آیا قفل «صندوق توسعه» برای خرید هواپیما باز میشود؟

زیان انباشته هزار میلیارد تومانی برای تولیدکننده «ریل ملی»
پایگاه خبری تحلیلی خط بازار در حالی از زیان انباشته حدود
هزار میلیارد تومانی ذوب آهن خبر داده که وزارت راه و
شهرسازی قرارداد تامین ریل با شرکت ذوب آهن اصفهان
امضا کرده است.بر اساس این خبر ،ذوب آهن اصفهان در
سه ماهه نخست سال  1398با اینکه  22درصد از زیان
انباشته خود کم کرده است اما هنوز با بیش از  9988میلیارد
ریال زیان ،اوضاع مناسبی ندارد.به نوشته پایگاه خبری
بازار ،این درحالی است که ذوب آهن سال گذشته را نیز با
بیش از  12820میلیارد ریال زیان انباشته به پایان رسانده
شماره سیصد و سی ام -نسخه آزمایشی  ۳۰-مهر ماه ۱۳۹۸

تین
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زمینه دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی برای
شرکتهای هواپیمایی فراهم شد؛ این خبر محمد اسالمی،
وزیر راه و شهرسازی بود که چندی پیش در جلسه با
مدیران شرکتهای هواپیمایی آن را اعالم کرد و گفت:
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مصوبهای دریافت
کردهایم و اکنون زمینه دریافت تسهیالت صندوق توسعه
ملی برای خرید هواپیما فراهم شده است.به گزارش
تین نیوز ،شاید قبل از هر چیزی بد نباشد که نگاهی
به چگونگی و هدف از تاسیس این صندوق بیندازیم؛
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مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید

وعده سازمان بنادر و دریانوردی که  20سال بر زمین ماند
پیشینه این وعده به دهه  80برمیگردد و طرحی که در حدود  2دهه گذشته اجرایی نشده ،بعید است به این زودیها عملی شود.

تدوین دستورالعمل در کاهش هزینههای روسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی در یازدهمین همایش ملی قیر ،آسفالت و
ماشینآالت گفت  :به منظور کاهش هزینههای اجرای رویههای آسفالتی،
دستورالعمل جدیدی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین است.
خیراله خادمی صبح امروز در یازدهمین همایش ملی قیر ،آسفالت و ماشینآالت
ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در بهبود وضعیت روسازی را ههای
کشور گفت :خوشبختانه در سا لهای اخیر با رو شهای نوین ،کارهای مثبتی
در حال انجام است اما در این مسیر نیاز به تالش بیشتری حس میشود.

جایگزینی اعتبارات ،یکی از علل توسعه نیافتن حمل و نقل ریلی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یکی از علل اصلی توسعه نیافتن
حمل و نقل ریلی را جایگزینی اعتبارات عنوان کرد و گفت :برای انجام نشدن
برنامههای پیش بینی شده توسعه ریلی کشور ،محدودیتهای مالی را مطرح میکنند.
شادمهر کاظم زاده شب گذشته (دوشنبه  ۲۹مهرماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه
دو سیما درباره لزوم توسعه حمل و نقل ریلی کشور مباحثی را بازگو کرد و یکی از علل اصلی
توسعه نیافتن حمل و نقل ریلی را جایگزینی اعتبارات عنوان کرد و گفت :برای انجام نشدن
برنامههای پیش بینی شده توسعه ریلی کشور ،محدودیتهای مالی را مطرح میکنند

هواپیمایی که رکورد طوالنیترین پرواز دنیا را شکست

شرکت کانتاس که از قدیمیترین شرکتهای هوایی جهان است با استفاده از یک
بوئینگ  ۷۸۷سری  ۹توانست رکورد طوالنیترین پرواز جهان را جابهجا کند .آنگونه
که خبرگزاری رویترز گزارش داده این پرواز  ۱۹ساعت و  ۱۶دقیقه طول کشیده است.

هواپیماهای ساخت بوئینگ تقریبا در نیم قرن اخیر در بیشتر مواقع رکورد طوالنیترین پرواز
جهان را در اختیار داشتهاند ،زمانی با مدل  ۷۴۷و سالها با  .۷۷۷البته ایرباس  ۳۸۰و  ۳۵۰هم سعی
کردهاند این رکورد را مال خود کنند .اما به هر حال هواپیماهای بوئینگ همواره رکوردشکن بودهاند.

کارپایه «حملونقلی» رونمایی شد

نشست خبری رونمایی از اپلیکیشن کارپایه حملونقلی (نسخه جدید) با حضور سورنا
ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری و مسئوالن طراحی اپلیکیشن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز ،کارپایه حملونقلی سیستمی یکپارچه و جانشین مدرن برای راههای
قدیمی و روشهای سنتی مانند روزنامه و مجالت است که رایگان در اختیار کاربران قرار میگیرد.

د ر ا ین ا پلیکیشن کا ر فر ما و کا ر جو یا ن حملو نقلی به ر ا حتی و کا م ً
ال
رایگان قادر هستند برای مقاصد خود رسیده و کار مورد نظر خود را بیابند.

پشت پرده نایاب شدن بنزین سوپر از زبان دبیر سندیکای جایگاه داران

از اواسط تابستان سالجاری تاکنون عرضه بنزین سوپر در کالنشهرهای کشور همچون تهران متوقف و یا به صورت قطره چکانی انجام میشود
حتی در جایگاه های مرکز و شمال تهران مدتهاست بنزین سوپر عرضه نشده است .این در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی از افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران به حدود  115میلیون لیتر در روز خبر داده بود.
یوسف فرامرزی دبیر سندیکای جایگاه داران سراسر کشور در گفت و گو با خبرنگار تین نیوز گفت :شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی در
حال حاضر توانایی تولید بنزین سوپر را ندارد و به همین دلیل از جایگاه داران خواسته اند که به جای بنزین سوپر بنزین یورو 4و یورو  5به مردم عرضه
کنند در حالی که این کار غیر قانونی است.
وی در ادامه گفت :مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی در توجیه عدم عرضه و توزیع بنزین سوپر در کشور تاکید دارند که بنزین
یورو  4و  5با اکتان  90تا  91می تواند جایگزین مناسبی برای بنزین سوپر باشد این درحالی است که احتراق و میزان آالیندگی بنزین سوپر با اکتان 93
تا  95به مراتب کمتر از بنزین یورو  4و  5است.

عبوربیش از 2میلیون و 300هزار زائر از مرزهای شلمچه و چذابه

رکوردشکنی پروازهای اربعین در فرودگاه امام

از این تعداد  222هزارو  427نفر را اتباع خارجی تشکیل دادند.از ابتدای ماه صفر ،مصادف با
هشتم مهرماه تا اربعین حسینی بود ،از مرز شلمچه  967هزارو ششصد و  10نفر ،خارج شدند که
از این تعداد  745هزار و 183نفر ایرانی و  222هزار و  427نفر نیز اتباع خارجی بودهاند .مجموع
ورود از مرز شلمچه به کشور را  762هزار و  175نفر بودند که این عدد
قطعا در روزهای آینده م یتواند تغییر پیدا کند .مجموع ورود و خروج
زائران از مرز شلمچه در  21روز از ماه صفر ،یک میلیون و هفتصد و 29
هزار و  785نفر به ثبت رسیده است .آمار خروج ی از مرز چذابه  361هزار
و  179نفر و آمار ورودی از این مرز نیز  279هزار و  205نفر بوده است.

در روزهای  ٢٣و  ٢٨مهرماه  ٦٠پرواز خروجی به مقصد عراق از فرودگاه
امام انجام شد این در حالی است که این آمار در سال گذشته  ٣٦پرواز بود.
در سال گذشته بیشترین تعداد زائرانی که در یک روز از فرودگاه امام (ره) به عتبات سفر کردند ٧
هزار و  ٩٨نفر بود که این آمار در عملیات پروازهای اربعین سال جاری به
 ١١هزار و  ٤٥٣نفر رسیده است.در عملیات پروازهای اربعین سال گذشته
رکورد بیشترین تعداد پرواز ورودی از مبدأ ع راق به فرودگاه  ٣٦پرواز بود.
این آمار در عملیات سال جاری در روز  ٢٨مهرماه به  ٥٨پرواز رسید .در
روزهای  ٢٣و  ٢٨مهرماه  ٦٠پرواز خروجی به مقصد عراق از فرودگاه امام
انجام شد این در حالی است که این آمار در سال گذشته  ٣٦پرواز بود.

غالمعباس بهرامینیا  ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان خوزستان
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راه روشن است

علی رستمی ،مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

توسعه ریلی کشور  11هزار کیلومتر از چشم انداز عقب است

خیراهلل خادمی ،مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

حدود  ۸۹درصد حمل و نقل کشور ،جادهای و حدود  ۱۱درصد ریلی است که خسارت محسوب
م یشود و اقتصادی نیست.متاسفانه فقط حدود  11تا  12درصد بار از طریق ریلی حمل و نقل
م یشود که این باید افزایش یابد.اکنون  13هزار و  900کیلومتر زیرساخت ریلی در کشور وجود دارد.
باید شرایط زیرساختها را اقتصادی کنیم تا سرمایهها جذب شود.
تقریبا همه آزاد راهها را با مشارکت بخش خصوصی ساختیم و از
طریق عوارضی که وضع م یشود سرمایه گذار بخش خصوصی،
منتفع م یشود ،اما در زمینه ریلی ،چنین شرایطی وجود ندارد
و این مشکلی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی است.

هفتهانهم

