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حمل و نقل

اخبار حمل ونقل

احتمال افزایش کرایه اتوبوسهای بینشهری در نوروز۹۹

یکشنبه17آذر  - 1398شماره660

نگاه
تغییر هوا دلیل کاهش  16درصدی
مسافر هوایی
تعداد  19میلیون و  912هزار و  948هزار
نفر مسافر در ســال  97جابهجا شدهاند
که این رقم حاکی از کاهــش  16درصدی عملکرد
ایرالینهای داخلی در بخش مسافری به نسبت سال
 96است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،درحالی بیش از  8ماه از سال
جاری گذشته است که به تازگی سازمان هواپیمایی
کشوری سالنامه آماری حمل و نقل هوایی در سال 97
را در سایت خود منتشر کرده است.
در این ســالنامه عملکرد شــرکتهای هواپیمایی
ایرانی در پروازهای داخلــی ،پروازهای بینالمللی،
عملکرد ایرالینهای خارجی در پروازهای بینالمللی،
نشستوبرخاست هواپیماها در فرودگاههای کشور
و اطالعات و شــاخصهای عملیاتی شــرکتهای
هواپیمایی منتشر شده است.
در این بخش از گزارش نگاهی به عملکرد شرکتهای
هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی خواهیم انداخت
و در روزهــای آتی بخش های دیگــر این گزارش را
منتشر خواهیم کرد.
در سال  ،۱۳۹۷شــرکتهای هواپیمایی ماهان ایر،
آسمان ،ایران ایر ،ایران ایرتور ،آتا ،کیش ایر ،زاگرس،
تابان ،کارون ،معراج ،کاســپین ،قشــم ایر ،پویا ایر،
وارش ،ساها و سپهران مبادرت به حمل مسافر ،بار و
پست در فرودگاههای کشور کردهاند.
بر اساس آمار منتشر شده ،تعداد  19میلیون و 912
هزار و  948هزار نفر مسافر 12 ،هزار و  576هزار تن
بار و هزار  262هزار تن پست در سطح کشور جابجا
شده است که نسبت به ســال گذشته ( 23میلیون و
 701هزار و  930هزار مســافر 12 -میلیون و 322
هزار تن بار 2 -هزار و  412هزار تن پست) در بخش
مسافری و پست ،شرکتهای هواپیمایی کاهش 16
درصدی داشتهاند و بالعکس در بخش بار  ۲/۱در صد
افزایش عملکرد داشتهاند.
در سال  ،۳۹۷تعداد  ۶۶فرودگاه در روند جابهجایی
مسافر ،به شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای
داخلی ســرویس دادهاند؛ که همانند سال گذشته
فرودگاههای مهرآباد تهران ،مشــهد ،کیش و شیراز
در حمل مســافر به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را
داشــتهاند و سایر فرودگاههای کشــور در رتبههای
بعدی قرار گرفتهاند.
در سال گذشــته  16شــرکت هواپیمایی در حمل
مسافر ،یازده شــرکت هواپیمایی در حمل بار و دو
شرکت هواپیمایی در حمل پست فعالیت داشتهاند
از لحاظ رشد ساالنه ،شرکت هواپیمایی پویاایر ،ایران
ایرتور و ماهان درجابه جایی مسافر رشد داشتهاند و در
مقابل سایر شرکتها روند نزولی را در عملکرد ساالنه
خود نشان میدهند.
از نظر پوشش فرودگاهی ،شرکت هواپیمایی ماهان ایر
بیشترین سهم را دارد و شرکت ایرانایر در رتبه دوم و
پویا ایر و آتا به ترتیب در رتبه سوم و چهارم قرار دارند.
قیمت بلیت پرواز تهران  -مشهد بدلیل کاهش میزان
استقبال از ســفرهای هوایی ناشی از افزایش برودت
هوا و غلطت آالینده ها در مشــهد ،به زیر  ۲۰۰هزار
تومان کاهش یافت.
در حالی که در روزهای اخیر شاهد افزایش آالینده
های زیســت محیطی در آســمان کالنشهر مشهد
هســتیم و همچنین با توجه به افزایش برودت هوا،
میزان استقبال از سفر هوایی تهران-مشهد کاهش
یافته که این کاهش مســافرت ها به کاهش قیمت
بلیت پرواز تهران  -مشــهد تا  ۱۹۰هــزار تومان در
روزهای اخیر شده است.
پرواز تهران-مشــهد امروز  ۱۷آذر ســاعت ۱۸:۳۰
هواپیمایی تابان با رقم  ۱۹۰هزار تومان عرضه شده
است و ساعت  ۱۰:۳۰تهران مشهد  ۱۷آذر هواپیمایی
کاســپین با قیمت  ۱۹۲هــزار و  ۲۰۰تومان قابل
خریداری است.
پرواز ساعت  ۱۰:۴۰دقیقه  ۱۷آذر هواپیمایی وارش،
 ۱۸۵هزار و  ۱۰۰تومان در حال فروش به مســافران
بوده و  ۱۱:۳۰ایران ایرتور برای امروز نیز  ۲۱۰هزار
تومان به متقاضیان عرضه شده است.
همچنین آتا ایر نیز پرواز  ۱۲:۱۵تهران مشهد در ۱۷
آذر را  ۱۹۸هزار و  ۸۰۰تومان عرضــه کرده و پرواز
 ۱۴:۰۰تهران -مشــهد در روز یکشــنبه  ۱۷آذر از
سوی زاگرس ایر با قیمت  ۲۰۰هزار تومان به فروش
می رسد.
همچنین قیمت بلیت پروازهای تهران-کیش برای
هفته جاری نیز علی رغم آنکه زمان ســفر به جزایر
جنوبی در نیمه دوم سال است ،به شدت کاهش یافته
است؛ به عنوان مثال هواپیمایی کاسپین بلیت پرواز
تهران-کیش  ۱۷آذر ساعت  ۶:۱۵را  ۲۰۷هزار تومان
عرضه کرده است.کیش ایر نیز پرواز  ۶:۲۰روز  ۱۷آذر
تهران-کیش را  ۲۳۲هزار تومان و زاگرس ایر بلیت
پرواز  ۶:۳۵دقیقه برای همین مسیر در روز  ۱۷آذر را
 ۲۳۶هزار و  ۵۱۰تومان به فروش می رساند.

وزیر راه و شهرسازی خبر از افزایش کرایه اتوبوس های بین شهری در نوروز  99داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی درباره
توسعه ناوگان حمل و نقل جادهای گفت :افزایش تعداد ناوگانهای جادهای را در دستور کار خود قرار دادهایم و به کارخانجات و تولید کنندگان این حوزه
اعالم کردهایم که تا آغاز سفرهای نوروزی میزان تولیدات خود را در حوزه جادهای افزایش دهند.او با اشاره به اینکه در ایام نوروز 99همانند سالهای گذشته
به دلیل آنکه ناوگانهای عمومی یکسر خالی هستند ،گفت:کرایهها را افزایش خواهیم داد؛ البته پیش از آن جلسات و بررسیهای متعددی را با انجمنهای
شرکتهای مسافری و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برگزار خواهیم کرد.

اما و اگرهای به روزرسانی ناوگان هوایی در گزارش «اقتصادسرآمد»

«نو»یا«دستدوم»؟

گروه حمل و نقل -افزایش ســن
ناوگان هوایی یکی از چالشهای
بسیار مهم این روزهای صنعت حملونقل
هوایی کشور است که به گفته کارشناسان
عدم امکان خرید هواپیمای نو و همچنین
شــرایط بســیار ســخت ورود هواپیمای
دستدوم این چالش را جدیتر کرده است.
از سوی دیگر ســازمان هواپیمایی کشوری
به عنوان متولــی صنعت حملونقل هوایی
کشور به جای در پیش گرفتن سیاستهایی
برای کاهش سن ناوگان اقدام به باال بردن
سن ورود ناوگان برای ایرالینها از  15سال
به  21ســال کرده اســت ،چرا که پیش از
این طبق مصوبه شــورای عالی هواپیمایی،
هواپیماهای دارای سن ساخت  15سال به
باال امکان ورود به ناوگان هوایی را کشور را
نداشــتند اما به تازگی طبق مصوبه جدید
این شــورا ،این عدد به  21ســال افزایش
یافته است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،حدود  2ماه پیش
بود که محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
در دیــدار با مدیــران عامل شــرکتهای
هواپیمایی کشور اعالم کرد زمینه دریافت
تسهیالت صندوق توسعه ملی برای خرید
هواپیما فراهم شده است.
در حالی ایــن نوید از ســوی وزیــر راه و
شهرســازی بــه ایرالینها بــرای خرید
هواپیماها با تســهیالت صندوق توســعه
ملی داده شــده که در شــروط آییننامه
صندوق توسعه ملی برای اینکه شرکتهای
هواپیمایی بتوانند از تسهیالت این صندوق

استفاده کنند باید حتما به سراغ هواپیمای
«نو» بروند و امکان اســتفاده از تسهیالت
صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیماهای
دست دوم وجود نداشت.
محمد اسالمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر
اینکه با توجه به افزایش سن ناوگان هوایی
آیا ایرالینها تنها میتوانند از تســهیالت
صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیماهای
نو اســتفاده کنند توضیح داد :برای اینکه
ایرالینهــا بتوانند از این تســهیالت برای
خرید هواپیماهای دستدوم استفاده کنند
به مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی
نیاز بود که در این رابطه اقدام کردیم.
وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد :در جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی ،مصوبهای دریافت
کردهایم که بر اساس آن به ایرالین ها اجازه
دادیم که بتوانند از تسهیالت صندوق توسعه
ملی برای خرید هواپیما «دســتدوم » نیز
استفاده کنند.بهزاد مظاهری رئیس اسبق
سازمان هواپیمایی کشوری نیز چندی پیش
گفته بود :اگر هواپیماهای برجامی را فاکتور
بگیریم ،میانگین سن ناوگان هوایی کشور
حدود  35سال است این در حالی است که
متاســفانه سیاســتهای حاکم در صنعت
هوایی به نحوی است که برای شرکتهای
هواپیمایی ورود ناوگان با سن پایین ،صرفه
اقتصادی نــدارد و ترجیــح ایرالین ورود
هواپیما با سن باال است.
در عیــن حال ،عضــو کمیســیون عمران
مجلس گفت:خریــداری هواپیماها با عمر
باال به هیچ وجــه منطقی نبــوده و صرفه

راهآهن زاهدان – بیرجند
محصولمشترکچینوروسیه
معــاون ســاخت و
توسعه راهآهن ،بنادر
و فرودگاههای شرکت ساخت
و توسعه زیربناهای حملونقل
کشــور اعالم کرد :اعتبارات
خط ریلی زاهــدان – بیرجند
از دو مسیر فاینانس چینی و
تســهیالت از روسیه پیگیری
میشود که حدود  ۷۰درصد
آن را روسیه پرداخت میکند
و مقرر شده به مدت پنج سال
این پــروژه بــه بهرهبرداری
برسد.
به گــزارش اقتصادســرآمد،
خط ریلــی زاهدان–بیرجند
به طول  ۶۰۰کیلومتر که قرار
بود اعتبارات آن از شرکت چینی طریق تامین شود ،اخیرا اعالم شد هیات دولت که ۷۰۰
میلیون یورو تســهیالت ارزی برای آن مصوب کرده اســت که از محل تسهیالت روسیه
تامین خواهد شد.
عباس خطیبی  -معاون ساخت وتوســعه راهآهن ،بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حملونقل کشــور – در گفتوگو با ایسنا ،درباره آخرین وضعیت خط
ریلی زاهدان – بیرجند و چگونگی تامین اعتبار آن اظهار کرد :برای احداث و تکمیل خط
ریلی زاهدان – بیرجند و اتصال آن به شبکه سراسری ریلی از طریق ایستگاه یونسی دو
مسیر تامین اعتبارات را به موازات پیگیری میکنیم .نخست تامین اعتبار از طریق فاینانس
چینی و دوم از طریق وام روســیه که در حال حاضر برای تامین فاینانس چینی در حال
مذاکره هستیم و مصوبه مورد نظر برای تسهیالت روسی نیز دریافت شده است.
وی با اشــاره به اینکه حدود  ۷۰درصــد از اعتبارات مورد نیاز این خــط ریلی از طریق
تاسیسات ارزی روسیه تامین میشود ،اضافه کرد :براســاس مذاکرات صورت گرفته با
روسیه مقرر شده پنج میلیارد دالر وام از این کشور دریافت شود که بخشی از باقیمانده آن
به میزان  ۷۰۰میلیون یورو به خط ریلی زاهدان – بیرجند اختصاص مییابد و به صورت
همزمان با چینیها در حال مذاکره هستیم که البته مشکالتی هم در این راه وجود دارد.
معاون ساخت وتوســعه راهآهن ،بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل کشور با بیان اینکه به صورت همزمان برای دریافت  ۳۰۰میلیون یورو اعتبار
خط ریلی چابهار – زاهدان از صندوق توسعه ملی نیز در حال پیگیری هستیم ،ادامه داد:
براساس مذاکرات صورت گرفته ،این تسهیالت از طریق روسیه به تصویب رسیده است و
مقرر شده مسیر و نقشههای آن را به طرف روسی بدهیم تا بتوانیم براساس آن تسهیالت
مورد نظر را دریافت کنیم.
خطیبی با اشاره به فراهم شدن این بســتر برای دریافت تسهیالت خارجی طی  ۱۵روز
گذشته ،اظهار کرد :قرارداد خط ریلی زاهدان – بیرجند و اتصال آن به ایستگاه یونسی با
کنسرسیوم بخش خصوصی منعقد شــده که زمان اجرای آن نیز پنج ساله بوده و آخرین
خبر این است که اگر بتوانیم مجوزهای الزم را در جلسه اخیر هیات امنای صندوق دریافت
کنیم ،کار اجرایی آن آغاز میشود و نهایتا میتوانیم پیگیر وضعیت آن باشیم.

اقتصادی ندارد.
سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران
مجلس با اشــاره به دســتور العمل جدید
شــورای عالــی هواپیمایی دربــاره امکان
فعالیت هواپیماهای با سن ساخت  21سال،
گفت :بر اساس مصوبه پیشــین این شورا،
هواپیماهای تا سن  15سال ،مجاز به فعالیت
و پــرواز در ایرالین ها بودنــد ،حال طبق
مصوبه جدید ،هواپیماهای تا سن  21سال
مجاز به فعالیت هستند.
نماینــده مردم ارومیه در مجلس شــورای
اســامی ادامه داد :فعالیت هواپیماهای با
سن  21سال بستگی به شرایط تملکی آن
دارد ،یعنی آنکه خریــداری هواپیماهای با
عمر باال به هیچ وجه منطقی نبوده و صرفه
اقتصادی ندارد ،زیرا اگر هواپیمایی با ســن
 21سال خریداری شــود ،این هواپیما در
نهایت بیش از  5سال توان فعالیت نخواهد
داشت و عمال سرمایه های موجود ایرالین
اتالف می شود.
در شرایط کنونی برای تأمین هواپیماهای
مورد نیاز ایرالین ها ،بهترین راه کار اجاره
هواپیما است ،البته در این حوزه ،می توان
هواپیماها تا سن  21سال را نیز اجاره کرد

وی گفت :به نظر من در شرایط کنونی برای
تأمین هواپیماهای مورد نیــاز ایرالین ها،
بهترین راه کار اجاره هواپیما اســت ،البته
در این حوزه ،می توان هواپیماها تا سن 21
سال را نیز اجاره کرد.
بهادری ادامه داد :بر اساس آمارها میانگین
عمر هواپیما در ناوگان هوایی کشــورمان
حدود  24است ،حال در ایرالین های دیگر،
میانگین عمر هواپیما9 ،تا حدود 20ســال
است ،البته در شرایط کنونی وضعیت ناوگان
حمل و نقل هوایی کشــورمان نســبت به
گذشته بسیار قابل قبول است.
وی تصریح کرد :قطعا تأمین سالمت و جان
مردم و مسافران اولویت اصلی ایرالین ها باید
باشد ،حال اگر با تأمین هواپیماهایی با عمر
باال این مســئله به خطر می افتد ،سازمان
هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی باید به
این مسئله ورود کند.
عضو کمیســیون عمران مجلس گفت :در
شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی باید
تمام تالش خود را برای خرید هواپیماهای
دســت دوم با عمر پایین انجام دهد ،در آن
زمــان میانگین عمر ناوگان هوایی کشــور
پایین خواهد آمد.

امضای  ۳تفاهم نامه استاندارد ،ورزشی و حمل و نقل دریایی
بین ایران و عمان
سه تفاهم نامه همکاری بین ایران و عمان در زمینه استاندارد ،ورزشی
و حمل و نقل دریایی در راســتای گســترش روابط دو کشــور امضا
شد.به گزارش اقتصادســرآمد ،در پایان هجدهمین اجالس مشترک
همکاریهای اقتصادی ایران و عمان ،سه تفاهمنامه همکاری در زمینه
استاندارد ،همکاری های ورزشی و حمل و نقل دریایی بین ایران و عمان
امضا شد.دو تفاهم نامه همکاری در حوزه حمل و نقل دریایی و ورزشی
توسط رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت با علی بن مسعود بن
علی السنیدی وزیر تجارت و صنایع عمان و تفاهمنامه حوزه استاندارد
نیز بین نیره پیروزبخت رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران و همتای
عمانی امضا شد.در پایان نیز ،رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
بر توسعه روابط بین دو کشور تأکید و یکی از اولویتهای سیاستخارجی
ایران را گسترش همکاری با کشور های همسایه و اسالمی دانست.
رونمایی از سامانه شناسایی خانههای خالی تا پایان سال
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی از راهاندازی سامانه
امالک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانههای خالی تا پایان امسال
خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمود محمودزاده اضافه کرد :بیش
از دو میلیون و  ۶۰۰واحد خالی با راهاندازی این ســامانه میتواند وارد
بازار عرضه مسکن شود که شــاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم
بود.معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه تولید و استفاده از
مسکن فرایندی میانمدت است ،گفت :به منظور کنترل و ساماندهی
بازار اجارهبها ،برنامههای وزارت راه و شهرســازی شامل اخذ مالیات از
خانههای خالی ،تکمیل واحدهای مسکونی مهر ،تولید و عرضه مسکن
با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای
است.محمودزاده در همین باره گفته است :با راهاندازی سامانه امالک و
اسکان ،شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم.
لغو برگزاری نمایشگاه مسکن و شهرسازی
به بهانه طرح ملی مسکن
ستاد برگزاری دومین نمایشگاه مسکن ،شهرسازی و بازآفرینی شهری
طی اطالعیهای از لغو این نمایشگاه به بهانه ثبتنام طرح ملی مسکن در
کشور خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،در اطالعیه این ستاد خطاب به
مدیران سازمانها ،انجمنها ،اتحادیهها و شرکتها آمده است؛ «احتراما
پیرو نامه شماره  140/507852مورخ  9/9/98وزارت راه و شهرسازی در
خصوص عدم برگزاری دومین نمایشگاه مسکن ،شهرسازی و بازآفرینی
شهری به استحضار میرساند با عنایت به شروع عملیات آماده سازی
پروژههای طرح ملی تولید مسکن که مقرر بود در نمایشگاه ارائه شود
و همچنین اقدامات انجام شــده در حوزه بازآفرینی شهری و به دلیل
هماهنگی و انسجام بیشتر جهت ارائه فعالیتهای انجام شده و آمادگی
همه حوزهها ،زیربخشها و ادارات کل ســتادی و اســتانی به منظور
حضور با شکوه در این نمایشگاه ،دومین نمایشگاه مسکن ،شهرسازی و
بازآفرینی شهری در تاریخ  8الی  10دیماه برگزار نمیشود».

