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ساخت ۱۸۵ کیلومتر راه در کردستان

تخفیف 30 درصدی سوخت برای شناورداران مرزنشین

پیشرفت 9۵ درصدی هفتمین تونل شهری تهران

فاینانس راه مناسب سرمایه گذاری برای پروژه های ریلی

80درصدمردمخودرویزیر50میلیونتومانمیخواهند چراغنمایشگاهریلیامسال،کمسوترازگذشته

احتکارخودروتوسطخودروسازاناتصالاردبیلبهشبکهریلیبافاینانس750میلیاردورودمجلسدرنظارتبرایرالینها

شهرام آدم نژاد از اعالم آمادگی 12 شرکت داخلی و خارجی برای ساخت ترمینال ایرانشهر خبر داد و گفت: این شرکت ها از کشورهای مختلف 
و عمدتاً چینی هستند.

نی، نماینده مجلس گفت: سهم 25  هاجر چنارا
 درصدی آلودگی ها توسط خودروهای سبک بسیار

 زیاد است. 
او بیان کرد که 80 درصد مردم ایران متقاضی خودروهای 
زیر 50 میلیون تومان هستند.

اصغر ضیایی، عضو کارگروه ریلی اتاق بازرگانی ایران گفت: 
شرکت های داخلی و خارجِی زیادی برای شرکت نکردن در 
نمایشگاه ریلی امسال اعالم آمادگی کرده اند. ممکن است 
مفهوم این گزاره، به سختی به ذهن متبادر شود اما از واقعیتی 
خبر می دهد منجر به کم سو شدن چراغ نمایشگاهی شده 
که در دوره های گذشته رقبای جهانی خود را کنار زده بود.

محمدرضا رضایی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس

عدم توازن میان عرضه و تقاضا در حوزه حمل ونقل هوایی نابسامانی هایی 
را رقم زده است. متأسفانه اعمال نرخ های خارج از ضابطه بلیت هواپیما 

منجر به تحت فشار قرار گرفتن مسافران شده است.

صدیف بدری - سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  

پروژه راه آهن اردبیلـ  میانه در راستای توسعه زیرساخت های ارتباطی 
استان در دستور کار قرار گرفت. همچنین عالوه بر اعتبارات مناسب دولتی 
مبلغ 750 میلیارد تومان از محل فاینانس داخلی توسط یکی از بانک های 

دولتی به پروژه اختصاص خواهد یافت.

نادر قاضی پور- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

سایپا 30 هزار و ایران خودرو 60 هزار خودرو را احتکار کردن تا شاهد افزایش 
قیمت 5 تا 10 میلیون تومانی محصوالت باشیم؛ اما وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرد که احتکاری در کار نبوده و بدون پشتوانه تحقیقاتی 

از خودروسازان حمایت کرد.

رامین محمودی، مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی کردستان از احداث ۱85 
کیلومتر انواع راه طی سال ۹۶ در این استان خبر داد. او گفت: نتیجه اقدامات راه سازی در سال 
۹۶، حدود ۱85 کیلومتر راه در بخش های مختلف بزرگراهی، راه اصلی و راه روستایی با صرف 
اعتباری معادل ۱۱20 میلیارد ریال بوده است. به گفته محمودی از این میزان راه ساخته شده ۱50 
کیلومتر راه روستایی با صرف ۶00 میلیارد ریال، احداث 2۱ و نیم کیلومتر راه اصلی با اعتبار ۳۱۱ 

میلیارد ریال و ساخت حدود ۱۳ کیلومتر بزرگراه با اعتبار معادل 2۱2 میلیارد ریال بوده است.

شهریار حیدری، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور جزئیات آیین نامه جدید  ساماندهی 
معامالت مرزنشینی را تشریح کرد و از تخفیف 20 تا ۳0 درصدی قیمت گازوئیل برای 

شناورهای مرزنشینان خبر داد. 
او به تصویب آیین نامه ساماندهی معامالت مرزنشینی بازنگری شده در ماه جاری اشاره 
کرد و گفت: در آیین نامه جدید برای شناورهای مرزنشینان 20 تا ۳0 درصد تخفیف قیمت 

گازوئیل در نظر گرفته شد.

احسان نوش آبادی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با رو به اتمام دانستن 
اقدامات باقی مانده عمرانی در هفتمین تونل ترافیکی شهر تهران، از پیشرفت عملیات 
نصب تجهیزات تأسیساتی این پروژه خبر داد و گفت: حدود ۶0 درصد سینی کابل های 

پیش بینی شده برای تکمیل تجهیزات تأسیساتی تونل نصب شده است.

غالمحسین طاهری، کارشناس اقتصاد بین الملل اجرای فاینانس را راه حل مناسبی 
 برای سرمایه گذاری های ریلی اعالم کرد و از ناتمام ماندن پروژه های فاینانس شده

 انتقاد کرد. 
او گفت: در سال های اخیر بسیاری از پروژه هایی که قرار بوده به روش فاینانس تأمین 
مالی شوند همچنان نیمه تمام باقی مانده اند چون دو طرف به تعهدات خود عمل نکرده اند. 

متن کامل این خبر را در سایت »تین نیوز« بخوانید.
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