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«ایران» عملکرد دولت سیزدهم در بخش حملونقل خارجی را تحلیل و بررسی کرد

تا پایان شهریور مشکل تأمین زمین برای ساخت
مسکن حل میشود

اخبار

رشد  100درصدی ترانزیت در دولت سیزدهم

تردد هر کامیون ترانزیتی ایرانی به کشورهای همسایه ب ه طور متوسط  3هزار دالر درآمد ارزی دارد
در  4ماهه امسال  4.9میلیون تن کاال از کشور ترانزیت شده که تقریباً معادل کل ترانزیت سال  5.3( 99میلیون تن) است

ایرنا

دیپلماســی اقتصــادی ،سیاســ 
ت
راهبردی دولت در تجارت بینالمللی
اســت و محــور ایــن راهبــرد ،رشــد
ترانزیت اســت .برای دســتیابی به این
هدف مســیرهای ترانزیتــی غیرفعال،
دوبــاره بازگشــایی شــده اســت و آمــار
ترانزیــت ســال گذشــته و  4ماهــه
امســال ،در مقایســه با ســالهای قبل،
نشان میدهد رشــد ترانزیتی در حال
تحقــق اســت .مهمترین اثر مســتقیم
رشــد ترانزیت کســب درآمدهای ارزی
اســت .در کنار ایــن موضــوع ،پایداری
اقتصادی ،سیاســی و امنیتی کشــور نیز
تضمیــن خواهد شــد .ترانزیــت عالوه
بردرآمدهــای مســتقیم حمــل کاال،
درآمدزایی و اشتغالزایی غیرمستقیم
نیز به همراه دارد.
ترانزیت کشور ســال گذشته از 5.3
میلیون تن در سال  99به  11.5میلیون
تن رســید کــه افزایــش چشــمگیری را
نشــان میدهد .در  4ماهه امســال نیز
ترانزیــت  4.9میلیون تن کاال در کشــور
ثبت شــده است که رشــد  31درصدی
نســبت بــه مدت مشــابه ســال  1400را
نشــان میدهد .به ایــن ترتیب در یک
ســال و  4ماه اخیر ترانزیت  100درصد
افزایش داشته و به تبع آن درآمدهای
ارزی نیــز افزایــش دارد .رشــد 100
درصدی ترانزیت در یک ســال و  4ماه
یــک رکورد در ایران به شــمار میرود و
این رکوردشکنی از آنجا بیشتر اهمیت
دارد کــه در زمان تحریــم اتفاق افتاده
اســت .افزایش  100درصــدی ترانزیت
در زمــان تحریــم در  16ماه ،دســتاورد
اقتصــادی مهــم بــرای کشــور تلقــی
میشود.
افزایــش ترانزیــت در دولــت
ســیزدهم از آنجا اهمیت بیشتری پیدا
میکنــد کــه آمار مربــوط به ســالهای
قبــل ( 92تا  )99حاکی از کاهش میزان
ترانزیــت بــه صــورت پیدرپی اســت،
طوری که میزان ترانزیت از  13میلیون
تــن در ســال  93بــه  5میلیــون تــن در

ســال  99کاهــش یافتــه و درآمدهــای
ارزی ناشــی از آن نیــز کاهشــی اســت.
براســاس اطالعــات آمــاری ،عملکرد
ترانزیتــی کشــور در هشــت ســال (-99
 )1392تنها در سال  93میزان ترانزیت
به  13میلیون تن رسیده و در سالهای
 98و  99ترانزیــت کاهش  50درصدی
داشــته و در سال  99به کمترین میزان
رسیده است.
برنامه ترانزیتی کشور ،هدفگذاری
 15تــا  20میلیــون تن را تا آخر امســال
در نظر گرفته اســت کــه  10میلیون تن
آن از مســیر کریــدور شــمال -جنــوب
(بار روسیه) حمل خواهد شد .در سال
 ،1400مطابق آمار  37درصد از کاالی
ترانزیتــی از دریــا و  63درصد خشــکی
وارد کشــور شــده اســت کــه حــدود 24
درصــد از کاالی ترانزیتی از مرز عراق،
 15.5درصــد آســیای میانــه (،)CIS
 16درصــد نیز از ســمت اروپــا و مابقی
( 7.5درصــد) از ســایر مبادی رســمی
وارد کشور شده است.
بــه اعتقــاد فعــاالن اقتصــادی،
تحقــق رشــد ترانزیت در کشــور ناشــی
از تقویــت روابــط منطقــهای و بویــژه
افزایش مبادالت تجاری و اقتصادی با
کشورهای همسایه است .از  20میلیون
تــن برنامــه ترانزیتــی 16 ،میلیــون تن
آن بــه بخــش جــادهای و  4میلیــون
تــن بــه بخــش ریلــی مربــوط اســت.
بیشترین ترانزیت کشور جادهای است
و بیشــترین درآمدهای ترانزیتی نیز از
حملونقــل جادهای کســب میشــود.
در بخــش جــادهای عــاوه بــر درآمــد
مســتقیم ،درآمدهــای حاشــیهای
کــه عمدتــاً ارزی اســت بــ ه دســت
میآید .بخشــی از این درآمد ناشــی از
پرداخــت و ارائه خدمات شــرکتهای
حملونقــل بینالمللــی بــه کارکنان و
فعاالن در کشور است .اگر کامیونهای
ترانزیتــی ایرانــی باشــد ،درآمدهــای
مســتقیم و جانبــی ارزی آن چنــد
برابــر میشــود .درآمدهــا بابــت تردد

ناوگان ،هزینه ســوخت ،هزینه اقامت،
پارکینگ ،تعمیــرات ،قطعات یدکی و
مجتمعهــای خدمات رفاهی ،بخشــی
از عایدی ارزی است که با تردد کامیون
ترانزیتی از کشــور کســب میشــود .هر
 100تن بار  10شــغل مســتقیم و حدود
 50شــغل غیرمســتقیم ایجاد میکند
بنابرایــن افزایــش ترانزیــت عــاوه بر
رشــد درآمدهای ارزی مزایــای زیادی
بــرای بخشهــای مختلــف اقتصادی
خواهد داشت.
براســاس آمــار دفتــر ترانزیــت
ســازمان راهــداری ،تردد هــر کامیون
ترانزیتی ایرانی به کشورهای همسایه
بــ ه طــور متوســط  3هــزار دالر درآمد
دارد و کمتریــن آن  2هــزار دالر
اســت .اگــر تــردد کامیــون ترانزیتــی
بــه کشــورهای منطقــه مانند روســیه،
قزاقستان و یا کشورهای اروپایی باشد،
متوسط درآمد تردد هر کامیون  4تا 5
هــزار دالر و یــا بیشــتر اســت .بنابراین
افزایــش هر تن ترانزیــت ،درآمدهای
بیشــتری را نصیــب کشــور میکنــد.
برآورد دولت این است که  20میلیون
تــن ترانزیت حــدود  20میلیــارد دالر
درآمدزایی دارد .درآمدهای ترانزیت
ریلی با توجه به اینکه این نوع حمل،

ارتبــاط کمتــری بــا محیــط پیرامونــی
دارد ،نســبت بــه ترانزیــت جــادهای
کمتــر اســت ،امــا بــا توجــه بــه اینکــه
در حــال حاضــر بیشــترین ترانزیــت
جادهای اســت افزایــش درآمد نیز در
پی آن خواهــد بود .از 11.5میلیون تن
ترانزیــت ســال گذشــته  9.3میلیــون
تــن آن از بخش جادهای بوده اســت.
بیشــترین ترانزیــت  4ماهــه امســال
در بخــش جــادهای و بــه میــزان 32
درصــد اســت .ایــران  26مــرز زمینــی
بــرای تــردد کامیونهــای بــاری دارد.
تردد کامیونهای ترانزیتی از مرزهای
جادهای کشــور در سال گذشته نسبت
به ســال  98 ،99درصد افزایش یافته
اســت .میانگیــن تــردد کامیونهــای
ترانزیتــی در ســال گذشــته (ماهانــه)
33هزار و  650دستگاه بوده است.
پس از شیوع کرونا نرخ کرایه حمل
دریایــی حــدود  ۳برابــر شــد .پیــش از
کرونــا حملونقــل دریایــی بهعنــوان
حملونقــل انبــوه و ارزان شــناخته
میشــد و تجارت عمده دنیــا در حوزه
دریایی بــود اما با ایــن افزایش قیمت
حمــل دریایی ،اســتفاده از مســیرهای
جــادهای توجیــه اقتصــادی بیشــتری
دارد و بــا توجــه بــه اینکــه در ماههــای

اخیــر مســیرهای ترانزیتــی در کشــور
فعالیــت خــود را از ســرگرفته اســت،
اقبــال بــه ایــران بــرای عبــور کاال از
مسیرهای زمینی افزایش یافته است.
برای دستیابی به اهداف ترانزیتی،
تکمیــل کریدورهــای جــادهای و ریلــی
و اتصــال آنهــا بــه هــم اهمیــت دارد.
در حال حاضر  3مســیر ریلی رشــت-
آســتارا ،چابهار-زاهــدان و شــلمچه-
بصره ،مهمترین بخشهای کریدوری
ترانزیتــی ریلــی اســت کــه تکمیــل آن
نقــش مهمی در رشــد ترانزیــت دارد.
بــه گفته متولیــان بخــش حملونقل،
تکمیــل کریدورهــای رشت-آســتارا
و چابهــار -زاهــدان 15میلیــون تــن
بــه ظرفیــت ترانزیــت میافزایــد .از
ســوی دیگــر بــا توجه بــه حجــم باالی
ترانزیت بار در مســیر عراق به امارات
از مســیر ایــران ،بنابرایــن وضعیــت
ترانزیت عراق در حال حاضر اهمیت
زیــادی دارد .جــواد هدایتــی ،مدیرکل
دفتــر ترانزیتــی ســازمان راهــداری و
حملونقــل جادهای در ایــن باره گفته
اســت «:ایــن فرصت طالیی اســت که
بتوانیم مسیر شرق و غرب (شلمچه -
بصره) یعنی سوریه و دریای مدیترانه
را نیــز بازگشــایی کنیــم کــه بهعنــوان

جایگزیــن کانــال ســوئز ،مســیری
حســاس و بااهمیــت خواهــد بــود و
میتوانــد جایگزیــن مســیر ترکیــه نیــز
بشــود و دسترســی ایران را به مدیترانه
و برخی کشورهای اروپایی تسهیل کند
تا مســتقیم به بنــادر ایتالیا ،فرانســه و
آلمان متصل شویم».
فعاالن حوزه حملونقل معتقدند
همانطــور کــه در ســال  1400شــاهد
رشــد  68درصــدی ترانزیــت خارجــی
در کشــورمان بودیم و این مســیر رشــد
در چهــار ماهــه امســال نیز بــا افزایش
 31درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه
همــراه بــوده ،انتظــار این اســت که در
سال  1401حدنصاب ترانزیت خارجی
در تاریخ کشور جابهجا شود و ترانزیت
 15تــا  20میلیــون تــن تا پایان امســال
به دســت آید .بهرغــم قرارگیری ایران
در مســیرهای ترانزیتــی مختلــف از
جمله کریدور شــمال-جنوب ،کریدور
اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای
غربــی ،کریدورهــای حملونقلــی
تعریــف شــده میــان کشــورهای عضو
ســازمان همــکاری اقتصــادی (اکــو)
ماننــد کریــدور اســامآباد-تهران-
اســتانبول و کریــدور ایران-عــراق-
ســوریه ،امــا در ســالهای قبــل توجــه
الزم به این ظرفیت فوقالعاده نشــده
اســت .عدم توجه به ظرفیت ترانزیتی
ایران در سالهای اخیر در حالی است
کــه ترانزیــت عــاوه بــر درآمدزایــی و
نقش مهم در اقتصاد کشــور ،میتواند
موجب گســترش و تقویت دیپلماسی
اقتصــادی ایــران در بیــن کشــورهای
جهــان و در نتیجــه وابســتگی بیشــتر
کشــورهای دنیا به همــکاری اقتصادی
بــا ایران شــود و بــه دنبــال آن ،کاهش
تحریمپذیــری اقتصــاد ایــران را بــه
همــراه خواهــد داشــت .البتــه بــرای
دســتیابی بــه رشــد ترانزیــت ،نیــاز بــه
برنامهریزی ،توســعه و ســرمایهگذاری
در بخشهــای مختلــف حملونقــل
داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

پیشفروش بلیتهای اربعین از  16شهریور
معــاون حمــل ونقــل وزیــر راه و
شهرســازی از پیشفروش بلیتهای
اربعیــن از  ۱۶تــا  ۳۱شــهریورماه خبر
داد.
بخشهــای مختلــف حمل و نقل
بــرای جابهجایــی زائــران اربعیــن،
آماده میشود .پیشبینی شده است
در اربعین امســال ،با توجه به  2سال
محدودیتهــای کرونایــی ،تعــداد
زائــران بــه  5میلیون نفر برســد که با
حمــل و نقل جــادهای ،ریلی و هوایی
جابهجــا خواهنــد شــد .بیــش از 4
میلیــون نفر از زائــران از طریق جاده،
 360هــزار نفر از طریق ریل و  60هزار
نفــر نیز با حمل و نقل هوایی ،در ایام
اربعین سفر رفت و برگشت به عراق
خواهند داشت.
شــهریار افنــدیزاده ،معــاون
حمــل و نقــل وزیــر راه و شهرســازی
در خصوص انجام ســفرهای اربعین
گفــت :به دلیــل همزمانــی اربعین با

سفرهای تابستانی از  ۱۴هزار اتوبوس
تحت اختیار راهداری  ۸هزار اتوبوس
برای ســفرهای اربعین در نظر گرفته
شــده اســت و کمبــود اتوبوسهــا را
از طریــق ســایر ارگانهــا و نیروهــای
مســلح جبــران میکنیــم و اگــر نیــاز
بود از سایر مســیرهای ریلی ،قطار به
مســیر تهران  -اهواز -شلمچه ارسال
میکنیم.
ëëپیشفروش بلیتها
وی بابیــان اینکــه ســهم حمــل و
نقــل ریلی و هوایی برای اعزام زائران
 ۳۵۰هزار نفر است ،افزود ۴ :میلیون
و ۶۵۰هــزار نفــر نیــز از طریــق جــاده
بــه صــورت اتوبــوس و خودروهــای
شخصی جابهجا میشوند.
معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و
شهرســازی با بیان اینکه پیشفروش
بلیتهــا از  ۱۶تــا  ۳۱شــهریورماه
خواهد بود ،تصریح کرد :تالشهایی
برای تخصیــص پارکینگهــا صورت

گرفتــه و پایانههای شــلمچه ،چزابه،
مهران ،خسروی ،باشماق و تمرچین
برای تردد زائران باز است.
وی در پاســخ بــه این ســؤال که در
زمــان پیشخریــد ممکــن اســت بــه
دلیــل ازدیــاد درخواســت ســامانهها
بــا اختالل مواجه شــوند ،اظهــار کرد:
تا پایان شــهریورماه حــدود یکماه و
نیــم فرصت داریــم و هماهنگیهای
الزم را انجــام میدهیــم البتــه بــرای
اتوبوسها پیشفروش صد درصدی
نخواهیم داشت.
ëëافــراد فاقــد بلیــت بــه فــرودگاه
مراجعه نکنند
درخصــوص انجــام ســفرهای
هوایــی اربعین که عمدتــاً از فرودگاه
امام خمینی (ره) خواهد بود ،ســعید
چلندری ،سرپرســت فــرودگاه امام از
ممانعــت ورود افــراد فاقــد بلیت در
ایام اربعین خبرداد.
وی با اشــاره بــه پیشبینــی اعزام

 ۸۵۰واحد مسکونی روستایی و شهری در استان سیستان
در سیل آسیب دید

مدیرکل بنیاد مســکن سیســتان و بلوچســتان با اعالم اینکه
برآوردهای ناشــی از ســیل در استان در دســت بررسی است
از آســیب ســیل به حدود  ۸۵۰واحد مســکونی در روستاها و
شهرهای کوچک خبر داد.
مصطفــی بیگمــداح اعــام کــرد :برآوردهــای اولیــه که
قطعاً در روزهای آتی اصالح خواهد شــد ،حاکی از آن اســت
که حدود  ۸۵۰واحد مســکونی روستایی و شهری کوچک در
مردادماه تحتتأثیر ســیل قرار گرفتند که نیازمند بازســازی
و تعمیــر هســتند .وی ادامــه داد :از ایــن تعــداد واحدهــای
مســکونی خســارت دیــده حــدود  ۳۰۰واحد تخریب شــدند
کــه نیازمنــد احداث مجــدد هســتند و همچنیــن  ۵۵۰واحد
خســارت دیــده نیازمنــد تعمیــر در ســطح اســتان مــورد
شناسایی قرار گرفته است.
بیگمداح اعــام کرد :به طور میانگیــن برای احداث هر
واحد مسکونی در استان  ۳۰۰میلیون تومان هزینه میشود.
همچنیــن بــا توجــه به اینکــه میزان خســارتهای بهســازی
راههای روســتایی و ســایر موارد نیز در دســت بررسی است و
میزان خســارتهای واحدهای مسکونی خسارت دیده هنوز

نهایی نشده ،برآوردها بعد از نهایی شدن اعالم خواهد شد.
وی اعــام کــرد :در ســالهای گذشــته بــا اجــرای طــرح
مقاومســازی و ارائــه تســهیالت بــه روســتاییان ،بســیاری از
واحدهای مسکونی روستایی مقاومســازی شدند .هماکنون
حــدود  ۵۰درصد واحدهای مســکونی اســتان مقاومســازی
شــده اســت .مدیرکل بنیاد مسکن سیســتان و بلوچستان با
یادآوری وقوع سیلهای متعدد در سالهای گذشته توضیح
داد :چندین ســیالب در سالهای گذشته در سطح استان به
وقوع پیوســت .در ســیل دی ماه ســال  ۱۳۹۸تعداد  ۱۶هزار
و  ۲۵۰واحد دچار خســارت شــدند که بنیاد مسکن احداث و
بهســازی و مقاومســازی واحدهای مسکونی خســارت دیده
از ســیل را انجــام داد .دی مــاه  ۱۴۰۰نیز در منطقــه کنارک و
چابهار ســیل دیگــری به وقوع پیوســت کــه آبگرفتگی بویژه
در شــهر کنــارک و چابهــار ســبب تخریب برخــی واحدهای
مســکونی به تعداد  ۴هزار و  ۱۰۰واحد مســکونی شــد که این
تعداد واحد مســکونی نیز تعمیر یا احداث شــدند که نتیجه
این اقدامات ســبب شــده تا ضریب مقاومســازی واحدهای
مسکونی استان ارتقا یابد.

 ۶۰هــزار زائــر بــه عتبــات در ایــام
اربعیــن از طریــق شــهر فرودگاهــی
امــام خمینــی(ره) گفــت :در صورت
نیــاز یکی از بالهــای ترمینال یک ،با
ظرفیــت  ۳۰تا  ۴۰پــرواز در روز را هم
به آن اضافه میکنیم.
چلندری ،سرپرســت شرکت شهر
فرودگاهــی امام خمینــی(ره) درباره
امکانــات و تدابیــر اندیشــیده شــده
بــرای ســفرهای هوایــی ایــام اربعین
با اشــاره بــه تجربــه موفقیتآمیز در
عملیــات اعــزام حجــاج از ترمینــال
شــماره  ۲ســام در شــهر فرودگاهــی
امــام خمینی(ره) اظهار کرد :با توجه

به شرایط فیزیکی و راههای دسترسی
ترمینــال ســام ،برنامهریزیها برای
انجام همه پروازهــای عتبات در ایام
اربعیــن از ایــن ترمینــال انجام شــده
است.
چلنــدری تأکیــد کــرد :بــا توجه به
تدابیر ســازمان هواپیمایی کشــوری و
هماهنگی با شــرکتهای هواپیمایی
حتماً باید بلیتها از طریق سیستمی
فروخته شــود و افرادی که به فرودگاه
مراجعه میکنند در صورت نداشــتن
بلیــت امــکان ورود بــه ترمینــال را
نخواهند داشت.
وی گفــت :همه کســانی که از قبل

پایانه مرزی رازی تا  ۲ماه آینده
بهرهبرداری میشود

معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان راهداری
و حمــل و نقل جادهای گفت :پایانــه مرزی رازی خوی
در کمتر از  ۲ماه آینده افتتاح شــده و مورد بهرهبرداری
قرار میگیرد.
داریوش امانی اظهار کرد :محوطهســازی این پایانه
مرزی در حال انجام است ولی بهرهبرداری سریع از آن
نیازمند هم افزایی دستگاههای اجرایی است.
وی بــا اشــاره بــه گــزارش مدیــرکل راهــداری
آذربایجانغربــی در خصوص اقدامات انجام شــده در
این پایانه افزود :مشــکالت مربوط به معارضین سردر
پایانه مرزی رازی حل شــده و احداث سردر نیز بزودی
آغاز میشود.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تأکید بر اینکه مســیر
دسترســی بــه پایانههــای مــرزی بایــد در شــأن مردم و
نظــم جمهــوری اســامی باشــد ،ادامــه داد :در همین
راســتا اعتبارات الزم برای بهســازی مســیر پایانه مرزی
رازی اختصاص مییابد.
امانــی همچنیــن خواســتار اجــرای طرحهــای

بلیــت تهیــه کردهانــد ،همــراه کارت
شناســایی و تیکــت یــا فایــل بلیت به
ترمینال سالم مراجعه کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد:
پیشبینی میشود اعزام  ۶۰هزار زائر
به عتبات را از طریق شــهر فرودگاهی
امــام خمینــی(ره) داشــته باشــیم و
البتــه آمادگی بیشــتر از آن هم وجود
دارد.
چلندری با بیان اینکه مســیرهای
دسترســی در شــهر فرودگاهــی امــام
خمینــی(ره) کامالً مشــخص اســت،
افــزود :اگــر تعــداد مســافران بیش از
ظرفیــت پیشبینــی شــده ترمینــال
باشــد ،اســتفاده از یکــی از بالهــای
ترمینــال یک هم برای اعــزام زائرین
در نظر گرفته شــده که روزانه بیش از
 ۳۰تا  ۴۰پرواز خواهد داشت.
وی بیــان کرد :بیــن ترمینال یک و
ترمینــال دو ســام هــم اتوبوسهای
شاتل قرار داده شده است.

زودبــازده در مرز تمرچین برای عبــور و مرور زائران
اربعیــن شــد و اضافــه کــرد :در خدماترســانی بــه
زائران اربعینی در کنار دستگاههای اجرایی خواهیم
بود.
وی افــزود :امســال از ظرفیــت مــرز تمرچین برای
حضــور محدود زائرانی از منطقه شــمال غرب و حتی
شــمال کشــور در مراســم اربعیــن حســینی اســتفاده
خواهــد شــد و ما ســعی داریم که مســیر تــردد زائران
منطقه قفقاز نیز برای شرکت در اربعین امسال از این
طریق باشــد .تکمیل زیرســاختها برای تــردد زوار از
این مرز ضروری بوده و در دستور کار قرار دارد.
وی از بســیج نــاوگان زمینــی کشــور بــرای اعــزام به
راهپیمایــی بزرگ اربعین حســینی خبــرداد و افزود :با
توگوهایی برای اختصاص ناوگان
طرف عراقی نیز گف 
حمل و نقل در حال انجام است.
طــی پنج ماه گذشــته بیــش از  ۴۵۵هزار نفــر از مرز
رازی خوی تردد کردهاند که نسبت به سال گذشته ۶۰۰
درصد افزایش یافته است.

وزیر راه و شهرســازی گفت :تا پایان شــهریورماه امســال مسأله زمین را
در کشــور حــل میکنیــم و یک و نیم میلیــون واحد هم اکنــون در تمام
گ در دست اجراست.
شهرهای کوچک و بزر 
رستم قاسمی گفت :ساخت مسکن مهر حدود  ١٢سال طول کشید
و هنوز  ٢٠٠هزار از واحدهای آن باقی مانده است.
وی ادامــه داد :از مهرمــاه ســال گذشــته مرحلــ ه شناســایی
نیازمندیهای ساخت مسکن آغاز شد و امروز یک و نیم میلیون واحد
نهضت ملی مسکن در مراحل خاکبرداری تا نازککاری در دست اجرا
است.
قاســمی گفت :برنامه ما بر اســاس دســتور رئیس جمهور این است
که تا پایان شــهریورماه ســهم زمین چهار میلیون مسکن نهضت ملی
مسکن را تعیین تکلیف کنیم و کار بزرگی است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :در مسکن مهر کل زمینهایی که
بــه این طرح تعلــق گرفت معادل یک میلیــون و  ۶۰۰هزار واحد بود و
باقــی زمینهایی بــود که متعلق به مردم بود اما در طرح نهضت ملی
مســکن همــه زمینها ،متعلق به دولت اســت و به صــورت رایگان در
اختیار مردم قرار میگیرد.
قاســمی افزود :قرار براین اســت تا پایان شــهریورماه امسال مسأله
زمین را در کشور حل کنیم و یک و نیم میلیون واحد هم اکنون در تمام
گ در دست اجراست.
شهرهای کوچک و بزر 
وی تأکیــد کرد :راهبرد ما این اســت در شــهرهایی کــه زمین داریم،
زمیــن را ویالیی بــه مردم واگذار کنیم یعنی قطعه  ۲۰۰متری به مردم
واگــذار میکنیــم ،وام میدهیم و ســاخت خانه از ســوی متقاضی آغاز
میشود.
قاســمی گفت :در این روش با متقاضی قرارداد داریم تا ظرف یک
ســال و نیم مســکن ساخته شــود و درغیراین صورت با مشــکل روبهرو
میشوند.

ایران برای برگشت به قرارداد با ایرباس شروطی دارد

رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری اظهار داشــت :اگــر فرصتی فراهم
شــود ،نوسازی و بازســازی ناوگان هوایی جزو دستور نظام است و همه
ایــن موضــوع و رونــد را قبــول دارند اما شــرط ایــران برای بازگشــت به
قرارداد ایرباس ،اصالح قرارداد قبلی است.
محمــد محمدیبخــش اظهــار داشــت :شــرکت ایربــاس بایــد بــه
تعهــدات خود در قرارداد پایبند باشــد که البته تــا به امروز به تعهدات
خود پایبند نبوده اســت .معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :پشــتیبانی
قطعات ،تأمین قطعات و بهروزرسانی نشریات و واگذاری هواپیماهای
بعــدی طبق قرارداد ،از مــواردی بوده که ایرباس بــه آنها متعهد نبود
وبا وجود اینکه تمام این موضوعات در قرارداد دیده شــده ،ایرباس به
اجرای آن پایبند نبود.
محمدیبخش با اشــاره به خریــد هواپیماهای کارکرده اما جوان در
شــرایط احتمالی احیای برجام افزود :توسعه ناوگان چند وجهی است
و هــر ایرالینــی براســاس شــرایط خود و براســاس مقررات وضعشــده،
نســبت بــه نوســازی نــاوگان شــرکت اقــدام میکند کــه یکــی از وجوه و
مســیرهای توســعه و نوســازی نــاوگان ،خرید مســتقیم از شــرکتهای
سازنده هواپیما است.

توسعه ناوگان ریلی منوط به ایجاد ظرفیت

رئیس انجمن صنفی شــرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
ایران گفت :توسعه ناوگان ریلی متناسب با نیازها و ظرفیت کشور باید
مورد توجه قرار گیرد.
محمــد رجبــی گفــت :در دورههــای زمانی فصلــی به دلیــل برخی
مشــکالت عرضه بلیت قطار محدود اســت و باید متناســب با افزایش
تقاضا ظرفیت ایجاد کنیم.
رجبی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته تالش شده در مجموعه
شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری از واگنهایی که امکان بازسازی
داشــتند اســتفاده شــود ،گفت :تعــدادی از واگنها به علــت عمر باال و
نداشــتن صرفه اقتصادی از چرخه بهرهبرداری خارج شدند و ظرفیت
از بین رفته اســت و از طرفی هم تعداد ناوگان جدید چه دســت دوم و
چه وارداتی که وارد شبکه ریلی شده پاسخگوی نیاز شبکه نبوده است.
رئیــس انجمــن صنفــی شــرکتهای حمــل و نقل ریلــی و خدمات
وابسته ایران ،خارج شدن  ۶۰۰واگن مسافری را از دالیل کمبود صندلی
در بخــش ریلــی خوانــد و گفــت :در گذشــته از لکوموتیوهایی اســتفاده
میکردیــم که نوع ســاختار فنی آنهــا به گونهای طراحی شــده بود که
به ازای هر قطار  ۱۲ســالن را میتوانستیم جابهجا میکردیم ،اما اکنون
لکوموتیوهــا با اینکه ســرعت باالیی دارند ،اما قدرتشــان کمتر اســت
و حدود  ۸ســالن بیشــتر نمیتوان با آنها جابهجا کــرد و همین باعث
شده از تعداد سالنها کاسته شود.
به گفته رجبی شــرکتهای بخش خصوصی که مالک واگن هستند
و معاونــت مســافری راه آهــن تــاش میکنند تــا مســافران بتوانند در
دورههای زمانبندی شده بلندتری بلیت را تهیه کنند.
رجبــی گفــت :بیــن  ۲۵تــا  ۳۰درصــد اقــام تعمیــرات و نگهداری
در واگنهایــی کــه به نــام واگنهای قطار شــناخته میشــوند هنوز باید
از منابــع خارجــی تأمیــن اعتبــار شــود و خریــد آنهــا زمــان طوالنی و
ریســک خــاص خودش را دارد و همین باعث شــده مــا متأثر از قیمت
جهانی باشــیم ،از ایــن رو ارقامی که وارد مدلهای اقتصادی میشــود
سرمایهگذار را برای ادامه فعالیتش منصرف میکنند.
وی گفت ۹۰ :واگن مسافری داشتیم که خودکشش بودند و حدود ۸
ماه بعد از کرونا زمینگیر شدند که تالشها برای استفاده مجدد از این
واگنهای مسافری ادامه دارد.

مانع تازه در ترخیص کامیونهای وارداتی

بر اســاس اعالم ســتاد مدیریت حمل و نقل ســوخت به گمرک ایران،
دریافت اســقاط بعد از ترخیص کشــندههای وارداتی لغو شــده است.
با توجه به شــرایطی که برای تعیین تکلیف و ترخیص کشندهها وجود
دارد ،احتماالً با این دستورالعمل جدید ،ترخیص تعداد قابل توجهی
از کامیونهای وارداتی ،بالتکلیف خواهد بود.
تازهتریــن مکاتبــهای کــه بیــن ســتاد حمــل و نقــل ســوخت و دفتر
واردات گمــرک ایــران صــورت گرفته ،ارائه اســقاط بعــد از ترخیص را
منتفی اعالم کرده است.
در اعــام ســتاد حمل و نقل ســوخت آمده بــا توجه بــه اینکه برای
کامیونهایــی که وارد کشــور شــدهاند از یک طرف اســقاط حداقل یک
دستگاه کامیون فرسوده قبل از ترخیص کامیون وارداتی ضرورت دارد
و از طرفــی دیگر واردکننــدگان تقاضای ویرایش ،تمدید یا اصالح ثبت
ســفارش دارند ،پیشنهاد میشــود ترخیص کامیونهای وارداتی صرفاً
پس از مکاتبه این ستاد مبنی بر اعالم اسقاط کامیون فرسوده باشد.
این در حالی اســت که صاحبان این کشــندهها که تا پیش از این هم
امکان ترخیص کامیون از گمرک بدون ارائه گواهی اســقاط را داشــتند،
در هنــگام شــمارهگذاری بــا موانعــی بــرای اســقاط از جملــه افزایــش
سنگین هزینه آن مواجه بودند که تاکنون نیز حل و فصل نشده است.

