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دالر رکود  ۹۶را شکست

اخبار
نـــرخ دالر در یـــک هفتـــه اخیـــر بـــا افزایش بیـــش از
۸۰تومانـــی از نـــرخ  ۴۲۰۰تومان عبور کـــرد تا باالترین
قیمت برای این نوع ارز در سالجاری ثبت شده باشد.
به گزارش ایســـنا ،قیمت دالر در ادامه روند صعودی
خود ،روز  ۱۴آذر به باالتر از  ۴۲۰۰تومان رسید که باالترین نرخ در سالجاری برای
این نوع ارز است .نرخ دالر از اواخر مهر ماه امسال به بیش از  ۴هزار تومان رسید
و حدود یک ماه اخیر نیز در کانال  ۴۱۰۰تومان قرار داشت .اما در دو هفته گذشته
شیب قیمت دالر بیشتر شد و در نهایت با رکوردشکنی به  ۴۲۱۰تومان رسید.
این نرخ برای دالر در سالجاری باالترین قیمت محسوب میشود .در اواخر سال
گذشته هم در مقطعی نرخ دالر به حدود  ۴۲۰۰تومان رسید اما در فاصله کوتاهی
با دخالت بانک مرکزی در بازار ،کاهشی شد.
از طـــرف دیگـــر دالر مبادلهای به بیش از  ۳۵۰۰تومان رســـیده اســـت تا فاصله
دالر آزاد و دالر مبادلـــهای بـــه کمتریـــن مقـــدار خـــود برســـد ،چـــرا کـــه در هیچ
دوره زمانـــی دیگـــری فاصلـــه بیـــن دالر آزاد و دالر مبادلـــه تا این میـــزان پایین
نبوده است.
کامبخـــش خلجـــی  /ســـازمان بینالمللی رتبهبنـــدی حمل و نقـــل هوایی
اسکایترکس ( )Skytraxگواهی خط هوایی  4ستاره را به خط هوایی اطلس
گلوبال ( )Atlasglobalترکیه اعطا کرد.
رئیس هیأت مدیره اطلس گلوبال ،مورات اِرسوی ،روز سهشنبه ،در مراسمی
در حضـــور روزنامهنـــگاران و خبرنگاران تـــرک و خارجی در اســـتانبول ،این
گواهی را از مدیر عامل ســـازمان اسکایترکس ،اِدوارد پلِیستد ،دریافت کرد.
اِرسوی پس از دریافت این جایزه گفت« :دریافت گواهی خط هوایی  4ستاره
افتخـــاری برای من اســـت ».او اضافه کـــرد که اهدای این گواهینامه توســـط
اســـکایترکس ،کـــه دارای جایـــگاه منحصربهفردی در صنعـــت هوانوردی
اســـت ،به خط هوایـــی تحت مدیریـــت او ،افتخار دیگری اســـت که نصیب
اطلس گلوبال شدهاســـت .اِرســـوی ادامـــه داد« :از کارکنـــان بخش خدمات
زمینـــی خـــط هوایی ما گرفته تـــا خدمه پـــروازی آن ،هر کـــدام از ما بهترین
خـــود را میگذاریم تا اطمینان حاصـــل کنیم که برند اطلس گلوبال مطابق
با باالتریـــن اســـتانداردهای موجود به جهانیان ارائه شـــود .مـــا خط هوایی
هســـتیم که به مسافرانش بیشترین عشـــق را میورزد و بیشترین عشق را از
آنها دریافت میکند .به منظور حفظ این شـــاخصه خـــاص ،به تالش خود
ادامـــه خواهیم داد تا همواره اطمینان حاصل کنیم که کیفیت محصوالت و
خدماتی که به مسافران خود ارائه میکنیم در باالترین سطح ممکن است.
از زمانی که برای نخســـتین بار برند خود را در بازار پروازهای زمانبندی شده
جهانی مطرح کردیم ســـه سال میگذرد و اکنون ،در نخستین ارزیابی انجام
شـــده از خط هواییمان ،موفق به دریافت چنین جایزه مهمی شـــدهایم .ما
بـــه حرکت رو بـــه جلو خود در راســـتای تعالی ادامه خواهیـــم داد ».اطلس
ل  2004انجام داد.
گلوبال اولین پرواز داخلی زمانبندی شـــده خود را در سا 
این خط هوایی در ســـال  ،2015در راســـتای تالش و جست وجوی خود برای
برای تبدیل شدن به یک خط هوایی بینالمللی ،سامان ه موجی زمانبندی
( )wave system of schedulingرا اجـــرا کـــرد و همچنیـــن اقـــدام به نصب
سیســـتم قطـــب و اقمـــاری ( )hub and spokeبـــا اســـتانبول در مرکـــز خود
کرد ه است.
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مدیرعامل شرکت ملی گاز در گفتوگو با «ایران» در تشریح حکم دیوان عدالت اداری:

گزیده

آبونمان از قبوض گاز حذف نمیشود

عراقی :محاسبه آبونمان گاز برای یک ماه آینده علیالحساب است و از ماه بعد از آن مطابق با حکم دیوان عدالت اداری اصالح خواهد شد

عطیـــه لبـــاف  /چندماهـــی بـــود که با
رأی دیـــوان عدالـــت اداری زمزمـــه
حذف آبونمـــان از قبوض گاز به گوش
میرســـید .حکمی کـــه ظاهـــراً رأی به
ابطال بخشـــنامه دبیر ســـتاد هدفمند
کـــردن یارانههـــا مبنـــی بـــر دریافـــت
آبونمان ثابت ماهانه از مشـــترکان گاز
طبیعی داده بود .اما با ابالغ این حکم
به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران
مشخص شـــد که دیوان عدالت اداری
فقط به دنبـــال اصالح رونـــد دریافت
آبونمـــان مطابـــق بـــا قوانین اســـت و
قرار نیســـت کـــه این بنـــد از قبوض گاز
مشترکان حذف شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با
بیان اینکه حکم دیـــوان عدالت اداری
را در خصـــوص آبونمـــان قبـــوض گاز
دریافـــت کردهایم ،به «ایـــران» گفت:
«مطابق با این حکم موظف هســـتیم
کـــه نحوه و فرمـــول دریافـــت آبونمان
را اصـــاح کنیـــم .بهطوری که شـــرایط
دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون
هدفمندی یارانهها بازخواهد گشت».
حمیدرضا عراقی توضیح داد« :در
دولت دهم و بعد از اجرای هدفمندی
یارانهها ،ردیف آبونمان گاز در قبوض
مصرفـــی حـــذف شـــد .دو ســـال بعد
بـــا تغییر نحوه محاســـبه ،ایـــن ردیف
دوبـــاره در قبـــوض لحاظ شـــد .اکنون
دیوان عدالت اداری حکم داده اســـت
کـــه مســـئوالن آن دولت اجـــازه ابطال
و احیـــای آبونمـــان گاز را نداشـــتهاند و
دولـــت دوازدهـــم موظف بـــه اصالح
ایـــن ردیف بر اســـاس شـــرایط قبل از
هدفمندی یاران ههاست».
ëëآبونمان گاز برای یک ماه
یشود
علیالحساباخذم 
تا پیش از اجرای قانون هدفمندی
یارانههـــا در آذر  ،89هزینـــه آبونمـــان

در قبـــوض گاز لحـــاظ میشـــد و ایـــن
مبلغ همواره در طی ســـال ها تابعی از
قیمت گاز بوده و با فرمولی مشـــخص
در قبوض مصرفی محاســـبه میشده
است .اما از آنجایی که اعمال آبونمان
تابعی از قیمت گاز اســـت بـــا افزایش
قیمـــت در پـــی اجـــرای هدفمنـــدی
یارانههـــا افزایـــش قابل توجهـــی پیدا
میکرد ،ســـازمان هدفمندی یارانهها
تصمیـــم بـــه قطـــع موقت محاســـبه
آبونمـــان گاز گرفت .پـــس از مدتی ،از
اول مهرماه ســـال  91محاسبه آبونمان
با فرمولی جدید تصویب و به شـــرکت
ملی گاز ایران ابالغ شـــد .بر این اساس
فرمـــول قبلی محاســـبه آبونمـــان که
به صـــورت «ظرفیت کنتور×متوســـط
قیمت گاز×ضریب ثابت  9یا ( 12بسته
به میزان ظرفیت کنتور)» بود با تبدیل
به یک ســـوم مقـــدار قبلی بـــه صورت
«ظرفیـــت کنتور×متوســـط قیمـــت
گاز×ضریب ثابت  »3تبدیل شد.
معاون وزیر نفت میگوید « :اکنون
نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت
اســـت .اگر مـــا بخواهیم کـــه مطابق با
حکـــم دیـــوان عدالـــت اداری فرمول
محاســـبه آبونمـــان را اصـــاح کنیم و
به قبـــل از اجرای هدفمنـــدی یارانهها
بازگردانیـــم ،قطعـــاً بـــه مردم فشـــار
اقتصادی وارد خواهد شـــد .لـــذا ما به
دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به
نفع مردم نیز باشد».
عراقی ادامـــه داد « :به همین خاطر
مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای
یک ماه آینده علیالحساب خواهد بود
و بعد از تصمیمگیری در دولت تکلیف
نرخ قطعی آن مشـــخص خواهد شـــد.
اگـــر رقم آبونمـــان از عـــدد فعلی کمتر
شـــود مـــازاد این هزینـــه از زمـــان ابالغ
حکم دیـــوان عدالـــت اداری به بعد به

ایرنا

اعطای گواهی خط هوایی  4ستاره به اطلس گلوبال ترکیه

اقتصادی
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نیم نگاه

ëëمدیرعامل شرکت ملی گاز ایران :حکم دیوان عدالت اداری را در خصوص آبونمان قبوض
گاز دریافت کردهایم« ،مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان
را اصالح کنیم .بهطوری که شـــرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانهها
بازخواهد گشت
ëëهدف دولت اجرای قانون همزمان با کاهش فشار اقتصادی به مردم است

مصرفکننـــدگان پرداخت میشـــود.
همچنین اگر بیشـــتر شـــود ،در قبوض
مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد.
در صورت تغییرنکردن نیز جزئیات را
به مردم اطالع میدهیم».
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز
هدف دولت اجرای قانون همزمان با
کاهش فشار اقتصادی به مردم است.
گفتنـــی اســـت سهشـــنبه  14آذر
ماه دیـــوان عدالت اداری بخشـــنامه
دبیـــر ســـتاد هدفمند کـــردن یارانهها
مبنـــی بـــر نحـــوه فعلـــی محاســـبه
آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان
گاز طبیعـــی را ابطـــال و بـــه دولـــت
ابـــاغ کـــرد .از تاریـــخ صـــدور ایـــن
حکـــم ،تمامـــی آبونمـــان دریافـــت
شـــده از مشـــترکان علیالحســـاب
خواهد بود».

ëëاخذ آبونمان ضروری است
برخـــاف تصور رســـانهها در مورد
توقف دریافت آبونمان گاز از مشترکان
با حکـــم دیـــوان عدالـــت اداری ،این
نهـــاد نیـــز خواهـــان توقـــف دریافت
آبونمـــان نیســـت .چـــرا کـــه در تمام
دنیـــا دریافت ایـــن هزینـــه از مصرف
کننـــدگان ضروری و بـــرای به خدمت
رســـانی مطلـــوب اســـت .حمیدرضا
عراقی در این باره میگوید « :آبونمان
نوعـــی هزینـــه خدماترســـانی بهتر
بـــه مصرف کننـــدگان اســـت و دیوان
عدالت اداری از لزوم اخذ این هزینه
آگاه اســـت .امروزه گســـتردگی شبکه
گازرســـانی در سراســـر کشـــور نیازمند
صـــرف هزینههـــای حفـــظ ،تعمیر،
نگهداری شبکه و تأسیسات و بهسازی
خطوط انتقال و امدادرســـانی اســـت

که تأمین این هزینه از محل آبونمان
پیشبینـــی میشـــود ».در حقیقـــت
مشـــترکان گاز طبیعـــی بـــا پرداخت
آبونمـــان در قبوض خـــود ،در تأمین
هزینهای مشارکت میکنند که نتیجه
آن گازرســـانی مطلوبتر به خودشان
است .به عبارتی دیگر اگر این سرمایه
برای بهســـازی خطوط انتقال تأمین
نشود شاهد کاهش بهره وری خطوط
انتقـــال و افزایـــش هدر رفـــت گاز در
فاصله بین پاالیشگاه های گاز و منازل
مســـکونی خواهیم بود که کمترین اثر
این مســـأله ،هدر رفت عمـــده منابع
ملی و افت فشار گاز در خانهها خواهد
بود .گفتنی است در حال حاضر مبلغ
درج شـــده به عنوان آبونمان گاز روی
هر قبض بخش خانگی حدود هزار و
 500تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از کم کاری دولت قبل در آمادهسازی زیرساختها

وعده تحویل مسکن مهر  18ماهه بود

گـــروه اقتصـــادی  /معـــاون وزیـــر راه و
شهرســـازی در مراســـم افتتـــاح  3هزار
واحد مسکن مهر شـــهر پردیس گفت:
مشـــکل اصلی مســـکن مهـــر خدمات
زیربنایی ،روبنایی و محوطهسازی است
کـــه در آغاز طـــرح بـــرای ایـــن حوزهها
منابعی مشـــخص نشـــد و مشـــکالت
کمکم آشکار شـــد و در حالی که از ابتدا
قرار بود مســـکن مهـــر  18ماهه تحویل
شود اما منابعی برای تأمین هزینههای
زیرســـاختی و آماد ه ســـازی پیشبینی
نشـــد .به گـــزارش خبرنـــگار «ایـــران»،
3هزار واحد دیگر از مسکن مهر پردیس
روز سهشـــنبه افتتاح شـــد که بـــا افتتاح
واحدهای جدید تعـــداد کل واحدهای
افتتاح شـــده در شهر پردیس به 24هزار
واحـــد از  81هزار واحد میرســـد یعنی
حدود  57هزار واحد مســـکن مهر شهر
پردیس تکمیل نشده است.
حبیباهلل طاهرخانـــی مدیرعامل
شـــرکت عمـــران شـــهرهای جدیـــد در
مراسم افتتاح  3هزار واحد مسکن مهر
پردیس گفـــت :مردم با وعـــده تحویل
18ماهه و 24ماهه متقاضی مسکن مهر
شـــدند اما انتظار آنان چند ســـال طول
کشـــیده است .البته تعهد دولت تأمین
محیط زندگـــی مطلوب برای ســـاکنان
مســـکن مهر اســـت و برای این تعهد از
منابع داخلی شـــرکت عمران استفاده
کردهایـــم .بـــه گفتـــه طاهرخانی شـــهر
پردیس به حـــدود  30واحد آموزشـــی
عـــاوه بر واحدهـــای موجود نیـــاز دارد
که اعتبار آن حـــدود  150میلیارد تومان
است اما ســـازمان نوسازی حتی  ./1این
اعتبار را به علـــت محدودیت اعتبارات
نمیتواندتأمینکند.
طاهر خانی گفـــت :ما مـــدام تکرار
میکنیـــم که هـــدف ما فقط ســـاختن
واحد مسکونی نیست فقدان امکانات،
ارزشهای زندگی را کم میکند .ساکنان

مســـکن مهر از اقشـــار متوسط به پایین
هســـتند بنابراین وظیفـــه دولت تأمین
محیط زندگی مناسب برای آنان است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای
جدید گفت :تمام هیاهوی مسکن مهر
در دولت قبـ ــل همان  50هـ ــزار میلیارد
تومان تسهیالت بانکی و آورده مردم بود
و تأمین خدمات مغفول ماند .اما دولت
یازدهـ ــم تأمیـ ــن خدمـ ــات را تعهد کرد
و بهعنـ ــوان مثال هزار میلیـ ــارد تومان از
اعتبارات اسناد خزانه اسالمی به مسکن
مهـ ــر اختصاص یافت کـ ــه  800میلیارد
تومان به وزارت نیرو و 200میلیارد تومان
به وزارت راه برای تأمین نیازها پرداخت
شد .طاهرخانی از متقاضیان درخواست
کرد که فرآیند و روند ساخت مسکن مهر
را در نظـ ــر بگیرند و ایـ ــن فرصت را به ما
بدهند که مسـ ــکن را با خدمـ ــات به آنها
تحویلدهیم.
7ëëهزارمسکنبدونمتقاضی
ســـعید غفوری ،مدیرعامل شرکت
عمران شـــهر جدید پردیس در مراسم
افتتاح  3هزار واحد مسکن مهر پردیس
گفت :حدود  7هزار واحد در این شـــهر
بـــدون متقاضـــی اســـت و متقاضیـــان
برای تحویـــل آن مراجعه نمیکنند که
علتهای مختلفی دارد .کمبود مدرسه
و فضاهای آموزشـــی ،نبود انشعابات و
امکانات دیگر از مهمترین دالیل بدون
متقاضـــی مانـــدن این تعداد مســـکن
مهرشهر پردیس است.
غفوری گفـــت :تعـــدادی از واحدها
هم در دست بنگاههای معامالت خرید
و فروش میشود .همچنین دالل بازی
نیـــز در خرید و فروش مســـکن مهر در
خالی ماندن برخی واحدها نقش دارد.
غفـــوری افزود :اگر شـــروع مســـکن
مهر شـــتابزده و بدون برنامـــه بود اما
االن فرصـــت داریـــم کـــه مشـــکالت را
حل کنیم و مســـکنهای با کیفیتی را به

دالالن نرخ سکه را باال میبرند

گشـ ــت وگذار در پنجمین حراج سـ ــکه در بانک کارگشایی که با
فروش بیش از  ۴هزار قطعه سکه به اتمام رسید ،از این مسأله
حکایت داشت که پشت تمام اکثر خریدهایی که از سوی داللها
انجام میشـ ــد« ،یک نفر» حضور داشـ ــت .به گزارش تسـ ــنیم،
از شنبه هفته گذشـ ــته تاکنون پنججلسـ ــه حراج سکه در بانک
کارگشایی برگزار شـ ــده و طبق اعالم مسئول این بانک تاکنون،
 20هزار قطعه سـ ــکه به فروش رسـ ــیده است .مردم میگویند:
داللها قیمتها را خودشـ ــان باال میبرند و اجازه نمیدهند تا
مردم با قیمت پایین ،خرید کنند .این درحالی است که داللها
معتقدند :مردم نباید به حراج بیایند و بازار را بهم بزنند.

مردم تحویل دهیم .مدیرعامل شرکت
عمـــران پردیـــس از کنـــدی پیشـــرفت
ساخت و تکمیل واحدهای مسکن مهر
انتقاد کرد و گفت :در شهر پردیس حتی
یک سوم واحدها هم تحویل داده نشده
است و با فشار به پیمانکاران توانستیم
تعـــدادی واحـــد را برای تحویـــل آماده
کنیم .به گفته غفوری تاکنون  26مدرسه
در مســـکن مهر پردیس افتتاح شـــده و
25مدرسه دیگر در دست ساخت است
اما همچنان کمبود فضای آموزشی در
این شهر و مسکن مهر وجود دارد.
ëëمسکنمهرپردیس
مقاومدربرابرزلزله
رضـــا بابـــازاده ،عضو هیـــأت مدیره
توگو
شرکت عمران شهر پردیس در گف 
با «ایران» در خصوص مقاومت مسکن
مهر این شـــهر در برابر زلزلـــه گفت :در
شـــهر پردیس در ساخت مسکن مهر از
مصالح استاندارد اســـتفاده شده است
و ســـتون ها ب ه صـــورت اســـتوانهای بنا
شـــده بنابراین احتمال ریـــزش دیوارها
مانند آنچه در زلزله کرمانشـــاه شـــاهد
آن بودیم بسیار کم است .همچنین به
گفته یکی از مســـئوالت شرکت عمران
شهر پردیس در نصب تجهیزات مانند
آسانســـور ســـازمان اســـتاندارد نظارت
داشـــته به صورتی که حـــدود  91ایراد از
آسانســـورهای نصب شـــده در فاز  11را
اعالم کرد که با برطرف شدن آنها نصب
تأییدشد.
برخی از متقاضیان به تحویل نشدن
کلید بعد از افتتـــاح معترض بودند اما
مسئوالن شـــرکت عمران شهر پردیس
تأکیـــد کردند کســـانی کـــه آورده خود را
تکمیل کرده و دفترچه قســـط بانکی را
دریافت کردهاند حتماً کلید به آنها داده
میشود و بعد از افتتاح متقاضیانی که
این دو شـــرط یـــا یکی از آنها را نداشـــته
باشند کلید به آنها تحویل نمیشود.

گندمهای وارداتی ،اجازه ترخیص ندارد

گمـ ــرک ایـ ــران در بخشـ ــنامهای ،بـ ــا تأکید بـ ــر ممنوعیت
واردات گنـ ــدم ،اعـ ــام کـ ــرد کـ ــه گندمهـ ــای وارد شـ ــده به
گمـ ــرکات ،با توجه به تولید مکفی این محصول در داخل،
اجـ ــازه ترخیص نـ ــدارد .به گـ ــزارش مهر ،علـ ــی معقولی،
مدیرکل مرکـ ــز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گمرک ایـ ــران در بخشـ ــنامهای به کلیه گمـ ــرکات اجرایی
کشـ ــور ،اعـ ــام کـ ــرد :واردات گندم(بـ ــه جـ ــز ورود موقـ ــت
کـ ــه طبق مقـ ــررات گمرکی صرفـ ــاً برای صادرات اسـ ــت)
امکانپذیر نیسـ ــت ،لـ ــذا از هرگونـ ــه ترخیص گنـ ــدم اکیداً
خودداری شود.

ëëتعیین تکلیف  ۱۱معدن
فاقد ارزیابی زیست محیطی
وزیـــر صنعت،معدن و تجـــارت با
نویدبخـــش توصیف کـــردن نتایج
هماهنگیهـــای بـــه عمل آمـــده با
محیط زیســـت برای بخش معدن،
گفـــت :تصمیمـــات مثبـــت اتخاذ
شـــده در خصوص ۱۱واحد معدنی
فاقـــد ارزیابـــی زیســـتمحیطی
تقدیم هیأت وزیران شد.به گزارش
شاتا ،محمد شـــریعتمداری گفت:
ســـازمان حفاظـــت محیط زیســـت
در صـــورت رعایـــت اســـتانداردها
از ســـوی معدنـــکاران و مکتشـــفین
تقریباً هیچ محدودیت مهمی برای
فعالیتهایمعدنیندارد.

ëëافزایش صادرات گاز ایران
به عراق
دولت عراق در بیانیهای اعالم کرد :به
موجب قرارداد بـــا ایران برای واردات
گاز طبیعی به منظور تأمین سوخت
اســـتان مرزی دیاله ،خرید گاز از ایران
افزایش مییابد .به گزارش فارس به
نقل از رویترز ،دولت عراق در بیانیهای
اعالم کـــرد :قـــرارداد بـــا ایـــران برای
واردات گاز طبیعی از این کشـــور برای
اســـتان مرزی دیالـــه را تصویب کرده
است .بر اساس این قرارداد خرید گاز
از ایران که از ابتدای امســـال آغاز شد،
افزایـــش مییابد .ایـــران در ماه ژوئن
صادرات گاز به عراق را پس از چندین
سال تأخیر آغاز کرد.

ëëریزش  ۱۳دالری طال ی جهانی
طـــا پـــس از اینکـــه در معامـــات
روز سهشـــنبه با افـــت  13دالری به
پایینتریـــن رکـــورد در دو ماه اخیر
ســـقوط کرد ،در معامالت آسیایی
روز چهارشـــنبه بـــا وجـــود ضعیف
شـــدن دالر تغییر چندانی نداشت.
به گزارش ایســـنا ،در بـــازار امریکا،
هـــر اونـــس طال بـــرای تحویـــل در
فوریـــه  ۰.۳درصـــد افزایش یافت
و بـــه  ۱۲۶۸.۶۰دالر رســـید .بهـــای
معامالت ایـــن بازار روز سهشـــنبه
 ۱۲.۸۰دالر یـــا یـــک درصد کاهش
یافته و در  ۱۲۶۴.۹۰بسته شده بود.

ëëراهاندازی قطار رایگان
گردشگری تبریز-جلفا
معاون مسافری شـ ــرکت راهآهن از
راهانـ ــدازی قطار گردشـ ــگری تبریز-
جلفا خبـ ــر داد.بـ ــه گـ ــزارش روابط
عمومی راهآهن جمهوری اسـ ــامی
ایران ،میرحسن موسوی با اعالم این
خبر بیان کرد :پس از راهاندازی موفق
قطارهای گردشگری در چند مسیر،
قطار گردشگری تبریز-جلفا برای هر
روز هفتـ ــه از تاریخ  10آذر تا  10بهمن
امسـ ــال با همکاری سازمان منطقه
آزاد ارس راهانـ ــدازی ش ـ ـد .وی ادامه
داد :این تور گردشگری از منطقه آزاد
جلفا ،بازارچه مرزی ،رودخانه ارس،
کلیسـ ــای سـ ــنت اسـ ــتپانوس و سایر
جاذبههای گردشـ ــگری این منطقه
بازدید خواهد کرد.
ëëجابهجایی مسافران هوایی
 19درصد رشد یافته است
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با
بیان اینکه سال گذشته جابهجایی
مســـافر در بخـــش هوایـــی کشـــور
 19درصـــد رشـــد داشـــت ،گفـــت:
صنعت هوایی مسیر رقابتی شدن
را طی میکند .به گزارش ســـازمان
هواپیمایی کشوری ،علی عابدزاده
دربـــاره جذب نیروهای انســـانی در
حال تحصیل به بـــازار کار صنعت
حمـــل و نقـــل هوایی ،گفـــت :بازار
داخلـــی ایران بـــازاری  50میلیونی
بـــوده و پاســـخگوی دانشـــجویان
فارغالتحصیل رشتههای مرتبط با
صنعت هوانوردی است.

ëëاختالف گازی ترکمنستان
با ایران به دادگاه کشید
شرکت گاز دولتی ترکمنستان اعالم
کرد این کشـــور آسیای مرکزی برای
حل و فصل اختالف گازی با ایران،
به داوری متوســـل خواهد شـــد .به
گزارش ایســـنا ،این کشـــور آســـیای
مرکزی سرشار از انرژی ،با اشاره به
بدهی ایران که به صادرات پیشین
مربـــوط میشـــود ،صـــادارت گاز
طبیعی به ایران را ابتدای امســـال
متوقفکرد.میراتآرچایف،رئیس
شرکت گاز دولتی ترکمنستان اعالم
کرد کـــه مذاکرات با ایـــران ناموفق
بوده و قربانقلی بردی محمداف،
رئیس جمهوری این کشـــور دستور
داده برای حل و فصـــل اختالف از
طریق دادگاه اقدام شود.

