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مديرعامل ايران اير:

هواپيماهاي فعلي هما از
رده خارج ميشوند
اخبار کوتاه

مدير عامل ايران اير با بيان اينکه اعتبارات صندوق توسعه ملي به ايرالينها ميرسد،
گفت :با ورود ناوگان جديد ،در يک دوره  10ساله هواپيماهاي فعلي ايران اير از رده
خارج خواهند شد .فرهاد پرورش با بيان اينکه براي صنعت هوايي اعتباراتي از محل
صندوق توســعه ملي پيشبيني شده اســت ،اظهار داشت :البته گرفتن اعتبارات از
صندوق توسعه ملي براي ايرالينها فرآيند پيچيده و زمان بري دارد چراکه تضمينها
را هم بايد خود ايرالينهاي متقاضي تأمين و به بانک عامل ارائه دهند .وي ادامه داد:

صندوق توسعه ملي بانک عامل را به ايرالينها معرفي ميکند و اين بانک مسئوليت
اخذ تضامين را دارد و اين بانک هم که بين صندوق و آن شرکت هواپيمايي قرار دارد
موظف است تضامين بسيار محکمي را دريافت کند.
وی گفت :در يک دوره  10ساله بايد هواپيماهاي فعلي ما از رده خارج شودو در اين
دوره  10ساله  40درصد هواپيماهاي جديد جايگزين هواپيماهاي موجود ميشود و
 60درصد هم ناوگان هما را توسعه خواهد داد.

رئيس سازمان هواپيمايي خبر داد

تجهيز  50فرودگاه کشور با سرمايه گذاري خارجي و بخش خصوصي
علی عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي
اعالم کــرد با خريــد هواپيماهاي جديد
و نوســازي ناوگان ،برنامه بعدي توســعه
صنعت هوايي ،توسعه و تجهيز  50فرودگاه
کشــور براي افزايش پروازها با مشارکت
سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي
در داخل است .به گزارش «ايران» ،بعد از
برگزاري نخستين اجالس بزرگ هوانوردي
ايران که با هدف نوسازي ناوگان هوايي و
ورود هواپيماهاي جديد به کشــور برگزار
شد روز گذشته همايش بينالمللي توسعه
صنعت هوايي و فرودگاهي ايران که هدف
آن توســعه و تجهيز فرودگاهها و صنايع
مربوط به نوســازي فرودگاهها بود برگزار
شــد .در این نمایش  50شــرکت از 15
کشــور (انگليس ،آلمان ،فرانسه ،ايتاليا،
اســپانيا ،اتريش ،بلژيک ،ايرلند ،ليتواني،
اسلووني و )...پيشرفته در زمينه توسعه و
تجهيزات فرودگاهي ،خدمات فرودگاهي،
تأمين تجهيزات و قطعات و پشــتيباني
فني هواپيما حضور داشتند تا زمينههاي
مشارکت با شــرکتهاي داخلي و بخش
خصوصي براي توسعه فرودگاههاي کشور
انجام گيرد .با نوســازي نــاوگان هوايي و
خريد هواپيماهاي جديد که قراردادهای
مربوط به آن در حال نهایی شــدن است
توسعه زيرســاختهاي فرودگاهي براي
اســتفاده از ناوگان جديد از ضرورتهاي
توسعه صنعت هوايي محسوب ميشود به
همين دليل ايران با دعوت از کشــورهاي
پيشرفته تالش ميکند زمينههاي تجهيز و
توسعه زيرساختهاي فرودگاهي را فراهم
آورد.
 50ëëفرودگاه بــا کمترين ظرفيت
فعاليتميکنند
علي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي
در همايــش بينالمللي توســعه صنعت
هوايــي و فرودگاهــي ،تجهيز نــاوگان،
توســعه فرودگاهها و واردات تکنولوژي و
آموزش نيروي انســاني براي اســتفاده از
تکنولوژيهاي جديــد را هدف اصلي در

توسعه صنعت هوايي عنوان کرد .عابدزاده
افــزود :ايران به دنبال بــاز کردن درهاي
اقتصاد کشــور به دنياي مدرن ،توســعه
زيرساختهاي صنايع هوايي و به رسميت
شــناختن بخــش خصوصــي در حوزه
هوانوردي است.رئيس سازمان هواپيمايي
کشــوري افزود :به دنبال اين هستيم که
ميــزان جابه جايي مســافر در پروازهاي
داخلي را ســاالنه به  ۳۰ميليون مســافر
افزايش دهيــم .در حال حاضر  ۸۰درصد
پروازهاي کشــور در مســيرهاي داخلي
و  ۲۰درصــد پروازها نيز در مســيرهاي
بينالمللي فعاليــت ميکنند.معاون وزير
راه و شهرسازي با بيان اينکه فرودگاههاي
ايران ابزار کافي براي تجاريســازي را در
اختيار دارند گفت :دولت فعلي سياســت
خــود را در حوزه صنعت هوانوردي تغيير
داده و به دنبال توســعه سرمايهگذاري به
روشهاي مختلف از جمله بخش خصوصي
در اين صنعت است .وي با تأکيد بر اينکه
از عناصر مهم توســعه صنعت هوانوردي
افزايش ظرفيت فرودگاههاي کوچک است،
به موضوع آزادســازي نرخ بليت هواپيما
اشاره کرد و افزود :تا چند ماه گذشته نرخ
بليــت هواپيما در ايــران تکليفي بود و از
موانع صنعت هوانوردي تلقي ميشد اما با
آزادسازي و واقعي شدن نرخ بليت هواپيما،
امکان توسعه صنعت هوانوردي فراهم شده
است.معاون وزير راه و شهرسازي با تأکيد
براينکــه از ظرفيت بيــش از  ۵۰فرودگاه
داخلي بخوبي اســتفاده نميشود گفت:
با توســعه ناوگان هوايي کوتاه برد امکان
توسعه فرودگاهها فراهم ميشود .عابدزاده
با تأکيد براينکه مشارکت خارجيها براي
ســاخت فرودگاههاي کوچــک ،به ايجاد
ارزش افزوده منجر ميشود ،گفت :تحريمها
موضوع تأمين مالي براي پروژههاي کشور
را دچار مشــکل کرده بــود .اين موضوع
صنعــت فرودگاهي را نيز بــا محدوديت
مواجه کرد ،اما رفع تحريمها فضا را براي
توســعه مراودات مالي و ارتباطات بانکي
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ëëعضو هيأت تجاري ايتاليا :براي
سرمايه گذاري به البرز آمده ايم
عضو هيأت تجاري کشور ايتاليا با بيان
اينکه استان البرز از بسترها و ظرفيتهاي
مناسبي براي همکاري تجاري و صنعتي
برخوردار اســت ،گفت :براي شناسايي
بسترهاي اقتصادي و ســرمايه گذاري
به اين اســتان آمده ايم.به گزارش ايرنا،
گابريل اندرتا روز دوشــنبه در نشست با
فعاالن اقتصادي استان البرز افزود :کشور
ايتاليا عالقهمنــد به همکاري به صورت
فاينانس در زمينه پروژههاي مهندسي
البرز است.
ëëرشد  667واحدي شاخص بورس
شــاخص کل بــورس و اوراق بهــادار
درمعامالت روزدوشــنبه بــا  667واحد
رشــد ،پس از فتح مجدد کانال  77هزار
واحدي در نهايت در ايســتگاه  77هزار
و  377واحــدي ايســتاد .همچنين در
معامالت ديروز دو هــزار و  53ميليون
سهم به ارزش چهار هزار و 854ميليارد
و 67ميليون ريال معامله شد.
ëëقيمت سکه به زير يک ميليون
تومان بازگشت
نرخ فــروش هر قطعه ســکه تمام بهار
طرح جديد روز دوشــنبه در بازار ۹۸۷
هزارتومان ،طرح قديم  ۹۸۴هزار تومان،
نيم ســکه  ۵۰۱هزار تومان ،ربع ســکه
 ۲۶۸هزار تومان و سکه گرمي  ۱۸۰هزار
تومان اعالم شد که بدين ترتيب قيمت
ســکه پس از چند روزصعودي دوباره به
زيريک ميليون تومان بازگشت.
ëëفروش روزانــه  ۳۰تن ميوه
خارجي قاچاق
رئيس اتحاديه بارفروشــان ميدان بزرگ
ميوه و ترهبار با بيان اينکه مســئوالن با
قاچاقچيان ميوه برخورد جدي نميکنند،
گفت :روزانه حــدود  ۳۰تن ميوه قاچاق
به ميدان وارد ميشود.ســيد محســن
محمودي با بيان اين مطلب افزود :روزانه
بين  20تا  30تن ميوه قاچاق در ميدان
ميوه و تره بار خريد و فروش ميشــود و
البته بخشي از ميوههاي قاچاق بدون اينکه
وارد ميدان شود خريد و فروش ميشود.
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ëëبا خريد هواپيماهاي جديد و نوسازي ناوگان ،برنامه بعدي توسعه
صنعت هوايي ،توسعه و تجهيز  50فرودگاه کشور براي افزايش پروازها
با مشارکت سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي در داخل است
ëëبه دنبال اين هســتيم که ميزان جابه جايي مسافر در پروازهاي
داخلي را ساالنه به  ۳۰ميليون مسافر افزايش دهيم
فراهم کرد.وي با بيان اينکه ايران به ۱۶۰
هواپيما با ظرفيت  ۱۰۰صندلي نياز دارد
تا فعاليتهاي خود را توســعه دهد گفت:
شرکتهاي ليزينگ ميتوانند با بانکهاي
حاضر در کشور ما همکاري داشته باشند
تــا نيازهاي هوايي ايــران را تأمين کنند.
رئيس ســازمان هواپيمايي کشوري ادامه
داد :ميتوانيم با همکاري ســرمايهگذاران
خارجــي اولين مرکز را در ســطح عالي
آمــوزش خدمات هوايي و ســاير حوزهها
ايجاد کنيم.
ëëسه راهکار اصلي سرمايهگذاري
در ادامــه این همايــش اصغر فخريه
کاشان ،قائم مقام وزير راه و شهرسازي در
امور بينالملل گفت :استفاده از قراردادهاي
ليزينگ براي تأمين ناوگان هوايي و اداره
آن توسط شرکتهاي اجاره دهنده ميتواند
کاربردهاي زيادي در ايران داشته باشد.وي
افزود :در اين راستا شرکتها ميتوانند به
صورت ســاخت و بهره برداري در بخش

هوايي ايران سرمايه گذاري کنند.وي تأکيد
کرد :با رفع تحريمها و مذاکره بانک مرکزي
جمهوري اســامي ايران بــا چند بانک
خارجي هم اکنون شرايط الزم براي تأمين
مالي فرصتهاي سرمايه گذاري با تضمين
شــرکتهاي بيمهاي فراهم شــده است.
شــرکتهاي خارجي ميتوانند در حوزه
فرودگاهي ايران نيز سرمايه گذاري کنند
و آن را به يک شرکت ديگر اجاره دهند تا
پس از اتمام مدت زمان آن نسبت به انتقال
آن اقدامهــاي الزم به عمل آيد.وي اظهار
داشت :اســتفاده از فاينانس خارجي يکي
از راهکارهاي مناسب براي توسعه صنعت
هوايي ايران است و ما ميتوانيم با فاينانس
و يا ابزارهاي جديد مالي با شــرکتهاي
فعال در اين حــوزه همکاريهاي خود را
آغاز کنيم.وي گفــت :براي بيمه و تأمين
تسهيالت مالي و نيز ارزيابيهاي ريسک
ســرمايه گذاري در ايران مذاکرات الزم با
شرکتهاي بيمه فرانســوي ،سوئيسي و

اتريشي انجام شــده و بانک مرکزي ايران
و روسيه نيز در اين زمينه قراردادهايي را
براي تأمين مالي نيازهاي سرمايه گذاري
امضا کردهاند.
ëëاستقبال شرکتهاي خارجي براي
حضور در ايران
نماينــدگان تعدادي از شــرکتهاي
حاضر در همايش توسعه صنعت هوايي در
توگو بــا «ايران» از اينکه ميتوانند در
گف 
طرحهاي توسعهاي فرودگاهي و تجهيزاتي
در ايران حضور پيدا کنند ابراز خرســندي
کردند.نماينــده شــرکت ســنتور گروپ
انگليــس ()SENTOR GROUP
که در زمينه تجهيز مبلمــان فرودگاهي
فعاليت ميکند اظهار داشــت :بعد از رفع
تحريمها گردشــگران و ســرمايه گذاران
بســياري به ايران ميآينــد و چون در هر
کشوري نخستين جايي که مسافران وارد
آن ميشــوند فرودگاه است بنابراين همه
کشــورها بويژه کشورهاي پيشرفته تالش
ميکنند فرودگاههاي خود را به تجهيزات
مدرن مجهز کنند.وي افــزود :در ايران با
شــرکتهاي مختلف بخش خصوصي و
دولتي در حال رايزني هستیم تا با مشارکت
آنان بتوانیم به مدرنســازي و نوســازي
فرودگاههاي ايران کمــک کنیم.وي بازار
ايران را بازار جذابي براي ســرمايه گذاري
و حضور شــرکتهاي مختلــف خارجي
توصيف کرد که با رفع تحريمها زمينههاي
همکاري آماده شده است.همچنين نماينده
شــرکت تيپس ( )Tipsاز کشور اسلووني
که در زمينه ماشين آالت فرودگاهي ،پله
و نردبــان فعاليت ميکند به <ایران> گفت:
پيشرفته ترين شرکتها در حوزه تجهيزات
فرودگاهي در ايران حضور دارند تا همکاري
خود را براي توسعه صنعت هوايي ايران آغاز
کنند .وی افزود :با برداشته شدن تحريمها و
آغاز روابط بين بانکي يکي از موانع بزرگ بر
سر راه سرمايهگذاران خارجي برداشته شده
و آنها اکنون ميتوانند براي سرمايهگذاري
در ايران پيشقدم شوند.

اقتصادی
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افزایش صادرات نفت ایران
به یک میلیون و  200هزار بشکه

ايران در مســیر افزایــش  500هزار
بشــکه ای صــادرات نفت خــود ،امروز
فروش  160هزار بشــکهاي نفت خام به
شرکت توتال فرانسه را آغاز خواهد کرد.
اين نخستين قرارداد فروش روزانه نفت
ايران به اروپاســت اما به گفته مدیرامور
بین الملل شرکت ملی نفت ایران بزودي
شــاهد افزايش حجم قراردادهايي از اين دســت خواهيم بود .مذاکرات براي
فروش نفت ايران به شرکتها و پااليشگاههاي اروپايي بسيار جدي و فشرده
اســت و ميتوان مطمئن بود که بزودي بازار از دست رفته ايران در اروپا احيا
خواهد شد .اين روند سريع احياي بازار نفت ايران موجب شده تا عدهاي گمانه
زني کنند که ايران با اعمال تخفيفهاي ويژه ،مشــتريان قديمي و جديد را
جذب کرده اســت اما در پاسخ به اين سؤال نيز «محسن قمصري» ميگويد:
تخفیف ایران به مشتریان صحت ندارد و قیمت نفت ایران متناسب با قیمت
بازار است.
به نظر ميرســد آنچه ســبب شده تا اکنون مشــتريان سنتي نفت ايران
با اشــتياق به دنبال از ســرگيري واردات نفت از اين کشور باشند همخواني
پاالیشگاههای نفتی آنها با نفت خام ایران است که پيش از اعمال تحريمهاي
غرب طراحي شده بودند نه تخفيفهاي ويژه ايران .ضمن آنکه اکنون با اجراي
برجام امنيت تأمين انرژي از ايران بيش از هر کشور نفت خيز ديگر است.
در خصوص مشتريان اروپايي نفت خام ايران «مدیرامور بینالملل شرکت
ملی نفت ایران» افزود :در حال حاضر يکي از مشتريان نفت خام ايران کشور
مجارســتان اســت .ما هم اکنون نه تنها با مجارستان بلکه با تعداد زیادی از
شرکتهاي اروپايي در حال مذاکره برای فروش نفت هستیم.
گفتني است :اخيراً شرکت نفت و گاز «ام او ال» مجارستان آمادگی خود
را بــرای وارد کردن نفت خام از ایران از طریق خط لوله آدریاتیک در صورت
فراهم شدن شرایط اعالم کرده است.
قمصری همچنين به اجرایی شدن قرارداد فروش  ١٦٠هزار بشکهاي نفت
به شــرکت فرانسوی توتال از امروز ١٦فوریه (سه شنبه ٢٧ ،بهمن ماه) اشاره
کرد و گفت :مدیران ارشد وزارت نفت بارها اظهار کرده بودند ایران بالفاصله
پس از لغو تحریمهای نفتی ،ســهم از دســت رفته خود از بــازار نفت را باز
می ســتاند .با اجرای قرارداد توتال حجم صادرات نفت ایران به یک میلیون و
 200هزار بشــکه در روز رسید .وی افزود :در همين راستا یک شرکت روسی
و همچنین پاالیشــگران اسپانیایی نيز خريدار نفت ايران هستند .مذاکرات با
ساراس ایتالیا هفته گذشته انجام شــده است و قرارداد انی نیز بزودی انجام
می شــود .ايران اعالم کرده اســت که براي تأمين درخواست مشتريان خود
آمادگي کامل دارد و بزودي با از سرگيري صادرات نفت به اروپا نفتکشهاي
ایران بعد از گذشت  4ســال از اوجگيري تحريمهاي غربي ،به سمت مقصد
هایی در اروپا و مدیترانه حرکــت ميکنند .در اين باره رکن الدین جوادی،
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز گفت :پس از لغو تحریمها ،تولید نفت
خام ایران  ٤٠٠هزار بشکه در روز افزایش یافته و قرار است شرایط مورد نیاز
برای افزایش  ٢٠٠هزار بشکه دیگر نیز فراهم شود.
آمارها حاکي از آن اســت که شــرکت انی ايتاليا برای خرید روزانه ١٠٠
هزار بشــکه نفت خام از ایران اعالم آمادگي کرده است .افزون بر این شرکت،
پاالیشگر ایتالیایی ساراس خواســتار خرید روزانه  ٦٠تا  ٧٠هزار بشکه نفت
خام از ایران اســت.اين در حالي است که تنها مقصد اروپایی نفت خام ایران
در دوران تحریم ،ترکیه بود که روزانه  ١٠٠هزار بشکه نفت از ایران میخرید
که با قراردادهای کنونی به این میزان بیش از  ٣٠٠هزار بشــکه در روز اضافه
خواهد شد.

