــی معتقدنــد
عــاوه بر تأمیــن نــاوگان ،بهــرهوری در
این بخــش نیز بایــد 100درصد افزایش
یابــد تا ســهم جابهجایــی بــار از ریل به
30درصد برســد .اما در ســالهای اخیر
تأمین نــاوگان بدون افزایــش بهرهوری
بوده اســت به همین دلیل سهم ریل از
جابهجایی بار افزایشــی نــدارد .به گفته
دبیــر انجمــن حملونقل ریلــی ،میزان
تولید واگن در کشور برابر تقاضا و حدود
هزار دســتگاه در سال اســت که البته اگر
تقاضــا باال باشــد ظرفیت تولیــد داخل
بیشتر از 4هزار واگن است.
نظــری گفــت :ترجیح ما اســتفاده از
واگن ســاخت داخل است چون کیفیت
بسیار باالیی دارد.
براســاس این گــزارش هزینــه تولید
هر واگن باری در داخل 2میلیارد تومان
اســت اما واگن وارداتی از روسیه قیمتی
در حــدود 10درصد کمتر از تولید داخل
دارد چــون تولیــد واگن در روســیه تیراژ
بســیار زیادی در ســال اســت بــه همین
دلیــل تولیــد بــاال قیمــت آن نیــز کمتــر
اســت.موقعیت خــاص جغرافیایــی
ایــران کــه اصطالحــاً چهــارراه تجــارت
جهانــی اســت و نیــز تنشهــای رو بــه
افزایــش روســیه با اروپــا و امریکا ،منجر
به تمایل مقامات این کشور به گسترش
همکاریهــا با جمهوری اســامی ایران
در حــوزه ترانزیــت شــده کــه بــه گفتــه
کارشناســان حــوزه حملونقــل یــک
فرصت تاریخی است.

به ریاست رئیسجمهور؛

جلسات شورای عالی مسکن 2بار در ماه تشکیل میشود

وزیــر راه و شهرســازی از برگــزاری هــر
2هفته یک بار جلســات شــورای عالی
مســکن به ریاســت رئیسجمهور خبر
داد.
نشست بررسی روند پیشرفت طرح
نهضت ملی مسکن در موضوع تأمین
زمیــن ،تعییــن تکلیــف متقاضیــان
و آغــاز عملیــات اجرایــی بــه ریاســت
رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی،
معاونان وزیــر در حوزههای «مســکن
و ســاختمان ،معمــاری و شهرســازی،
ســازمان ملی زمین و مســکن ،شرکت
عمــران شــهرهای جدیــد ،شــرکت
بازآفرینی شــهری ایــران ،رئیس بنیاد
مســکن انقــاب اســامی و مدیــران
کل راه و شهرســازی اســتانها در
محــل مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و
شهرسازی برگزار شد.
قاســمی در ایــن نشســت ضمــن
تأکید بر نقش اســتانداران در ســرعت
دادن بــه اجــرای طــرح نهضــت
ملــی مســکن ،از تشــکیل جلســات
شورایعالی مسکن هر 2هفته یک بار
به ریاست رئیسجمهور خبر داد.
وزیــر راه و شهرســازی بــا یــادآوری
ایــن مطلــب کــه طــرح نهضــت ملی
مســکن در مناطق شهری  ۳میلیون و

 ۲۰۰هزار واحد اســت که بخش عمده
تأمین اراضی آنها انجام گرفته اســت
و مابقی نیازمند تأمین اراضی از سوی
سایر دستگاهها و ارگانها است ،گفت:
در جلســه آتی شــورایعالی مسکن به
ریاســت رئیسجمهــور ،اســتانداران
رونــد پیشــرفت طــرح نهضــت ملــی
مسکن را در بخشهای تأمین اراضی،
تعیین تکلیف متقاضیان نامنویسی و
معرفی شده و شروع عملیات اجرایی
واحدهای طرح ارائه خواهند کرد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم بــا
تأکیــد بر اینکــه اجرای مصوبات ســفر
ریاســتجمهوری بر عهده استانداران
و مســئوالن اســتانی اســت ،اعــام
کــرد :امــروز زمینه اجــرای بهینه طرح
نهضــت ملــی مســکن فراهــم اســت.
تأمیــن اراضــی در حــال انجام اســت.
رونــد اجــرای پروژههــای نهضت ملی
مســکن بایــد ســرعت یابــد و در ایــن
خصــوص اســتانداران ،مدیران کل راه
و شهرســازی اســتانها اهتمام الزم را
داشته باشند.
قاســمی افزود :نیاز اســت تــا بویژه
در استانهایی که تأمین اراضی انجام
شــده اســت عملیات اجرایی نیز روند
مناسبتری داشته باشد تا سریعتر به

تعداد تولید مســکنی کــه دولت بر آن
متعهد شده است ،دست یابیم.
وزیــر راه و شهرســازی توضیــح
داد :مقرر شــده اســت تا به هــر یک از
اســتانهایی کــه در اجــرای پروژههای
نهضــت ملــی مســکن ،پیشــرفت
مناســبی داشــتند مبالغــی بودجــه
تخصیــص یابــد تــا کار بــا ســرعت
مناسبتری انجام بشود.
قاســمی درخصــوص روشهــای
اجــرای طرح نهضت ملی مســکن نیز
اعــام کرد :ســاخت بــه شــیوه گروهی
و خودمالکــی از جملــه روشهــای
مناسبی است که مورد تأکید وزارت راه
و شهرسازی است و این شیوه بویژه در
بیشــتر اســتانها و شهرســتانها روش
موفقی بوده اســت که ثمرات آن را در
ســفر آذربایجانغربی که هفته گذشته
انجام شد شاهد بودیم.
وی افزود :مشــارکت بــا پیمانکاران
در اجــرای طرح نهضت ملی مســکن
نیــز از دیگــر روشهــای مــورد تأکیــد
وزارت راه و شهرســازی اســت کــه
استانها و مدیران استانی بر انجام آن
اهتمام داشته باشند.
وزیــر راه و شهرســازی گفت :به این
معنا که در استانهایی که زمین داریم

با پیمانکاران مشــارکت انجام شــود تا
کار ساخت و اجرای طرح نهضت ملی
مسکن سرعت یابد.
قاســمی تصریــح کــرد :ســاخت
مســکن در کشــور بــا فرمــان
ریاســتجمهوری و تحــت نظــارت
دولت پیــش خواهد رفت و با توجه به
اینکه طرح نهضت ملی مسکن هدف
کالن دولت سیزدهم در بخش مسکن
اســت تمامــی دســتاندرکاران در
اجرای بهینه آن اهتمام داشته باشند.
براســاس این گــزارش زمان تأمین
اراضــی ،پاالیــش نهایــی متقاضیــان

و اجــرای طــرح نهضــت ملی مســکن
پایان خردادماه است.
همــکاری ســایر دســتگاهها و
ســازمانها در تأمیــن اراضــی طــرح
نهضت ملی مســکن عالوه بــر تأمین
اراضی توســط وزارت راه و شهرســازی
راهــکاری اســت کــه میتوانــد بــرای
رفع نیاز مردم به مســکن مؤثر باشــد.
بنابرایــن در اجــرای طــرح نهضــت
ملــی مســکن ســایر دســتگاهها نیــز
بایــد در تأمیــن اراضی اهتمام داشــته
باشــند .براســاس قانــون ،اســتانداران
رئیس شورای مســکن استان هستند و

مســئولیت تأمین مســکن در استانها
و شهرهای کشور برعهده آنها است.
در نشســت بررســی روند پیشرفت
اجرای طرح نهضت ملی مسکن ،وزیر
راه و شهرســازی به تمامی مدیران کل
راه و شهرســازی تأکید کــرد که حداکثر
تــا پایــان خردادمــاه فرصــت دارند تا
درخصــوص تأمیــن اراضــی ،تعییــن
تکلیف متقاضیان طرح و اجرای طرح
نهضت ملی مسکن اقدام کنند.
براســاس اطالعــات وزارت راه و
شهرســازی ،بیــش از  ۳میلیون و ۷۰۰
هــزار نفــر از متقاضیــان بــه کارتابــل
اســتانها معرفــی شــدهاند تــا رونــد
پاالیــش آنهــا تکمیــل شــود ،اراضــی
یــک میلیــون و  ۳۶۴هــزار واحد طرح
نهضــت ملــی مســکن بــا کاربــری
مســکونی تأمیــن شــده و بیشــترین
تأمین زمین در سیستان و بلوچستان و
بوشهر و کمترین اراضی در کردستان،
لرســتان ،کرمــان و تهران تأمین شــده
است .به نظر میرسد با توجه به اینکه
براســاس برنامــه ،تــا شهریورامســال
باید ســاخت حــدود 2میلیون مســکن
نهضت ملی شروع شود ،تأمین زمین
بویژه در شــهرهای بــزرگ باید هر چه
زودتر تعیین تکلیف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

بهرهبرداری از  ۲۰هزار واحد مسکونی نوسازی شده در دهه فجر

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری
ایــران از بررســی افزایــش زمــان
بازپرداخت تســهیالت ویژه نوســازی
شده در دهه فجر امسال خبر داد.
محمــد آیینــی گفــت :تعــداد
متقاضیان دریافت تسهیالت نوسازی
در بافتهای فرسوده و محالت هدف
بازآفرینی شــهری در دولت سیزدهم
از مــرز  ۲۰هــزار واحد عبور کــرد که در
مجمــوع این متقاضیــان در بیش از ۴
هــزار و  ۸۷۰پروژه متقاضــی دریافت
تسهیالت نوسازی بودهاند.
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینــی

شــهری ایــران ادامه داد :اســتانهای
ن شــرقی ،مازندران،
تهران ،آذربایجا 
اصفهــان و گلســتان به لحــاظ تعداد
واحدهــای در حــال نوســازی در
رتبههای اول تا پنجم هستند.
آیینــی تصریــح کــرد :شــرکت
بازآفرینــی شــهری صرفــاً بهدنبــال
افزایــش تراکــم در بافتهــای هدف
بازآفرینی نیســت و از رعایت تناسب
ساختوســاز بــا شــرایط شــهرها و
اقلیمهای متفاوت استقبال میکند.
وی توضیــح داد :از هــر پــاک
فرســودهای که تجمیــع و وارد فرایند

نوســازی شــد میانگیــن  ۵واحــد بــه
تعداد هر پالک در حال احداث است
که در ایــن فرایند  ۱۵هزار واحد مازاد
احداث و وارد بازار میشود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی از
عمــوم ســازندگان دعــوت کــرد تا در
نوسازی بافت فرسوده مشارکت کنند
و در جریــان نوســازی از حمایتهای
دولت و شهرداریها بهرهمند شوند.
آیینــی یــادآور شــد :متقاضیــان
نوسازی در بافت فرسوده از دو امکان
تســهیالت ویــژه بازآفرینی شــهری یا
تســهیالت طرح نهضت ملی مسکن

میتوانند استفاده کنند.
وی افــزود :متقاضیــان نوســازی
بافتفرســوده هم امکان اســتفاده از
تســهیالت نوســازی بافت را دارند که
شــامل  ۶۰۰میلیــون تومــان در چهار
کالنشــهر تهران ،قم ،مشــهد و شیراز
در محــدوده بافتهــای فرســوده
پیرامــون حرمهــای مطهر و در ســایر
محــدوده در تهــران  ۴۵۰میلیــون
تومــان و در ســایر کالنشــهرها ۴۰۰
میلیون تومــان با نرخ ســود حدود ۱۱
درصــد و ســایر شــهرها  ۳۵۰میلیون
تومــان با نرخ ســود حــدود  ۱۰درصد

اخبــــار

5هزار میلیارد تومان درآمدزایی ورود  60لکوموتیو به چرخه ناوگان باری

آمادگی بنادر برای افزایش ترانزیت کاال

معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و دریانــوردی در دیدار
مقامات بندری و ریلی قزاقستان ،اعالم کرد :ترانزیت کاال از مسیر ایران،
کاهش قابلتوجه قیمت تمام شده را برای این کشور بهدنبال دارد.
«جلیل اســامی» در نشســت با «آنار ایرالین» مدیرکل حملو نقل و
مدیر ارشد بندر آکتائو و «آبای تورکپنبایف» رئیس بندر آکتائو و تعدادی
از مدیــران حــوزه بنــدری دو کشــور اظهــار داشــت :ظرفیــت و فرصــت
ترانزیت از ایران همواره وجود داشــته اســت و بنادر ایران برای ترانزیت
کاال از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار هستند.
وی افــزود :در نزدیکــی دریای خــزر  ۵بندر ایران معــادل  ۳۰میلیون
تــن ظرفیــت جابهجایــی کاال دارنــد و در جنــوب نیــز بندر شــهید رجایی
بهتنهایــی  ۱۲۰میلیــون تــن ظرفیــت جابهجایــی کاال دارد و از  ۷میلیون
 ،TEUظرفیت کانتینری برخوردار است.
معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به
اینکــه در بنادر جنوبی ایران بجز بندر شــهید رجایــی ،از ظرفیت معادل
 ۲۵۰میلیــون تن برخوردار هســتیم ،گفت :بندر امــام خمینی(ره) دارای
ظرفیتــی معادل  ۶۰میلیون تن ظرفیت و طی ســال گذشــته  ۳۰میلیون
تن غالت در این بندر تخلیه و بارگیری شده است.
اســامی با بیان اینکه از ســوی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بهمنظور
انجام ترانزیت ۲۵ ،درصد ظرفیت اختصاص دادهایم ،خاطرنشان کرد:
بجــز فورواردرها ،تخفیفهای خوبی نیز برای ترانزیت کاال در نظر گرفته
شده است.
عضو هیأت عامل ســازمان بنادر با اشــاره به اینکه قزاقســتان و بویژه
بنــدر آکتائــو میتواند نقش هاب ترانزیتی منطقــه را از طریق ایران بازی
کنــد ،عنــوان کرد :این اتفــاق هم در مــورد کاالهای صادراتــی و ترانزیتی
قزاقســتان و هــم در خصــوص کاالهــای کشــورهای اطــراف قزاقســتان
همچــون روســیه میتواند رخ دهد و زمینهســاز همــکاری بلندمدت بین
دو کشــور باشــد و امیــدوار هســتیم بتوانیــم در یــک قــرارداد بلندمــدت
فعالیتها را پیش ببریم.
معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر
اینکه ترانزیت از ایران قیمت تمام شــده برای قزاقستان را بسیار کاهش
میدهد ،اظهار داشت :در بندر امیرآباد بهعنوان بزرگترین بندر شمال
ایران ،امکانات بسیار خوبی برای حمل ریلی و جادهای ایجاد شده است
و در سایر بنادر نیز امکانات بسیار خوبی داریم.
اســامی بــا اشــاره بــه اینکه در مــورد بنــادر جنوبــی ایران نیــز دو نوع
همکاری را با قزاقســتان پیشنهاد میکنیم ،گفت :یکی از موارد این است
که کاالهای ترانزیتی را در انبارها و محوطههای بندری جابهجا کنید و در
صورت خوب بودن شــرایط ،میتوانید در بنادر شــمال و جنوب ،زمین و
انبارهای خاص خود را داشته باشید.
وی بــا بیان اینکه این نوع همکاریها در اســرع وقت میتواند مدنظر
قــرار گیرد ،تأکید کرد :بنادر ایــران بهمنظور افزایش همکاریهای بندری
بــا قزاقســتان آمادگی کامل دارنــد و در حوزه کانتینــری هیچ محدودیتی
وجود ندارد.
معــاون امــور بندری و اقتصادی ســازمان بنــادر و دریانــوردی ،افزود:
در مــورد کاالهای ســنگین نیــز میتوانیم با برنامهریــزی حجم موردنظر
را تعریف کنیم و ارتقا بخشــیم و هر نوع کمکی که امکان داشــته باشد در
حوزه همکاریهای مشترک دو کشور در دستور کار قرار دهیم.

اتصال آزادراه تهران-شمال به مازندران
تا پایان امسال

معاون وزیر راه و شهرســازی از بهرهبــرداری باند رفت منطقه دو آزادراه
تهــران -شــمال تا پایان امســال خبــر داد و گفــت :در این صــورت مردم
میتواننــد از طریــق این آزادراه تا پــل زنگوله واقع در اســتان مازندران و
بهصورت چهار خطه عبور کنند.
خیــراهلل خادمــی اظهار کرد :همه تالشمان این اســت کــه باند رفت
منطقــه دو آزادراه تهران-شــمال در ســالجاری بهصــورت کامــل آماده
بهرهبرداری شود و به این ترتیب مردم بتوانند از منطقه دو تا پل زنگوله
بهصــورت چهار خطه عبور کننــد.وی افزود :اخیــراً در بازدیدی که از این
منطقه انجام شد ،بیش از  ۲۱۰۰نفر نیروی کار ،هزار دستگاه ماشینآالت
سنگین و کارگاههای فعال متعددی هستند که با وجود شرایط سخت در
این آزادراه کار میکنند تا پایان امسال بتوانیم آن را تمام کنیم .بنابراین
باید از پیمانکاران و سرمایهگذار آزادراه تهران-شمال تشکر کرد.
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حملونقل کشــور
ادامــه داد :بانــد رفــت آزادراه تهران-شــمال تاکنــون حــدود  ۷۷درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است و در هفته گذشته به همراه وزیر زیرساخت
ارمنســتان کــه از آن بازدیــد کردیم این مســئول خارجی رونــد فعالیت و
پیشــرفت آن را حیرت زده توصیف کرد چرا که این پروژه ســنگین بدون
نیاز به هیچ تخصص ،نیروی انســانی و تجهیزات خارجی انجام میشود
و بهعنوان پروژه قرن از آن یاد کرد.

انجام  ۱۵۸پرواز حج امسال با هواپیمایی
جمهوری اسالمی

مســئول عملیــات حج شــرکت فرودگاهها و ناوبــری هوایی ایــران گفت:
ایران ایر مســئولیت انجام  ۱۵۸پرواز حج از  ۱۶فرودگاه کشــور را برعهده
گرفته است.
غالمرضــا رســتمیان گفــت :هم اکنــون  ۱۶فرودگاه بهصــورت قطعی
بــرای اعزام زائران به عربســتان انتخاب شــدند و آمــاده اعزام و پذیرش
مســافران هســتند و یک فرودگاه دیگر هم بزودی تکلیف آن برای انجام
پرواز مشــخص میشود.به گفته مسئول عملیات حج شرکت فرودگاهها
و ناوبــری هوایــی ایران ،نخســتین پروازهای زائران از تاریــخ  ۲۲خرداد از
شهرهای تهران  ،کرمان و تبریز به عربستان برقرار میشود .امسال ۱۵۸
پرواز برای اعزام زائران در ایام حج در نظر گرفته شــده و پایان پروازهای
اعزامی برای مناسک حج در تاریخ  ۲۱تیر است.
مقرر شــده امســال پروازهای حج از ترمینال سالم این فرودگاه انجام
شــود .بــا توجه به آنکه امســال شــرکتهای هواپیمایی کشــور عربســتان
بخشــی از پروازهای حج را از ایران انجام نمیدهند ،شــرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران مسئولیت انجام پروازهای حج را برعهده دارد.

افزایش هزینه خرید اوراق مسکن

اســت کــه در تمــام ایــن مــوارد ۱۵۰
میلیــون تومــان از مبلــغ وام بــا نــرخ
ســود صفر درصد پرداخت میشــود.
همچنیــن میتواننــد از تســهیالت
نهضــت ملی مســکن با مــدت زمان
بازپرداخــت  ۲۰ســاله اســتفاده کننــد
کــه نوســازی مســکن در بافتهــای
فرســوده از نــرخ ترجیحــی ســود
تسهیالت برخوردار خواهد بود.
آیینــی گفت:بــه منظــور ترغیــب
مردم و ســازندگان جهت مشارکت در
نوســازی بافتهای فرســوده پیشنهاد
طوالنــی شــدن بازپرداخت تســهیالت

ویــژه نوســازی بافتهــای فرســوده
معــادل نهضــت ملــی مســکن مــورد
تأییــد وزیــر محتــرم راه و شهرســازی
رســیده اســت کــه بــزودی عملیاتــی
میشود.
وی ادامه داد :در مجموع در بخش
نوســازی مردمــی کــه مــورد حمایــت
دولــت و شــرکت بازآفرینــی شــهری
اســت حــدود  ۵۰هزار واحد در دســت
ساخت است که بیش از  ۲۰هزار واحد
از ایــن تعــداد در هفتــه دولــت و دهه
فجــر امســال تکمیــل و بهرهبــرداری
میشوند.

قیمــت هــر برگ تســهیالت مســکن همچنــان در حــال افزایش اســت و
چنانچــه یک زوج متأهل ســاکن تهران خواهان خرید این اوراق باشــند،
باید بیش از  ۱۲۴میلیون تومان هزینه کنند.
به گزارش ایســنا ،بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان
میدهد که هر برگ اوراق تســهیالت مســکن در فروردین و اردیبهشت و
خرداد سال گذشته به ترتیب  ۱۳۴هزار و  ۱۴۲ ،۶۰۰هزار و  ۲۰۰و  ۱۳۰هزار
و  ۳۰۰تومان قیمت دارند .هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن
در تیر ،مرداد و شــهریور ماه ســال گذشــته با قیمت  ۱۲۸هزار و ۱۲۸ ،۹۰۰
هزار و  ۶۰۰و  ۱۲۸هزار و  ۷۰۰تومان داد و ستد میشود.
همچنیــن ایــن اوراق در مــاه مهر ســال گذشــته  ۱۳۰هزار تومــان ،در
آبــان مــاه  ۱۲۸هزار و  ۹۰۰تومــان و در آذرماه نیز  ۱۲۸هــزار و  ۴۰۰تومان
قیمت دارند .اوراق تســهیالت مســکن در دی و بهمن سال گذشته نیز با
قیمتهای  ۱۲۰هزار و  ۹۰۰و  ۱۲۹هزار و  ۸۰۰تومان معامله میشود .این
گزارش نیز براساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.

