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حمل و نقل

اخبار حمل ونقل

توانایی انبوه سازی مسکن در ایران برای رقابت با اروپا

شنبه 3خرداد  - 1399شماره787

یک مقام مسئول گفت :همه مواد اولیه انبوه سازی مسکن ،با آخرین فناوری اروپا و ژاپن در ایران هم وجود دارد.غروی افزود :بر اساس نیازی که کشور داشت
تا بتواند در حوزه ساخت و سازهای جدید در بافت فرسوده سریع عمل کند و نیز بتوان جلوی رشد تورم را گرفت و چارهای اندیشید و از طرفی هم ساختمان را
سبک بسازیم و با یک تریلی آن را حمل کنیم ،طرحهای پیش ساخته بسیاری را در دنیا بررسی کرده ایم.وی گفت :طرحهای سازههای سبک و پیش ساخته
را در سراسر دنیا بررسی کرده ایم و توانستیم آخرین مدل آن را بومی سازی کنیم.غروی گفت :امروز ما توانایی داریم یک ساختمان  ۶۵واحدی را از روی بنای
پی (فوندانسیون) ،در یک هفته تحویل دهیم ،اما برای گرفتن مجوز ساخت همین ساختمان دو سال باید در تشریفات اداری بانک و شهرداری منتظر بمانیم.

نگاه
رکود ساخت آزادراهها و راهکارهایی برای
حل گرانی حمل مصالح
خدایار خاشع
هزینه حمل مصالح در پروژههای راهسازی درصد
قابل توجهی از هزینه احــداث راهها را خصوصا در
مناطقی نظیر غرب خوزســتان و منطقه مکران و
چابهار در بــر میگیرد؛ در این میــان برای خروج
کارگاههــای راهســازی از رکود الزم اســت فورا
هزینههای حمل مصالح کاهش یابد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،با وجود اینکه طول احداث
آزادراه در دست ســاخت در دولت تدبیر و امید در
حدود  ۵۰درصد آزادراههای در دست بهرهبرداری
کشور و بیش از تمام دولتهای پس از انقالب است
ولی تاکنون با طول حدود  ۳۰۰کیلومتر ،کمترین
آمار بهره برداری آزادراههای جدید را داشته است.
دولت تدبیر و امید برای کمتــر از  ۱۵ماه باقیمانده
زمان خود بهرهبرداری هفت محور آزادراهی ،بطول
 ۶۰۰کیلومتر موسوم به پروژههای آزادراهی جهش
تولید را هدفگذاری کرده است که در صورت تحقق
این اهداف به ردیف اول دولتهای پس از انقالب در
زمینه بهرهبرداری آزادراههای جدید خواهد رسید؛
بهرهبرداری ایــن  ۶۰۰کیلومتر آزادراه از ســویی
حدود  ۳۰۰کیلومتر طول مسیر متناظر و از سوی
دیگر حدود هشت ساعت زمان مســافرت را کوتاه
خواهد کرد و آثار اقتصادی بهره برداری آن بســیار
خواهد بود اما در صورت عدم حل مشکالت ساخت
آزادراهها تنها باید به بهرهبــرداری آزادراه کنارگذر
شرقی اصفهان به طول  ۶۳کیلومتر امید داشت.
مسائل عمده آزادراهها برای خروج از رکود مشکل
تأمین مالی ،مشکالت شرکتهای سرمایهگذاری و
واقعی نبودن بهای ردیفهای فهارس راه در مقابل
هزینههای واقعی خصوصــا در زمینه حمل مصالح
راهسازی است که در این یادداشــت صرفا به ارائه
راهکار حل چالش حمل مصالح پرداخته شده است.
هزینه حمل مصالح در پروژههای راهسازی ،درصد
قابل توجهی از هزینههــا را به خصوص در مناطقی
نظیر غرب خوزســتان و منطقه مکران و چابهار به
خود اختصــاص میدهد .تدابیــری نظیر مقطوع
کردن جدول حمل درفهرســت بهای راه سال ۹۲و
محدود کردن حداکثر فواصل قابل قبول برای حمل
عملیات مختلف در فهرست بهای راه ،یکی از همین
موارد پرداختن به معلول به جای توجه به علتهاست
که نتیجهای جز رکود کارها و پرهزینهتر کردن آن
نخواهد داشت.چه اشــکال دارد ما هم مانند سایر
کشورها با پرداخت هزینه مطالعات مهندسی پروژه
را بصورت کامل انجام داده و با انتخاب کریدور و خط
پروژه بهینه احجام را بهینه و برای ساخت جسم و
روسازی مناسب تا حد امکان مصالح مناسب منطقه
با عملآوری مناسب انتخاب و معادن منطقه طرح
را شناسایی و ضمن انجام آزمایشات و نقشهبرداری
الزم ،معادن مناســب را انتخاب ،تملک و مدارک
آنرا پیوست اسناد مناقصه قرارداده و مقادیر واقعی
حمل را در برآورد پروژه منظــور کنیم.اگر معادن
پروژه نهایی و تحویل پیمانکار شــود دیگر دلیلی
برای تغییر فاصلــه حمل و نگرانی بابــت آن باقی
نخواهد ماند .تامیــن معادن جهــت تهیه مصالح
پروژه به عهده کارفرماســت و عدم مشخص بودن
معادن ،بزرگتریــن دلیل طوالنیشــدن و پایین
آمدن کیفیت اجرای پروژهها به شمار میرود.برای
حل ســریع چالش حمل مصالح پیشنهاد میشود
تعدیلهای اعالم نشده مربوط به نیمه دوم سال ۹۸
و همینطور تعدیلهای علی الحســاب ماهانه برای
ردیفهای حمل بر اساس هزینه واقعی و با مشورت
انجمنهای صنفی و کارشناســان اعــام تا امکان
خروج کارگاههای راهســازی از رکود فراهم شود.با
توجه به اینکه پیمانکاران حمل و کامیونداران فقط
با پرداخت بصورت نقد حاضر به همکاری هســتند
نیاز است در اســرع وقت اعتبار این پروژهها تامین
و درصد تامین منابع مالی ســهم ســرمایهگذاران
نیز واقعی شــود.با توجه به شرایط اقتصادی کشور
و نیاز به جذب ســرمایهگذاران بخش خصوصی به
سرمایهگذاری در ساخت زیربناهای حمل و نقل نیاز
است هزینههای احداث پروژه ها را کاهش دهیم.
در این راســتا با توجه به اینکه هزینه حمل ،درصد
قابل توجهی از هزینههای راهسازی را در بر میگیرد
همه کارشناسان با کاهش هزینههای حمل موافقند
و در این راستا چارهای جز الزام به مطالعات مهندسی
دقیق و پرداخت هزینههــای آن نداریم.برای این
مطالعات الزم است ضوابط دقیقتری تدوین شود
و برای تدوین ضوابط شایســته اســت از مشورت
خبرگان دســتگاههای اجرایی ،جامعه مهندسان
مشاور و انجمنهای صنفی مربوطه استفاده شود.
/ایرنا
*کارشناس راه و دبیر کمیته شرکتهای
سرمایهگذار در آزادراهها

بررسی تالش دولت برای مهار رکود و تورم «اقتصادسرآمد»

پیشنهادعرضهمتریمسکندربورس

گروه راه و ســاختمان -اوجگیری
قیمت مســکن در بهار  ۹۷و ادامه
این وضعیت تا بهار  ۹۸که باعث رشــد ۱۱۴
درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت امسال
نسبت به اردیبهشت سال گذشته شد ،موجب
شد سیاستگذاران بخش مسکن بار دیگر در
روشهای مورد نظر خود برای ساماندهی بازار
مسکن ،فروش در بورس کاال را پیشنهاد دهند؛
این پیشنهاد در ســال جاری با عنوان فروش
متری مســکن در بورس کاال عنوان شده که
به نظر میرســد برای حذف ایراد «ناهمگن
بودن کاالی مســکن» ،این پیشنهاد در قالب
فروش متری مســکن مطرح شده است .برای
کاهش قیمت و خروج از رکود دولت طرح های
مختلفی را برای کشاندن نقدینگی به این بخش
برای رونق و جهش تولید به کار بست اما به نظر
می رسد در این خصوص موفقیتی حاصل نشد
از این جهت به نظر می رســد با اقبال مردم به
سمت بورس و توان کنترل بورس توسط دولت
عرضه مســکن در این بخش بتواند به تالش
دولت جامه عمل بپوشاند.
به گزارش اقتصادســرآمد ،در این خصوص،
معاون وزیر راه و شهرســازی از امکان خرید
متری مسکن در بازار سرمایه خبر داد.محمود
محمودزاده با اشاره به تفاهم با سازمان بورس
برای تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در
صندوق زمین و ساختمان ،اظهار کرد :چنانچه
بخش خصوصی و فعاالن صنعت ساختوساز
بخشی از صندوقها را اجاره کنند ،توان تامین
اعتبار صندوقها وجود دارد.محمودزاده یادآور
شد :امکان خرید و فروش سها م مسکن ،تحت

عنوان خرید متری مســکن در بازار سرمایه
وجود دارد.وی همچنین بیان کرد :با توجه به
استراتژی وزارت راه و شهرسازی در خصوص
تولید مستمر مسکن و نامگذاری سال جاری
تحت عنوان جهش تولید ،امکان مشــارکت
بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن فراهم
شده است .بخش خودمالکی از جمله تمهیدات
برای مشــارکت بخش خصوصــی در اجرای
طرح ملی مســکن و تولید و عرضه آن است.
این طرح که از ســوی تعدادی از نمایندگان
مجلس در ســالهای گذشــته مطرح شد و
برخی کارشناسان هم حامی آن بودند اساسا
ایراد بزرگی داشــت که همان ناهمگن بودن
کاالیی مسکن بود.سعید اســامیبیدگلی،
کارشناس اقتصادی در خصوص این طرح می
گوید :موضوع فروش متری مسکن مطرح شد
و حتی در قانون هم رد پای آن دیده میشود.

سازوکارمالیاتستانی
از امالک لوکس و خانههای خالی
معاون فنی و حقوقی
ســازمان مالیاتی با
اشاره به دســتور کار وصول
مالیــات هوشــمند در بازار
مسکن ،سازوکار مالیات ستانی
از امالک لوکــس و خانههای
خالی را تشریح کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد به
نقل از تسنیم ،محمود علیزاده
با اشاره به  2برنامه پیش روی
ســازمان مالیاتی کــه نتایج
تنظیم کننده جــدی در بازار
مسکن خواهد داشت ،گفت:
بر اســاس قانون بودجه سال
 1399دریافت مالیات از امالک لوکس بــاالی  10میلیارد تومان و همچنین خودروهای
لوکس با ارزش بیش از  700میلیون تومان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود ،در پیشنهاد اولیه سازمان مالیاتی کشور قرار بود تا از امالک بیش از  5میلیارد
تومان مالیات ستانی انجام شــود در آن صورت هم از تعداد ملک بیشتری مالیات گرفته
میشد و هم میشد انتظار داشت تا فرایند عرضه امالک برای قرار نگرفتن در زمره و فهرست
پرداخت مالیات افزایش یابد.به گفته معاون ســازمان مالیاتی ،اگر قیمت امالک افزایش
یابد به همان نسبت مالیات بیشتری پرداخت شود .طبق اختیار سازمان مالیاتی مقرر در
قانون امکان مالیات ستانی از امالک با ارزش بیش از  10میلیارد تومان فراهم شده است
و این موضوع به نفع سفطه بازان در بازار ملک نیست چراکه بایستی مالیات مربوطه را به
طور کامل بپردازند.وی افزود ،مالیات ستانی از امالک لوکس به معنای وصول مالیات بر
عایدی سرمایه در حوزه ملک میباشد که میتواند منجر به افزایش عرضه در این بازار شود.
علیزاده با بیان اینکه ،دستور العمل نحوه رسیدگی و چگونگی مالیات ستانی از خانههای
خالی با همکاری شهرداری و وزارت راه و شهرســازی تدوین خواهد شد ،گفت :مودیانی
که دارای خانه خالی هستند تا دی ماه سال جاری فرصت دارند که اطالعات الزم از قبیل
ارزش ملک و  ...را در اختیار ســازمان مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت برگ مطالبه
مالیات برای آنها صادر خواهد شد.
وی گفت :بر اساس تبصره  7ماده  169قانون مالیاتهای مستقیم بایستی سامانه شناسایی
امالک خالی از ســوی وزارت راه ،طراحی میشــد تا ادامه فرایند مالیات ستانی از سوی
سازمان مالیاتی انجام شود .حاال با مصوبه جدید دولت اطالعات الزم برای تکمیل فوری این
سامانه فراهم خواهد شد.علیزاده ادامه داد ،لینکهای ارتباطی بین سامانه سازمان مالیاتی
و پایگاه اطالعاتی وزارت راه برقرار خواهد شد .به این ترتیب با فراهم شدن این شرایط در
اسرع وقت برای وصول مالیات از خانههای خالی اقدام خواهد شد.
به گفته معاون سازمان مالیاتی ،از آنجا که از سال  95قانون مذکور بایستی اجرایی میشد
تمام خانه های خالی از آن سال مشمول مالیات خواهند بود .به این ترتیب صاحبان این
امالک منتظر ورود سازمان مالیاتی برای وصول مالیات حقه دولت باشند.
علیزاده در پایان تاکید کرد ،به طور حتم در نیمه نخست سال جاری فرایند تدوین دستور
العملهای مالیات ســتانی از خانههای خالی به موجب قانون سال  94و امالک لوکس به
موجب قانون بودجه سال جاری تکمیل خواهد شد.

اما مشکل بزرگ آن« ،نحوه تسویه» است .به
این معنا که پس از اتمام پــروژه ،باید امکان
تســویه خریداران متراژهای مختلف فراهم
شود .اما ناهمگنی کاالیی مســکن میتواند
مشکلساز باشد.عضو سابق هیاتمدیره شرکت
بازآفرینی شــهری ایران ادامه داد :در فروش
متری مسکن این مشکل وجود دارد که خریدار
ممکن اســت  ۶۰متر مربع واحد مســکونی
خریداری کرده باشــد اما این  ۶۰متر معادل
یک واحد مسکونی مستقل  ۶۰متری نباشد
یعنی  ۶۰متر قطعه قطعه است.این کارشناس
اقتصاد مسکن یادآور شــد :برای اصالح این
ایراد ،میتــوان برای فــروش در بورس کاال،
شاخصی با عنوان یونیت به خریداران عرضه
کرد که بتوان در هنگام تبدیل یونیتهایی که
در طول زمان خریداری کردهاند به یک واحد
مسکونی مستقل ،معادلسازی کرد تا مشکل

ناهمگنی کاالیی مسکن برطرف شود.وی گفت:
مثال ممکن است دارنده  ۶۰یونیت مسکن از
محل بازار ســرمایه ،یک واحد مسکونی ۵۵
متری را خریداری کند نه یک واحد  ۶۰متری
را؛ چون ایــن  ۶۰یونیت ارزشــی معادل یک
واحد مســکونی در یکی از مناطق پایتخت را
با ویژگیهایی داشته باشد که با این  ۶۰یونیت
برابر است؛ این موضوع با خرید متری مسکن
ت علمی دانشکده اقتصاد
تفاوت دارد.عضو هیا 
دانشــگاه عالمه طباطبایی اظهار کرد :اجرای
این طرح در مراحل اولیه ممکن است بهصورت
آزمون و خطا اجرا شــود و نمیتوان ادعا کرد
میتوان یک میلیون واحد مسکونی را از طریق
بورس کاال در ســالهای نخست اجرای آن به
فروش رساند.وی تاکید کرد :مهمترین نقطه
قوت ورود مســکن به بورس ،ایجاد شفافیت
در قیمت مسکن اســت .در حال حاضر هیچ
شــاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود
ندارد که بازار ســرمایه میتواند این مهم را بر
عهده بگیرد .نقطه قوت دیگر این طرح ،امکان
نقدشوندگی پروژههای خاص مسکنی از طریق
بورس و بازار ســرمایه است.اسالمیبیدگلی
تصریح کرد :بهترین حالت آن است که برای
شروع پروژههای پایلوت آغاز شود که در آن هم
نهاد بازار سرمایه و هم نهاد ناظر و سیاستگذار
بخش مســکن این آمادگی را داشته باشند تا
ایرادها و ناکارآمدی را شناســایی و رفع کنند
و مشکالت به بازار منتقل نشود.بحث فروش
مسکن به شیوههای مختلف در بورس کاال چند
سالی است که بر سر زبانها افتاده اما هیچگاه به
صورت واقعی ،اجرایی و عملیاتی نشده است.

ناتوانی دارندگان کامیون فرسوده
ازپرداخت چند هزاریورو برای نوسازی
دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور گفت :وزارت راه و شهرسازی و
سازمان راهداری ناشیانه به موضوع نوسازی ناوگان فرسوده ورود کرده است ،باید
مطالعات بیشتری انجام میشد و به نظر میرسد که امکان بازنگری در آن وجود دارد.
به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از ایلنا ،احمد کریمی درباره دستورالعملهای طرح جدید
نوسازی ناوگان کامیونی اظهار داشت :درباره تصویب واردات کامیونهای سه سال کارکرده بین
سازمان راهداری و سازمان ملی استاندارد اختالفاتی وجود داشت و سازمان استاندارد واردات
کامیونهای سه سال کارکرده را هم نمیپذیرفت که در نهایت درباره واردات این دستگاهها هم
توافق حاصل شد.وی ادامه داد :اعالم شد اساسا تعدادکامیونهای صفر مدل گذشته که سه
سال است تولید شدهاند اما به هر دلیل به عرضه نرسیدهاند قابل توجه نیست که بخواهیم وارد
بحث واردات آنها شویم ،ضمن اینکه قیمت کامیون صفر مدل گذشته تفاوتی با کامیون جدید
ندارد.کریمی با بیان اینکه در مرحله اول واردات ناوگان جدید ،امکان ورود  50هزار دستگاه
کامیون وجود دارد که این تعداد یک ششم ناوگان فرسوده کشورمان محسوب میشود ،ادامه
داد :در حالی که چند روز تا زمان ثبت نام باقی نمانده است ،هنوز مشخص نیست سهم آورده
افراد چقدر است و به طور قطع  80درصد دارندگان ناوگان فرسوده امکان پرداخت چندین
هزار یورو را ندارند.
اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان
احتراماً به پیوست آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی ذیل ارسال می گردد .مستدعی است مقرر فرمایید در دو نوبت به تاریخ های
درج شده در متن آخر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی (همزمان) منتشر و سپس
پنج نسخه از آن را به این اداره ارسال و هزینه آگهی از متقاضی اخذ گردد.
آگهی موضوع ماده  3قانون  13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد شهرستان خرم آباد به
شرح ذیل:
 -1پرونده کالسه  1141و رای شماره  6957مورخه  98/11/13به تقاضای غالمحسن حسنوند
فرزند نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  55متر مربع مجزی شده از پالک فرعی
از  2209اصلی واقع در بخش  1شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت آمنه افتخاری مالک اولیه
(رسمی) رسیدگی و تایید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به
فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی
انتشار و عالوه بر آن در روستاهای الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به اداره
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم اعتراض سند مالکیت
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد .در هر حال صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/3/3 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/3/19 :
صید آقا نجف دریکوندی
سرپرست ثبت اسناد و امالک خرم آباد

ثبت  ۷۳هزار دقیقه تاخیر پروازهای داخلی
در فروردین ۹۹
بررسی آمار وزارت راه و شهرســازی حاکی از آن است که ایرالینهای
داخلی در فروردین  ۹۹پروازهای داخلی را با  ۷۲هزار و  ۸۵۹دقیقه تاخیر
انجام دادهاند .به گزارش اقتصادسرآمد ،بر اساس آمار رسمی منتشر شده
از سوی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی فروردین ماه امسال
متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار  16ایرالین داخلی در پروازهای
برنامهای  87دقیقه بوده است.بر این اساس در اولین ماه سال 5221 99
پرواز توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی انجام شده که از این تعداد
 835پرواز خروجی تاخیر بیش از  30دقیقهای داشتهاند .میزان تاخیر
پرواز خروجی تاخیردار  30دقیقه و بیشــتر نیز  72هزار و  859دقیقه
بوده است.در این بین بیشــترین تاخیر پرواز با  15هزار و  413دقیقه
مربوط به هواپیمایی جمهوری اســامی ایران (ایران ایر) است .پس از
این شرکت ،هواپیمایی ماهان با  14هزار و  106دقیقه و ایرتور با  10هزار
و  66دقیقه در رتبههای دوم و سوم بیشترین تاخیر پروازهای تاخیردار
 30دققه و بیشتر قرار گرفتهاند.
ثبت رکورد جدید واردات کاالهای اساسی
در بندر چابهار
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از  ۹برابر شدن واردات
کاالی اساسی از طریق بندر چابهار خبر داد .به گزارش اقتصادسرآمد،
بهروز آقایی با بیان این که یکی از اهداف این اداره کل در راستای افزایش
کیفیت خدمات دریایی و بندری ،افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کاال
در بندر چابهار است ،اظهار کرد :با توجه به وجود تجهیزات پیشرفته،
پیگیری های مجدانه و تالش های شــبانه روزی این مهم محقق شده
است و شــاهد رضایت صاحبان بار و کاال و رشد چشــمگیر واردات و
صادرات از طریق این بندر اقیانوسی هستیم.وی افزود :رشد  54درصدی
عملکرد تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی طی  2ماه اول امسال
نسبت به مدت مشابه ســال  98در این بندر استراتژیک نشان دهنده
تحقق این امر است.وی ادامه داد :امسال واردات کاالی اساسی در بندر
چابهار رونق چشمگیری داشته و طی فروردین و اردیبهشت امسال 541
هزار تن کاالی اساسی از طریق این بندر وارد کشور شده است.
اقدام غیرقانونی دولت هلند
در خرید سهام ایرفرانس-کیالام
دیوان محاسبات هلند در حکمی اعالم کرد ،اقدام دولت آمستردام در
سال  ۲۰۱۹برای خرید  ۱۴درصد از سهام شرکت هواپیمایی فرانسوی
_ هلندی «ایرفرانس-کیالام» مطابق با قوانین این کشور نبوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،دولت هلند این سهام را بدون اطالع قبلی به
پارلمان این کشور و در قالب تالش برای افزایش میزان نفوذ خود بر یارانه
این شرکت خریده است.دولت هلند در تشریح دلیل این تصمیم اعالم
کرد ،اگر قصد خود را علنی میکرد ،این مســاله ناقض مقررات تجاری
داخلی بود و سبب افزایش هزینهها میشــداما به موجب حکم دیوان
محاسبات هلند ،براساس قانون اساسی این کشور ،وزرا موظفند پارلمان
را از پیش در جریان این تعامالت قرار داده و نمایندگان را در برابر توافق
انجام شده نگذارند؛ از این رو این معامله ،غیرقانونی است.این تصمیم
ارتباطی با مذاکرات جدید در مورد بسته کمکی  ۴میلیارد یورویی دولت
هلند برای شرکت کیالام ندارد .این بسته ،بخشی از کمکهای وسیعتر
فرانسه _ هلند برای این شرکت در نتیجه شیوع ویروس کروناست.
ادامه سیر نزولی ایرباس در تحویل هواپیماهای جدید!
تحویل هواپیماهای ایرباس در آوریل  ۲۰۲۰بــرای دومین ماه پیاپی
بازهم روندی نزولی را تجربه کرد .به گزارش اقتصادســرآمد ،بر اساس
بیانیه مطبوعاتی منتشر شــده از ســوی ایرباس ،تعداد هواپیماهای
تحویل داده شــده از ســوی این غول هواپیماســازی اروپایی در ماه
گذشــته میالدی آوریل  ۲۰۲۰برای دومین مــاه پیاپی کاهش یافته
و در مجموع به تنها  ۱۴فروند هواپیما رســیده اســت.این شرکت در
ماه گذشــته میالدی  ۱۲فروند هواپیمای ســری  A۳۲۰و دو فروند
هواپیمای پهن پیکر از سری  A۳۳۰و  A۳۵۰را تحویل ایرالینهای
فعال در کشــورهای مختلف جهان داده اســت که ایــن رقم کمتر از
نصف  ۳۶فروندی اســت که در ماه قبل از آن مــارس  ۲۰۲۰تحویل
شرکتهای هواپیمایی داده شده بود.این بیانیه مطبوعاتی منتشر شده
از سوی ایرباس به نقل از وب ســایت  simpleflyingنشان میدهد
که میزان تحویل هواپیماهای این شــرکت نسبت به مارس  ۶۰درصد
کاهش یافته و این در حالی اســت که نرخ تحویل هواپیماهای ایرباس
در ماه مارس نیز نسبت به ماه قبل از آن یعنی فوریه  ۳۵درصد کاهش
یافته بود.

