
 

 تجمع مالباختگان تعاونی مسکن شیده مقابل وزارت کار

ترکمنستان و داغستان حمل ونقل خزر را احیا می کنند 

تکذیب توقف تولید خودرو تا دو هفته دیگر  بازار مسکن در آستانه رکود 

خدمات رسانی به ۱۰ میلیون نفر سفر در بنادر هرمزگان تعدیل ۱۰۰ هزارنفری 

با وجودی که یک سال از بررسی پرونده ناوگان ریلی با عمر باالی 30 سال می گذرد و مقرر شده است که این نوع واگن های مسافری به مدت یک 
سال هر دو هفته یک بار مورد بازرسی فنی شرکت راه آهن قرار بگیرند اما برخی از کارشناسان حمل ونقلی معتقدند که این موارد درمان های مقطعی 

و کوتاه مدت هستند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، یک کارشناس حمل ونقل ریلی در این باره گفت: در بخش باری و مسافری ریلی، به صورت میانگین حدود 70درصد از 
هزینه شرکت ها منشا ارزی دارد که منجر شده حتی با تخصیص ارز نیمایی هم شرکت ها از پس هزینه های خود برنیایند.

محمدرضا کامیاب ادامه داد: با این شرایط، دیگر نمی توان امیدوار بود که قطعات تعمیری ناوگان ریلی به آسانی قابل تامین باشد و به همین دلیل حیات 
شرکت های ریلی در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. کامیاب ضمن درخواست حمایت بیش تر دولت از بخش ریلی به ویژه در بخش مسافری و در 
حوزه تامین مالی، گفت: سهم ارزبری در تعمیر و نگهداری واگن های قدیمی در حال حاضر حدود 25 درصد و واگن های خودکشش بیش از 45 درصد است.

دبیر انجمن خودروسازان با تکذیب توقف تولید خودرو تا دو 
هفته آینده از دولت خواست هرچه سریع تر نسبت به ابالغ قیمت 

جدید خودروهای تولید داخل اقدام کند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، احمد نعمت بخش اظهار کرد: عدم 
ابالغ قیمت جدید خودروها موجب رکود در بخش خودروسازی 
کشور شده و وضعیت خودروسازان به نحوی است که اگر قیمت  
جدید خودروها به زودی روشن نشود، احتمال توقف ساخت خودرو 

در کشور وجود دارد.

با فروکش کردن نوسانات بازار ارز، کشش سرمایه گذاران 
به بازار مسکن بیشتر خواهد شد؟ علی عسگری، اقتصاددان 
و معاون پیشین سازمان برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد، 
در گفت وگو با »حمل ونقل« به همبستگی مثبت میان 
دو بازار ارز و مسکن اشاره دارد و می گوید: »بازار مسکن 
هم اکنون در آستانه دوره رکود قرار گرفته است. او معتقد 
است برای کنترل سوداگری در بازار مسکن باید از ابزارهای 

تجربه شده در سایر کشورها استفاده کرد.

اله مراد عفیفی پور ،مدیرکل بنادرودریانوردی استان هرمزگاننوراهلل بیرانوند ، معاون تامین سرمایه و اقتصاد راه آهن کشور مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
حدود 120 دستگاه لوکوموتیو تحت اقدام برای استفاده در محور ریلی 
بندرعباس  است. به عبارتی بخش کثیری از برنامه های توسعه راه آهن 
کشور، باهدف استفاده از ظرفیت بندرعباس انجام می شود.طی دو سال 
گذشته تاکنون، حدود چهار هزار واگن باری به شبکه ریلی کشور وارد شده 
یا در حال ورود است.برای توسعه ظرفیت زیربناها و خطوط، در سال های 
گذشته تراکت بندی بندرعباس-سرخس اجرا شد که با اجرای پروژه 
تراکت بندی، ظرفیت شبکه حداقل به دو برابر افزایش خواهد یافت، البته 

این پروژه اجرا شده و درحال بهره برداری است.

از رقم 54 میلیون و 573 هزار و 5۸5 تن مجموع کاالی تخلیه و بارگیری شده 
در این بنادر، بالغ بر 34 میلیون و ۹43 هزار تن مربوط به کاالهای غیرنفتی و 1۹ 

میلیون و ۶30 تن به فرآورده ای نفتی اختصاص دارد.
طی هفت ماه نخست سال جاری، سه میلیون و ۹1 هزار و 345 تن از این 
کاالها ترانزیت و یک میلیون و ۶42 هزار و 4۶5 تن، نیز ترانشیپ شد. .حجم 
کابوتاژ )حمل ونقل کاال از طریق آب های ساحلی( چهار میلیون و 34۸ هزار 
تن و همچنین واردات سه میلیون و ۸2۸ هزار و 5۹۶ تن کاالی غیرنفتی است.

نماینده تجاری روسیه در ترکمنستان اظهار داشت که قصد ایجاد یک سرویس کشتیرانی 
در دریای خزر در نیمه دوم سال 201۹ پیش از برگزاری اولین مجمع اقتصادی خزر را دارند. 

ِلیزاروف نماینده تجاری روسیه در ترکمنستان در دیدار با نماینده دولتی  الکساندر ا
جمهوری داغستان روسیه، آرتیوم اِزدونُوف در شهر ماخاچ قلعه اظهار داشت، عشق آباد و 
ماخاچ قلعه ارتباط بین دریایی خود در دریای خزر را در سال 201۹ دوباره برقرار خواهند کرد.

دوره آموزشی آشنایی با مخاطرات ورود غیرمجاز به حریم ریلی و کاهش پیامدها و عواقب سوانح 
ناشی از خودکشی در روزهای گذشته و در ادارات کل شهرهای مختلف کشور مثل راه آهن هرمزگان 

و آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، ساالنه حدود 20 درصد از آمار خودکشی ها در ایران به خودکشی 
روی ریل قطار اختصاص دارد که این آمار نشان دهنده افزایش این تعداد در سال های اخیر است.

 با توجه به تعطیلی پیش رو با نگاهی به سایت های فروش بلیت هواپیما متوجه جهش چند برابری 
قیمت ها بلیت ها به ویژه در مسیرهای پرتقاضا می شویم.

به گزارش تین نیوز، در حال حاضر قیمت بلیت تهران-کیش با هواپیمایی زاگرس، ماهان، کیش ایر 
با قیمتی باالی ۹00 هزار تومان به فروش میرسد.شرکت هواپیمایی کیش ایر در پرواز چارتری 
در تاریخ 30 آبان، بلیت مسیر تهران-کیش را در ساعت 30 بامداد به قیمت یک میلیون تومان 

به فروش میرساند.

 یک کارشناس صوت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از تأیید نهایی دستورالعمل تست صدای 
اگزوز وسایل نقلیه در مراکز معاینه فنی به صورت طرح پایلوت خبر داد.

کریمی گفت: از آنجایی که تعیین حدود مجاز در حیطه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست 
است، طرح پایلوت تست صدا توسط سازمان در تعداد مشخصی از مراکز معاینه فنی اجرا و نتایج 

اعالم خواهد شد.
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 زیان انباشته بخش ریلی با افزایش هزینه های ارزی 
جهش قیمت بلیت هواپیما در تعطیلی پیش رو

 دوره  آموزشی برای آشنایی با خطر ورود غیرمجاز به حریم ریلی 

تست صدای اگزوز وسایل نقلیه در مراکز معاینه فنی 

هفتهانهم
راهروشناست

درحال حاضر قطعات خودرو با قیمت مناسب از قطعه سازان خریداری 
نمی شود که همین امر آنها را با ضررهای بسیاری روبه رو ساخته 
است. در همین حال فروش قطعه با قیمت های پایین اصاًل برای 

قطعه سازان به صرفه نیست. 

اگر این روند ادامه پیدا کند قطعه ساز امکان تولید قطعه نداشته و 
درنهایت خودروسازان با کسری قطعه مواجهه خواهند شد. امروز 
نیاز مالی واحدهای تولیدی قطعه ساز 24 برابر افزایش یافته 
که این موضوع اصاًل با خریدهای خودروسازان مطابقت ندارد.

صبح امروز )سی ام آبان ماه( مالباختگان تعاونی انبوه سازان مسکن حمل و نقل هوائی )شیده( در مقابل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تجمع کردند. 

 توسعه راه آهن باهدف استفاده از ظرفیت بندرعباس است 

هفتهانهم
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