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جهانگیری در مراســم بهره برداری همزمان از پنج ایستگاه تقویت فشار گاز :

سنگاندازان به خادمان ملت ،صادق نیستند

اخبار

زنگنه :باید به صداوسیما جایزه نوبل تبدیل «شهد» به «شرنگ» داد

صندوق بینالمللی پول:

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

گروه اقتصـــادی « /لغو تحریمهـــا پس از
اجرای برجام به رشـــد اقتصادی در ایران
انجامیده است .اما ضعف سیستم بانکی،
تنگناهای ســـاختاری و تردیـــد بانکهای
خارجی بـــرای ارتباط مجدد مالی با ایران،
موانعیبرایفعالیتهایبخشغیرنفتی
هســـتند ».صنـــدوق بینالمللی پـــول ،به
تازگـــی گـــزارش مفصلـــی در مـــورد ایران
منتشر کرده و خالصه کل گزارش را ،منتشر
کرده است .همچنین صندوق بینالمللی
پـــول از اقدامهـــای مســـئوالن ایرانی برای
بهبود مؤثر وضعیت اقتصـــادی قدردانی
و رشـــد تولیـــد ناخالص داخلـــی حقیقی
 6.6درصـــدی را بـــرای ایران در ســـال 95
پیشبینی کرده است.
ëëشاخصهایکالناقتصادایران
بر اســـاس این گزارش در ســـال 1395
(  ،)2016-17رشـــد اقتصـــاد ایران به دلیل
افزایش تولید نفت تقویت شد .رشد تولید
ناخالص داخلی ( )GDPحقیقی در نیمه
اول امســـال به  7.4درصد رسید و اقتصاد
ایران از وضعیت رکودی سال  1394خارج
شـــد .با وجود بهبود قابـــل توجه عملکرد
بخش غیرنفتی اقتصاد در ســـهماهه دوم
سال ،رشـــد بخش غیرنفتی در ششماهه
اول ســـال  1395در محـــدوده  0.9درصـــد
باقی ماند که نشاندهنده تداوم مشکالت
موجـــود در دسترســـی بـــه منابـــع مالـــی
(خارجی) ،مشـــکالت بخش مالی داخلی
و همچنین ضعفهای ساختاری اقتصاد

اســـت .نرخ تـــورم تکرقمی شـــده و نرخ
تورم نقطهبهنقطه از نیمه ســـال  2016در
محدوده  9.5درصد در نوسان بوده است.
بازار اســـعار خارجی به ثبات نسبی رسیده
اســـت؛ هر چند که در اواخر سال  2016بازار
ارز دچار نوساناتی شـــد ،ولی پس از ژانویه
 2017بـــازار ارز مجدداً باثبات شـــد .تفاوت
نرخ ارز در بازار رســـمی و بازار آزاد در دامنه
 15درصد محدود شده است.
پیشبینی آن اســـت که با تداوم بهبود
اقتصادی ،در میانمدت رشـــد اقتصادی
در محـــدوده  4.5درصـــد تثبیـــت شـــود.
همچنین پیشبینی میشـــود رشد تولید
ناخالـــص داخلی حقیقی در ســـال  95به
 6.6درصـــد برســـد ،امـــا با تثبیت ســـطح
تولید نفت در ســـقف توافقات اوپک ،رشد
اقتصادی در سال  96به  3.3درصد تقلیل
پیدا خواهد کرد .از ســـال )2017/18( 1396
به بعد ،افزایش ســـرمایهگذاری مستقیم
خارجـــی و بهبـــود تدریجی شـــرایط مالی
داخلی ،تعیینکننده سطح سرمایهگذاری
و تقویت بیشتر رشد بخشهای غیرنفتی
خواهد بـــود؛ از این رو پیشبینی میشـــود
کـــه حســـاب جـــاری (تـــراز پرداختهـــا)
کماکان در وضعیـــت مازاد باقـــی بماند،
زیرا رشـــد صـــادرات پاســـخگوی افزایش
واردات ماشینآالت و تجهیزات مربوط به
سرمایهگذاری خواهد بود .همچنین انتظار
میرود نرخ تـــورم نقطهبهنقطـــه تا پایان
ســـال  ،96به دلیل رشـــد باالی نقدینگی و

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران به میلیارد دالر

آثار تورمی ناشی از افزایشهای اخیر نرخ
ارز ،موقتاً بـــه ســـطح  11.9درصد افزایش
پیـــدا کند؛ اما ایـــن نرخ در ســـالهای بعد
تحت تأثیر سیاســـتهای محتاطانه مالی
و پولی مجدداً تکرقمی خواهد شد .البته
به دلیلـــل حجم باالی عرضـــه نیروی کار
و پایین بودن ســـرعت ایجاد فرصتهای
شـــغلی جدیـــد ،پیشبینی میشـــود نرخ
بیکاری کماکان باال بماند.
ëëشوکهارامدیریتکنید
در پی ایـــن گزارش ،مدیـــران صندوق
از اقدامـــات جدیـــد در جهـــت تقویـــت
چارچـــوب مقـــررات مبارزه با پولشـــویی و
تأمیـــن مالـــی تروریســـم (،)AML/CFT
معرفی اســـتانداردهای جدید گزارشگری
مالـــی ( )IFRSو حسابرســـی و صـــدور
اوراق مالـــی بابـــت بدهیهـــای معوقـــه

دولـــت اســـتقبال کردند و ایـــن اقدامات را
برای کمـــک به بهبود وضعیـــت ترازنامه
شرکتها و بانکها و نیز تسهیل و تقویت
سرمایهگذاری بسیار مؤثر تشخیص دادند.
مدیران صنـــدوق تأکید کردند که مقامات
ایرانـــی برنامـــه ) FATFگرو ه ویـــژه اقدام
مالـــی) را کامالً اجـــرا و چارچوب مقررات
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
( )AML/CFTرا تقویـــت کنند .همچنین
مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری
موقت محدودیتهـــای ارزی و نظام ارزی
چنـــد نرخی ،بـــر اهمیت تعهـــد مقامات
ایرانی برای یکسانســـازی نرخ ارز و انتقال
به نظام ارزی شناور مدیریتشده تا اوایل
ســـال  2018تأکید داشـــتند تا از این طریق
شـــرایط منعطفتـــری بـــرای مدیریـــت
شوکها فراهم آید.

رئیس بانک مرکزی در اختتامیه دومین جشنواره تخصصی رسانهای نقد صنعت بانکداری:

تسهیالت رونق تولید از 16هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده فراتر رفت

گـ ــروه اقتصادی  /رئیـــس کل بانـــک مرکزی در مراســـم
اختتامیـــه دومیـــن جشـــنواره تخصصی رســـانهای نقد
صنعـــت بانکداری ،نقد منصفانـــه را دلیلی برای ارتقای
بانکداری کشـــور دانســـت و گفت :در فضای امروز باید با
نقادی درســـت ،نظام بانکی را به سمت اصالح هدایت
کرد .شـــاید پیش نیـــاز تحقق این هـــدف ،جهتگیری به
سمت تعدیل توقعات از نظام بانکی است .نظام بانکی
همـــواره با انواع توقعات مواجه اســـت منتهـــا وقتی این
توقعات را تحلیل کنیم میبینیم برخی از آنها بجاســـت
اما برخی دیگر ،توقعاتی نیســـتند که نظام بانکی بتواند
آنها را پاسخ دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،ولی اهلل سیف
با اشـــاره به اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژهای را سپری
میکند و در کنار نقاط ضعفـــی که وجود دارد نباید نقاط
قوت موجود را نادیده گرفت ،خاطرنشـــان کرد :شـــاید در
شـــرایط امروز ،نظام بانکی از برخی ابعـــاد در تنگنا قرار
گرفته باشـــد اما نباید نقاط منفی بزرگنمایی شوند و الزم

است علت بروز آنها را شناسایی کرد؛ خدمات نظام بانکی
در اقتصاد بســـیار تأثیرگذار است و حرکتهای مثبتی که
در طول خدمت دولت یازدهم انجام شده ،نظام بانکی
نقش بســـیار ســـازنده و اثرگذاری در آنها داشـــته اســـت؛
دستاوردهای تورمی ،رشـــد اقتصادی و پیشرفتهایی
کـــه در زمینه اقتصادی حاصل شـــده و آرامش موجود
در اقتصـــاد و بازارها از جمله این اقدامات اســـت .این
در شرایطی است که بانکها در ظرفیت کامل ،کارآیی
ندارنـــد و بخـــش زیـــادی از داراییهای نظـــام بانکی،
دارایی منجمد است.
به گفته سیف ،در حال حاضر میزان تسهیالت اعطایی
به بنگاههای کوچک و متوسط ،بیش از میزان هدفگذاری
شـــده  16هزار میلیارد تومانی بوده و تاکنون  16هزار و 500
میلیارد تومان تســـهیالت توسط شـــبکه بانکی در اختیار
بیش از 22هزار و  500واحد کوچک و متوســـط قرار گرفته
است .وی افزود :این موضوع ،دستاورد بزرگی است و این
بنگاهها توانستهاند به حرکت درآیند و نتیجه این اقدام را

میتوان در رشد اقتصادی و رشد بنگاههای صنعتی دید.
بر همین اساس در ســـه ماهه اول سالجاری ،بنگاههای
صنعتی ما نســـبت به سه ماهه اول سال قبل 1.8 ،درصد
داشت .در ســـه ماهه دوم  4.4بود و در سه ماهه سوم این
رقم به  14.4درصد رشد رسیده است.
ëëقدردانیازخبرنگار«ایران»
در این جشـــنواره در بخش بینالملـــل از خانم مریم
ساالری خبرنگار روزنامه ایران برای اثری بهعنوان «ایران
و اف ای تـــی اف؛ دوراهـــی انزوا یا نقـــش آفرینی فعال»
بهعنوان رتبه دوم قدردانی شد.
ëëقدردانیازروابطعمومیبانکمرکزی
در بخش پایانی این جشـــنواره همچنیـــن جمعی از
مدیران روابط عمومی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور
از محمدعلـــی کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی
به پـــاس خدمـــات وی در ایجاد همگرایی بیشـــتر روابط
عمومی شـــبکه بانکی و رشد و تعالی این حوزه ،قدردانی
و تشکر کردند.

عکس :شانا

گروهاقتصادی /این روزها دولتیها دلپری
ی که برای آنها رقم خورده است،
از حواش 
دارنـ ــد.از اینکه برخیها بـ ــدون آنکه واقع
نگر باشـ ــند اظهار نظر میکنند و تکتک
فعالیتهـ ــای صورت گرفته را زیر سـ ــؤال
میبرند .حتی وقتی توضیحات علمی به
آنها داده میشود نادیده میگیرند وسیاه
نمایـ ــی میکنند .مشـ ــکل دار شـ ــدن یک
واحد صنعتی را بـ ــه کل صنعت تعمیم
میدهنـ ــد و میگوینـ ــد وضعیـ ــت صنایع
اسفباراست.
اسحاقجهانگیریکهروزپنجشنبهبهکاشان
رفته بود تا یکی دیگر از موفقیتهای وزارت
نفـ ــت را افتتاح کنـ ــد ،گفت:مگـ ــر میتوان
فراموش کرد که در سـ ــالهای گذشـ ــته چه
اتفاقاتی برای اقتصاد کشـ ــور رخ داد.دولت
یازدهم بـ ــا مشـ ــقتهای زیادی توانسـ ــت
اقتصادرابهشرایطفعلیبرساند.
وی درمراسـ ــم بهر ه بـ ــرداری همزمان
ایستگاههای تقویت فشار گاز کاشان ،خنج،
صفاشـ ــهر ،نائین و جهرم گفـ ــت :مدیران
صنعت نفـ ــت و گاز در ایـ ــن دوره کارنامه
درخشـ ــانی را به نـ ــام خود ثبـ ــت کردند و
ب ـ ـ ه طور حتم ملت قدرشـ ــناس ایـ ــران در
جریـ ــان این خدمات قـ ــرار خواهند گرفت
و قدردان خدمتگـ ــزاران خود خواهند بود.
هر کس هم که در این مسیر سنگاندازی
میکنـ ــد به جوهره خودش مربوط اسـ ــت
کـ ــه انتخاب کرده اسـ ــت صادق نباشـ ــد و
ما بهعنـ ــوان خادمان ملت خیلـ ــی آنها را
جدی نمیگیریـ ــم و به این حرفها توجه
نمیکنیم و آنچه برای ما اهمیت دارد این
است که از فرصتهایی که در اختیار داریم
برای خدمت به مردم استفاده کنیم.
 ëëبرخـــی اصرار دارنـــد که اقتصاد کشـــور
راکوچکنشاندهند
خط لوله هشـ ــتم سراسری گاز به طول
یک هـ ــزار و  ۵۰کیلومتر و به قطر  ۵۶اینچ
پیشـ ــتر به بهرهبرداری رسـ ــیده بود که این

خط لوله از ظرفیت انتقـ ــال روزانه حدود
 ۶۰میلیون متر مکعب گاز برخوردار بوده
و با بهر ه برداری از  ۵ایستگاه جدید تقویت
فشـ ــار ظرفیـ ــت این خـ ــط لوله بـ ــه حدود
۱۱۰میلیون متـ ــر مکعـ ــب در روز افزایش
یافتهاست.
معـ ــاون اول رئیس جمهـ ــوری بعد از
افتتـ ــاح همزمان  ۵ایسـ ــتگاه تأسیسـ ــات
جدید تحت فشـ ــار گاز افزود :هماکنون که
در روزهای پایانی سـ ــال  ٩٥هسـ ــتیم برای
ارزیابـ ــی عملکرد اقتصـ ــادی دولت کافی
است به شاخصها و آمارها مراجعه کنیم.
رشـ ــد مثبت اقتصادی ،تورم تک رقمی و
افزایش رشد سرمای ه گذاری همگی نشان
از عملکرد مثبت دارد اما اینها به معنای
آن نیسـ ــت کـ ــه هیـ ــچ نقطه ضعفـ ــی در
کارها نبوده اسـ ــت.وی با بیان اینکه برخی
اصرار دارنـ ــد که اقتصاد کشـ ــور را کوچک
نشان دهند ،یادآور شـ ــد :براساس دیدگاه
آنها اقتصاد ایـ ــران به چند واحد صنعتی
محدود میشـ ــود و زمانی که برخی از این
واحدها با مشکل روبهرو شوند ،میگویند
که کل صنعت کشـ ــور تعطیل شده است.
بیـ ــش از 100هزار واحد کوچک و متوسـ ــط
در کشـ ــور وجـ ــود دارد و قضاوتها باید بر
اساس واقعیتها و مبتنی بر شاخصهای
آماری باشد .جهانگیری ایران را اقتصادی
بـ ــزرگ توصیف و اظهـ ــار کرد :بر اسـ ــاس
آمار مراکز رسـ ــمی جهانی اقتصـ ــاد ایران
هجدهمین اقتصاد دنیاست و رشد  ٩ماه
امسال کشور  ٧,٢درصد بوده است و همه
بخشهای صنعتی ،کشاورزی و خدماتی
رشدمناسبیداشتهاند.
700ëëهزارشغلایجادکردیم
وی تعداد شـ ــغل جدید ایجاد شده در
بهار و تابستان امسـ ــال را بالغ بر  ٧٠٠هزار
فرصت شـ ــغلی عنوان کـ ــرد و گفت :تورم
همچنـ ــان تک رقمی اسـ ــت و تـ ــورم یک
ساله منتهی به بهمن ماه  ٦,٨درصد بوده

است.معاون اول رئیس جمهوری گفت:
امـ ــروز شـ ــاهد درخشـ ــش در بخشهـ ــای
مختلـ ــف کشـ ــور هسـ ــتیم و مگرمیتوان
فراموش کرد که در سـ ــالهای گذشته چه
اتفاقاتی برای اقتصاد کشور ایجاد شد.
ëëتاپایاندولتبهقطرخواهیمرسید
وی با یادآوری اینکه یکی از اولویتهای
یاد شده در اقتصاد مقاومتی بخش نفت
و گاز اسـ ــت ،یـ ــادآور شـ ــد :وزارتخانهای که
بیـ ــش از همـ ــه در سیاس ـ ـتهای اقتصاد
گ تر
مقاومتـ ــی بر آن تأکید شـ ــده و پـ ــر رن 
از دیگـ ــر دسـ ــتگاهها دیـ ــده شـ ــده ،وزارت
نفت اسـ ــت و انصاف نیسـ ــت که عدهای
در جمهوری اسـ ــامی مسـ ــئولیت داشته
باشـ ــند و اظهارنظرهای نادرسـ ــتی کنند و
ایـ ــن گونه القـ ــا کنند کـ ــه درصنعت نفت
و گاز کشـ ــور کاری صـ ــورت نگرفته اسـ ــت.
وی با اشـ ــاره به برداشـ ــت ایران از میادین
مشـ ــترک غرب کارون که در ابتدای دولت
تدبیـ ــر و امیـ ــد روزانه  ٦٠هزار بشـ ــکه بود،
تصریـ ــح کـ ــرد :امروز میـ ــزان برداشـ ــت از
میدان مشـ ــترک غرب کارون به  ٢٨٠هزار
بشکه رسـ ــیده اسـ ــت و درمیدان مشترک
پارس جنوبی نیز که میزان برداشت ایران
در پایـ ــان دولت اصالحات با کشـ ــور قطر
برابر بود ،درسالهای گذشته با وجود وفور
درآمدهای کشـ ــور،قطر از ما پیشی گرفت
امـ ــا با تمرکز دولت تدبیـ ــر و امید ،تا پایان
دولـ ــت یازدهم بـ ــه قطر خواهیم رسـ ــید.
همچنین امسـ ــال  ١٢واحد پتروشـ ــیمی با
حدود  ٩میلیـ ــون تن ظرفیـ ــت راهاندازی
شده است.
ëëشاهکاروزارتنفت
جهانگیری گازرسـ ــانی به تعداد قابل
توجهی از روستاهای کشـ ــور و بازگرداندن
میزان تولید و صادرات نفت به زمان پیش
از تحریمها را از دیگر دستاوردهای وزارت
نفت برشـ ــمرد و گفت :شاهکار دیگری که
در بخش نفت و گاز انجام شد این بود که

برخی کشورهای عضو سازمان کشورهای
صادرکننـ ــده نفت (اوپک) تـ ــاش کردند
روشی را به کار گیرند تا ایران نتواند میزان
تولیـ ــد خـ ــود را افزایش دهد اما بـ ــا تدابیر
دیپلماسـ ــی سیاسـ ــی و دیپلماسـ ــی نفت
کشور توانستیم کشورهای عضو را متقاعد
کنیم و ایران به سهم واقعی خود در تولید
نفترسید.
ëëزنگنه ١١ :فازپارسجنوبی در مدارتولید
همچنین در این مراسـ ــم بیژن زنگنه
وزیـ ــر نفت گفت :با وارد مدار شـ ــدن ١١فاز
پـ ــارس جنوبـ ــی دردولـ ــت تدبیـ ــر و امید،
مقدار برداشـ ــت گاز از این میدان مشترک
گازی پیش از پایان دولت یازدهم نسـ ــبت
بـ ــه ابتدای فعالیـ ــت این دولـ ــت ،بیش از
دو برابر میشـ ــود .طی ایـ ــن مدت حجم
برداشـ ــت گاز طبیعی از میدان مشـ ــترک
گازی پـ ــارس جنوبی حـ ــدود  ٣٠٠میلیون
مترمکعب افزایش یافته است.
وی تصریـ ــح کـ ــرد :ایـ ــران یک بـ ــار در
گذشـ ــته در زمینـ ــه برداشـ ــت گاز از پارس
جنوبـ ــی بـ ــه قطر رسـ ــید ،امـ ــا دوبـ ــاره جا
ماندیم .به امید خدا ما برای دومین بار از
نظر برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی به
قطر میرسـ ــیم و امیدواریم اضاف ه تر هم
شود اما در زمینه تولید تجمعی رسیدن به
قطر سالها به طول میانجامد زیرا زمانی
که فرصتها از دست میروند به سادگی
نمیتوان جبران کرد.
وی ادامه داد :به اتکای این فعالیتها
توسعه شبکه توزیع گاز را انجام داده ایم،
برای نمونه در استان اصفهان بیش از ٩٥
درصد جمعیت شـ ــهری و روسـ ــتایی زیر
پوشش گاز هسـ ــتند و شاید هیچ صنعت
مهمی در این اسـ ــتان نباشد که از نعمت
گاز بیبهره مانده باشد.
وزیر نفت بـ ــا بیان اینکه گازرسـ ــانی به
خـ ــور و بیابانک در برنامه قـ ــرار دارد گفت:
جمعیـ ــت زیـ ــر پوشـ ــش گاز در کل کشـ ــور
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 ëëانصـــاف نیســـت کـــه عـــدهای در جمهـــوری اســـامی
مسئولیت داشته باشند و اظهارنظرهای نادرستی کنند
ëëبرای دومین بـــار از نظر برداشـــت روزانـــه گاز از پارس
جنوبی به قطر میرسیم
ëëشـــما که ســـواد ندارید چـــرا کار میکنید ،ابتـــدا باید گاز
برسد ،شبکه توزیع گازدار شود ،سپس علمک نصب شود
و گاز به مردم تحویل داده شود

بهعنوان یـ ــک نمونه بینظیـ ــر به نزدیک
٩٠درصد کل جمعیت کشور رسیده است و
جمعیت شهری ما باالی ٩٥درصد است.
ëëبایدبهصداوسیماجایزهنوبلداد
وی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه حضور دکتر حسـ ــن
روحانـ ــی ،رئیـ ــس جمهـ ــوری ،در آییـ ــن
گشـ ــایش رسـ ــمی خط لوله گاز ایرانشهر-
زاهدان ،گفت :برخـ ــی تخصص دارند که
شـ ــهد را به شـ ــرنگ تبدیل کنند و باید به
آنان جایزه نوبل داد که بدون اسـ ــتفاده از
کاتالیست شهد خدمات دولت را تبدیل به
شـ ــرنگ میکنند و حق اصلی این فناوری
به صدا و سـ ــیما تعلق دارد و جایزه نوبل
را باید به آنها اهـ ــدا کرد.وزیر نفت با بیان
اینکـ ــه در گزارشهای آنها بالفاصله گفته
شـ ــد که خط لوله گاز به زاهدان رسـ ــید اما
گاز به زاهدانیها نرسید ،تصریح کرد :شما
که سواد ندارید چرا کار میکنید ،ابتدا باید

گاز برسد ،شبکه توزیع گازدار شود ،سپس
علمک نصب شـ ــود و گاز به مردم تحویل
داده شود.
زنگنه ادامـ ــه داد :برخـ ــی میخواهند
بگویند نمیشود ،عدهای بودند که پیشتر
بارها گفته بودند چرا خط لوله گاز زاهدان
سـ ــاخته نمیشـ ــود ،اما روز افتتاح حاضر
نشـ ــدند بیایند و در شادی مردم مشارکت
کنند و شـ ــاهد اجرای این موفقیت باشند
زیـ ــرا میخواسـ ــتند بگوینـ ــد کـ ــه ایـ ــن کار
نمیشـ ــود.وی تصریح کرد :یک خط لوله
 ٢٧٠کیلومتری به قطـ ــر  ٣٦اینچ در طول
 ١٠ماه ساخته شد ،من که با صنعت نفت
آشنا هستم باورم نمیشد این کار امسال
انجام شـ ــود و همـ ــواره در مصاحبه هایم
هم گفته بـ ــودم اوایل  ٩٦ایـ ــن کار تکمیل
میشود اما این طرح با موفقیت انجام شد
و کار بزرگی بود.
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امروز؛ فرود دومین هواپیمای پسابرجامی
در مهرآباد

نوســـازی نـــاوگان هوایـــی بـــا ورود نخســـتین هواپیمای
ایرباس خریداری شـــده در دی ماه امسال کلید خورد و
دومین هواپیمای ایرباس ،امروز  21اسفندماه وارد کشور
میشود .ایرباس  ۳۳۰یک هواپیمای پهن پیکر دوموتوره است و مهمترین ویژگی
آن ســـودآوری باالی آن است به طوری که در ســـال گذشته میالدی ایرباس ۳۳۰
بیش از هر هواپیمای پهن پیکر دیگری پرواز داشـــته اســـت .کارشناسان معتقدند
جایـــگاه صنعت هوانـــوردی ایـــران در منطقه با امضـــای قرارداد خریـــد بیش از
200فروند هواپیمای مسافری دور ،متوســـط و کوتاه برد و افزایش بیش از 50هزار
صندلی جدید ارتقا مییابد و فرصتهای اشـــتغالزایی مســـتقیم را برای بیش از
20هزار نفر در داخل فراهم میکند.
در ایـــن قراردادها افزون بر خرید هواپیمـــا ،موضوعهای دیگری همچون آموزش
خلبانان و تعمیر و نگهداری ،حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی (،)ATM
عملیات فرودگاهی و هواپیمایی ،انتقـــال فناوری و هماهنگی مقررات رگوالتوری
برای ایران ایر منظور شده است .خرید همه این هواپیماها به صورت اجاره به شرط
تملیک اســـت و ایران  85درصد منابع مالی آن را از فاینانس خارجی و  15درصد
آن را از منابع داخلی و تســـهیالت صندوق توسعه ملی به وسیله بانک صنعت و
معـــدن تأمین میکند .هواپیمایی جمهوری اســـامی ایران در دوران پســـابرجام
قـــرارداد خرید  200فروند هواپیما را با شـــرکتهای ایرباس ،بوئینـــگ و ای.تی.آر
نهایی کرده است .هما قرار است  80فروند هواپیما از ایرباس 100 ،فروند از بوئینگ
و  20فروند از شرکت فرانسوی  -ایتالیایی ای.تی.آر وارد کشور کند.

هفته آینده؛ بهرهبرداری از تونل منجیل محور قزوین  -رشت

وزیر راه و شهرسازی گفت :تونل منجیل در محور قزوین  -رشت هفته آینده افتتاح
میشـــود و تونل شـــیرگاه نیز تا پیش از عید نوروز در اختیار مردم قرار میگیرد .به
گزارش ایســـنا ،عباس آخوندی در حاشـــیه افتتاح تونل آبشار محور هراز در جمع
خبرنگاران ،اظهار کرد :عبور از البرز از لحاظ فنی و مهندسی بسیار دشوار است ،چرا
که باید از میان آبشـــار عبور کرد .وی با بیان اینکه از لحاظ زمینشناسی نیز شرایط
مطلوب نیست و ریزش مکرر کوه اتفاق میافتد ،تصریح کرد :محور هراز زیباترین
کریدور کشـــور است و به همین دلیل در کنار کار مهندسی سخت و دشوار ،از لحاظ
معماری و زیبایی نیز باید به آن توجه میشد .وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از
زمان مسئولیت به دنبال ایجاد پل و تونلهای مختلف با معماریهای زیبا بودم،
گفت :این خدمات به مردم دربدترین شـــرایط مالی در حال اتفاق است .در عین
حال وزیر راه و شهرسازی تونل آبشار در محور هراز را افتتاح کرد.
بـــه گزارش ایســـنا ،این تونل یک و نیـــم کیلومتر که در جریان طرح ســـاخت باند
دوم محـــور هـــراز قـــرار گرفتـــه ،در حالی از ســـوی آخوندی افتتاح شـــد که به نظر
میرسد همچنان فعالیتهای وزارت راه و شهرسازی به منظور کاهش گلوگاهی
ترافیک جادههای شـــمالی کشـــور در ایام نـــوروز ادامه دارد .طبق اعالم شـــرکت
ســـاخت و توســـعه زیربناهای حمل و نقل ،محور هراز در مرحل ه توسعه و بهبود
زیرســـاختهای خود به دو بخش عوارضی پردیس تا تونل آبشار و محدوده قرار
گرفته در استان مازندران تشکیل شده که در حال حاضر عملیات اجرایی در بخش
نخست آن در تهران ادامه دارد .وزیر راه و شهرسازی گفت ۱۲ :کیلومتر از محور هراز
تا تابستان  ۹۶تعریض میشود .به گزارش ایسنا ،عباس آخوندی در حاشیه افتتاح
یک کیلومتر از تعریض و چهارخطه کردن محور هراز ،اظهار کرد :برای پایان طرح
تعریض چهارخطه کردن محور هراز  ۶۷۰میلیارد تومان نیاز اســـت که برای تونل
آبشار این مبلغ به  ۱۰۰میلیارد تومان رسیده است.

