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اخبار
شکرچي :مقاوم سازی ،اولویت اصلی
در ساخت و ساز است

معــاون وزير راه و شهرســازي گفت :طبق
ضوابط جديد ســاخت و ساز؛ اولويت اول در
ساخت ،مقاوم سازي است.محمد شکرچي
زاده معاون وزير راه و شهرســازي در گفتگو
با باشــگاه خبرنگاران جــوان ،با بيان اينکه
ساخت و سازهاي نامتعارف نبايد در مناطق
گســل خيز تهران انجام شــود ،اظهار کرد:
تماميگسلهاي شهر تهران شناسايي شده
و در شــوراي عالي شهرسازي به تصويب
رسيده اســت .وي در ادامه افزود :به همين
ساخت ســاختمانهاي بيش از 12
منظور
ِ
طبقه در مناطق گسل خيز غيرقانوني است،
بنابراين تمام ســاختمانها بايد با ارتفاع کم
ســاخته شــوند .به گفته وي؛ با مشخص
ساخت ساختمانهاي
شدن نقاط گسل خيز،
ِ
مهم از جمله بيمارســتانها در اين مناطق،
ممنوع اعالم شده اســت .معاون وزير راه و
شهرسازي با بيان اينکه از سال  95مصوبه
جديد ساخت و ساز نهايي شده است ،گفت:
طبق ضوابط جديد ساخت و ساز در شوراي
عالي شهرسازي و نقشههاي تفصيلي شهر
تهران؛ســاخت و سازها بايد به طور کامل با
ضوابط جديد انجام شود.
پرداخت وام ۱۰۰ميليوني کم بهره براي
توسعهگردشگريروستاهايساحلي

معاون امنيتي و سياســي استاندار هرمزگان
از پرداخت وام کمبهره  ۱۰۰ميليون توماني
براي توســعه زيرســاختهاي گردشگري
روستاهاي ساحلي خبر داد .به گزارش تسنیم،
بهروز اکرميدر حاشــيه برگزاري نمايشگاه
صنايع دريايي اظهار کرد :بالغ بر  56درصد
واردات و صادرات از استان هرمزگان انجام
ن بندر شهيد رجايي به
ميشــود،عالوه بر اي 
عنوان بزرگترين بندر کانتينري و بندر شهيد
باهنر به عنوان بزرگترين و پرترددترين پايان
مسافري کشــور در هرمزگان قرار دارد .وي
با يادآوري اينکه نوروز  96حدود  5ميليون
گردشــگر به هرمزگان ســفر کردند از اين
استان بهعنوان قطب گردشگري کشور ياد
کرد و افــزود :ظرفيتهاي خوبي در بخش
گردشگري دريايي داريم که جزاير هندورابي،
قشــم و هرمز از جمله اين پتانسيلها براي
توسعه گردشگري است.
انتقادمعاونآخونديازحضورکمرنگ
خارجيهادرنمايشگاهدريايي

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت:
براي ارتقاي کيفي و کمينمايشــگاههاي
صنايع دريايي قرار اســت از سال آينده اين
نمايشگاه تجميع شده و شاهد برگزاري يک
نمايشگاه در سال باشــيم .به گزارش مهر،
محمد راســتاد در مراسم افتتاحيه پنجمين
نمايشــگاه ارگانهاي دريايي با بيان اينکه
بندر شهيد رجايي مهمترين بندر کشور است
گفت :برگزاري اين نمايشگاه آخرين برنامه از
شوراي هماهنگي ارگانهاي دريايي است و
عرصهاي براي ارائه توانمنديهاي کشور در
حوزه دريايي و بندري ،حضور شرکتهاي بين
المللي فعال در اين حوزه ،معرفي فرصتهاي
ســرمايه گذاري در بنادر و سواحل ،مذاکره
با ســرمايه گذاران داخلي و خارجي در حوزه
صنايع دريايي و ارتقاء کيفيت نمايشگاههاي
دريايي است .وي افزود :يکي از راههاي ارتقاء
کيفي نمايشگاههاي صنايع دريايي ،خودداري
از برگزاري نمايشگاههاي متعدد در اين حوزه
بوده و قرار است در سال آينده ،در سال يک
بار يا دو بار نمايشــگاه صنايع دريايي برگزار
شود.
رمزگشايي از يک رفتار «ضدرونق»
در بازار مسکن

شيوع يک رفتار در بازار معامالت آپارتمانهاي
مسکوني تنها به فاصله چند هفته بعد از آغاز
دوره رونق در بازار مسکن ،متقاضيان خريد
آپارتمان را با چالش تازهاي مواجه کرده است.
به گزارش اقتصادنيوز « ،غيبت غيرموجه»
مالکان در نشســت با خريداران واحدهاي
فايل شــده در بنگاههاي مسکن هماکنون
به سومين چالش متقاضيان خريد آپارتمان
در بازار مسکن مناطق مصرفي شهر تهران
تبديل شده است .متقاضيان خريد آپارتمان
طي ماههاي اخير،با دو چالش ديگر مبني بر
«افزايش نامتعارف سطح قيمت پيشنهادي
براي فروش واحدهاي مســکوني به ويژه
آپارتمانهاي نوســاز» و همچنين «کمبود
فايلهاي مناســب» روبه رو بودند .هر چند
در روزهاي اخير ،بهواســطه گشايش کانال
سود  ۲۰درصد در بانکها ،تب سوداگري در
بازار ملــک ،تا حدودي و بدون آنکه کاهش
محسوس پيدا کند ،کنترل شد اما در يک ماه
اخير،غيبتگروهيازفروشندهها،سببسخت
شدن شرايط خريد شده است.در شرايطي که
خريداران واحدهاي مسکوني همچنان با دو
چالش قبلي و نه چندان قديميذکر شده در
بازار معامالت مســکن مواجهند و در حال
حاضــر مواجهه با قيمتهاي پيشــنهادي
نامتعارف جزو اصليترين دغدغههاي آنها در
بازار مسکن است.

صنايع دريايي ايران
رو به افول است

عضو کمیسیون عمران در گفتگو با «عصر ايرانيان» :نبايد انتظار داشت،گشايشي در ورود هواپيماهاي جدید رخ بدهد
گروه راه و مسکن :خبر سقوط هواپيماي
تهران-ياســوج کوتاه و شوکه کنند بود.
اين خبر بعد از ادعاهاي مطرح شــده در
ورود هواپيماي نو و لوازم يدکي به کشور
بسيار ناراحتکننده بود و کسي انتظار آن
را نداشــت .به گــزارش «عصرايرانيان»
آخرين حادثهاي که به سوانح سفر هوايي
مربوط ميشــود در بهمن دو سال پيش
( )1394رخ داد .هواپيمــاي امدي  83که
متعلق به هواپيمايي زاگرس است وقتيکه
ميخواست از باند فرودگاه مشهد بپرد ،از
اين باند خارج شــد که تلفات جانياي در
بر نداشت .در  19مرداد  1393و در ساعت
 9:30دقيقه صبح نيز ،هواپيماي مسافربري
آنتونوف  140ســپاهان ايــر از فرودگاه
مهرآباد بلند شد و دقايقي پس از بلند شدن
در بلوار شيشه مينا که در غرب تهران قرار
دارد سقوط کرد و دود عظيميبه آسمان
فرستاد .در اين پرواز  48مسافر و چندين
خدماتي و خلبان بودند که در مجموع 38
نفر کشته و  10نفر نيز زخميشدند.
اخيرا هواپيماي جديدي به ايران وارد
نشده است

تــا کنون چندين هواپيمــاي برجاميبه
خاک ايران نشســتهاند .پس از ســالها
تحريم و درحالي که فرســودگي از سر و
روي بسياري هواپيماهاي پروازهاي داخلي
ميباريــد ،هواپيماهاي جديــدي در پي
امضاي برجام به ايران وارد شدند .چندين
ايرباس ،فوکر و  72 ATRدر مدت اخير
به ناوگان هواپيمايي ايران اضافه شــدند.
هرچند که در ابتداي امر به نظر ميرسيد
خريد هواپيما پس از امضاي برجام ادامه
خواهد داشــت اما سياســتهاي دولت
آمريکا اين نقل و انتقال هواپيما به ايران
را با شک و ترديد همراه کرد .شرکتهاي
هواپيمايي بزرگ در فرستادن هواپيما به
ايران گه گاه درنگ کردهاند و پس از چند
دور ورود هواپيماي برجاميبه ايران ،اخيرا
شــاهد ورود هواپيماي جديدي به ايران
نبودهايم .نکته قابــل تامل اينکه برخي
رســانههاي حاميدولت با سوء استفاده از
خون قربانيان حادثه دنا ،شروع به بازنشر
گزارشهاي خود درباره برجام کردند .اما
سوال اساسي اتفاقا اينجاست که اگر برجام
موفقيت آميز بوده است بايد مشخص شود
وعدههايي که درباره ورود هواپيما به ايران
داده شد به کجا رسيده است؟ با توجه به
ناکارمديهاي برجام که حتي مورد اعتراف
توجيه کننده آن يعني سيد عباس عراقچي
هم رسيده است ،و با توجه به عدم تحقق

باقي است و ايران در تأمين نيازهاي صنايع
هوايي خود دچار مشکل است .مشکلي که
عمدت ًا به خاطر گردش مالي و تحريمهاي
بانکي با وجود برجام برطرف نشده هنوز
وجود دارند .مشــکل اساسي کشور عدم
توجه مسئوالن وزارت راه به اولويت سفر
کشــور اســت .آمار تصادف و مرگومير
ناشي از تصادف همواره در ايران باال بوده
است .به طوري که بسياري مرگومير بر
اثر ســوانح رانندگي را يکي از مهمترين
عوامل مرگ و مير در ايران ميدانند و نياز
است توجه ويژهاي به سفرهاي جادهاي و
ريلي که  95درصد مردم کشور براي سفر
يکنند ،شود.
از ان استفاده م 

آخوندي در بــاره نحوه جديد خريد
هواپيماهاي برجاميتوضيح دهد

ورود هواپيماهاي برجاميوعده داده شده
تا پايان ســال ،اکنون سواالت و ابهامات
زيادي درباره سرنوشــت  189هواپيماي
باقي مانده نيز ايجاد شده است.

هواپيماهــاي برجاميهم دچار حادثه
شدهاند

البتــه ناگفتــه نماند که در مــاهاي اخير
هواپيماهاي جديد و برجامينيز دچار حادثه
شدهاند .مرداد ماه امسال هواپيماي ATR
 600-72کــه يک هواپيماي برجامينيز
بود در مســير مشــهد به گرگان در حال
حرکت بود که در نزديکي فرودگاه گرکان
دچار نقص فني شــد و خلبان مجبور شد
اين هواپيما را در فــرودي اضطراري به
زمين بنشاند .با اين حال مسلم است که
هواپيماهاي فرسوده نسبت به نو ،ريسک
باالتري دارند ،همانطور که در اين سالها
نيز داشتهاند.
بازسازي هواپيماهاي فرسوده به خريد
هواپيماي نو

اولين پرواز هواپيماي  ATRآسمان که
امروز در حوالي ســميرم ســقوط کرد در
ســال  ۱۹۹۳بود ،ايــن هواپيماي ملخي
چندين سال در شيراز زمينگير بود و پس
از تعميرات و اورهــال ،به تازگي به پرواز
درآمده بود .اين هواپيما چندين ســال در
فرودگاه شيراز زمينگير بود که بعد از برجام
و ورود لوازم يدکي به جاي خريد هواپيماي
نو ،توسط نيروهاي بخش تعميرات اساسى
ناوگان  ATRپايگاه شيراز اورهال شده
بود.
موضوع تأمين فاينانس خريد هواپيماهاي
ايرباس از همان روزي که قرارداد ميليارد
دالري بــه امضاي مديران ايراناير و اين

شرکت اروپايي رسيد ،مطرح شد .تاکنون
 11فرونــد هواپيماي ايرباس و  ATRاز
مجموع خريدهاي ايراناير وارد کشور شده
است .هواپيماهايي که قرار بود پول خريد
آنها بهصورت قســطي پرداخت شود اما
تمام هزينه خريد اين هواپيماها بهصورت
نقدي و از طريق منابع صندوق توسعه ملي
پرداختشده اســت .البته قرار بر اين بود
که تا پايان ســال جاري  17هواپيما وارد
ناوگان هوايي کشور شود! و تا پايان سال
جديد ميالدي يعني اوايل ديماه  97تعداد
اين هواپيماها به  32فروند برسد .البته اين
موضوع بر اســاس گفتههاي مديرعامل
ايراناير صرف ًا آغاز روندي طوالني است
کــه در طول  9ماه آينــده يعني ماههاي
باقيمانده از سال  ۲۰۱۸ادامه پيدا خواهد
کــرد .در طول اين  9ماه ايران انتظار دارد
حدوداً  ۳۲فروند هواپيما از اين سه شرکت
بزرگ هواپيما ســاز جهان تحويل بگيرد.
البته بــا توجه به نحوه تأمين فرايند مالي
که تاکنون انجامشده تأمين فاينانس يکي
از چالشهاي اساســي اين قرارداد است.
اصغر فخريه کاشان مقام دوم مذاکره خريد
هواپيما از کمپانيهاي ايرباس ،بوئينگ و
 ATRاز ديماه ســال  94به اينسو در
چند مرحله از نهايي شدن فاينانس خريد
هواپيما خبر داده است ،اما تاکنون هيچکدام
از وعدههاي وي عملي نشده است.فخريه
کاشان در آخرين نمونه در واکنش به خبر
بازاريابي ايرباس براي فروش هواپيماهاي
ايراناير به ساير شرکتها يکبار ديگر از
مرحله نهايي قرار داشــتن فاينانس خريد
هواپيماها خبر داده است .معاون وزير راه
و شهرسازي بعدازاين سخنان جايگزين

رئیس کمیسیون عمران:

سياستهاي دولت در حوزه مسکن مبهم است

رئيس کميسيون عمران مجلس ،از تشکيل کميتهاي
در کميسيون متبوعش براي ســاماندهي ضربتي
بازار مســکن و تعديل نرخها خبــر داد .محمدرضا
رضایی در گفت و گو با خانه ملت ،با انتقاد از رشــد
بي سابقه نرخ مسکن در کشور به ويژه کالنشهرها،
گفت :نابه ســاماني نرخ ارز ،کمبود مسکن در کشور
و بــر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا از مهمترين
علل گراني ايجاد شــده در بازار مسکن است .رئيس
کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي ،با تاکيد
بر اينکه حبابقيمت مسکن به بزرگترين حد خود در
چند سال اخير رسيده است ،افزود :دولت بايد دست
از گفتار درماني برداشته و بداند با ورود جدي به بازار
مسکن ميتواند از گرانيهاي بيش از اين جلوگيري
کند .نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسالمي،
با بيان اينکه متاسفانه آشفته بازار نظارتها نيز عامل
مهم ديگر نوسان شــديد نرخ مسکن در بازار است،
تصريح کرد :متاســفانه در سالهاي اخير در نتيجه
ضعف نظارتها بســياري از نرخها افزايش يافته به
گونهاي که اکنون امکان بازگشت به قيمتهاي قبل
از تورم سخت است .رضايي با تاکيد بر اينکه دولت
برنامه مشخصي براي مسکن ندارد ،گفت :مهمترين
عاملي که قدرت خريد مردم در حوزه مسکن را روز
به روز کمتر کرده بي برنامه گي دولت در حوزه توليد
مسکن و ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضا است .وي

با بيــان اينکه اختالف نظري ميان مجلس و دولت
در خصوص ميزان نياز کشور به مسکن وجود دارد،
افزود :ادعاي دولــت در خصوص نبود کمبودي در
حوزه مسکن با هيچ منطقي سازگار نبودعه وضعيت
کنوني بازار حقانيت اظهارات در خصوص کمبود واحد
مسکوني را تاييد ميکند .اين نماينده مردم در مجلس
دهم ،با تاکيد بر اينکه تسهيالت دهي بانکها در حوزه
مسکن وضعيت بازار را آشفته تر کرده است ،گفت :نرخ
باالي سود تسهيالت کمکي به خريد مسکن نميکند
زيرا بسياري از اقشار جامعه توانايي بازپرداخت چنين
وامهايي با نرخ سود باال را ندارند .رضايي با بيان اينکه
دولت بايد با حمايت از بخش خصوصي انبوه سازان را
به ميدان انبوه سازي مسکن وارد کند ،افزود :در حال
حاضر سياستهاي دولت ادامه روند فعلي حاکم بر
بازار را نويد ميدهد .وي با تاکيد بر اينکه شفاف سازي
سياستهاي دولت در حوزه مسکن ضروري است،
گفت :ادامه روند فعلي نرخ خانههاي چند سال ساخت
و حتي کلنگي را به نرخ خانههاي نوساز رسانده و به تبع
آن قيمت خانههاي نوساز سر به فلک خواهد کشيد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با اشاره به دغدغه
مند بودن کميسيون عمران مجلس براي ساماندهي
بازار مســکن و توقف رشد نرخها در اين بازار ،افزود:
کميتهاي براي رصد نرخها و ساماندهي بازار مسکن در
کميسيون عمران مجلس تشکيل شده است.

نرخ رهن و اجاره واحدهای تجاری در مناطق مختلف تهران

کردن شــرکتهاي ديگر براي تحويل
هواپيماهاي سفارش دادهشــده ايراناير
را تائيد کرد.فخريهکاشان همچنين عدم
پايبندي ايراناير به تعهداتش را دليل عدم
تحويل هواپيما از سوي ايرباس اعالم کرد.
برداشت  330ميليون دالر و يکي از
اصليترين محورهاي استيضاح آخوندي

با توجه بااينکــه ايران تمام پيشپرداخت
خود را براي تأميــن فاينانس ،بهصورت
نقدي خريد کرده اســت و در حال حاضر
در صــورت تأمين احتمالــي فاينانس از
طرف شــرکتهاي خارجي بــاز نيازمند
پيشپرداخت است ،مشخص نيست اين
پيشپرداخــت از کجا قرار اســت تأمين
شــود .وزير راه در آســتانه استيضاح قرار
دارد و يکي از اصليترين محورهاي سؤال
از آخوندي برداشــت  330ميليون دالر از
صندوق توســعه ملي است .برداشتي که
قرار بود پيشپرداخت باشــد ۱۰۰ .فروند
ايرباس ۸۰ ،فرونــد بوئينگ و  ۲۰فروند
ATRقرار است در يک فرايند  10ساله
تحويل ايران شود اين در شرايطي است
که هنوز تکليف فرايند مالي ان مشخص
نشده اســت و تاکنون شرکتي حاضر به
تأمين متالي اين قرارداد نشده است.
صنعت هوايي با وجود برجام همچنان
درگيرتحريمها

هيچکسي از خريد هواپيماي نو براي کشور
ونوسازيناوگانحملونقلعموميناراحت
نميشود اما نکته اينجاست تا قبل از برجام
مشکل تحريمها و عدم تأمين قطعات و
لوازميدکي و هواپيمــا و ناتواني در خريد
هواپيماهاي نو وجود داشت .مشکالتي که
گويا به نحوه ديگري همچنان بر قوت خود

در همين رابطه فرجاهلل رجبي نماينده مردم
شيراز و عضو کميسيون عمران مجلس در
گفتگو با «عصر ايرانيــان» گفت :آينده
مابقي هواپيماهاي برجاميبه آينده برجام
گرهخورده اســت و اگــر وضعيت اجراي
برجام به همين شکل باشد و وضعيت ان
تغييري نکند و کارشکنيهاي امريکا ادامه
پيدا کند طبيعت ًا نميتوان توقع داشت که
از اين بابت گشايشــي اتفاق بيافتد .وي
بابيان اينکه شــرکتهاي که قصد ورود
به قراردادهاي مالي خريد هواپيما رادارند
نگاهي هم به مواضع امريکا در قبال برجام
دارند ،افزود :به نظر بنده اتفاقاتي بيشتري
در اين زمينه نخواهد افتاد و کار به همين
روال کندي که هســت ادامه پيدا خواهد
کرد.
رجبــي خاطرنشــان کــرد :در برخي از
حوزههاي راهي کشور مانند ريلي فاينانسور
پيداشده و مشغول به کار هستند ولي اين
فاينانسورها خيلي به بخش هوايي کشور
خيلي وجود ندارند .وي يادآور شــد :آنچه
در مراحــل اوليــه قراردادهاي هواپيماي
برجاميگفته شــد قرار بود از قبال درامد
شــرکتهاي هواپيمايــي هزينه خريد
هواپيما پرداخت شــود که روند فعلي ان
نياز به توضيح وزير راه دارد .نماينده مردم
شيراز تشــريح کرد :در ابتداي قراردادها
رئيسجمهور در مراســم معرفي وزير راه
گفت « ما وزيــري ميخواهيم که برود
بدون پول براي ما هواپيما بياورد» و ما از
کنار درامد و سود شرکتهاي هواپيماهايي
اقساط هواپيماهاي برجاميپرداخت شود
اما با توجه تغير شرايطي که در جريان ان
نيستيم وزير راه بايد توضيحاتي ارائه دهد.

نمايندهمردملنگرود:

مديرعاملآسمانبايدپاسخگوباشد

نماينده مــردم لنگرود در مجلس بــا بيان اينکه
آخوندي در ســقوط هواپيماي تهران – ياسوج بي
تقصير است ،گفت :تا پيش از بررسي جعبه سياه و
اعالم نتيجه نبايد در مورد آخوندي عجوالنه تصميم
گرفت .مهرداد بائوج الهوتی در گفت وگو با خانه
ملت گفت :از تالش خالصانه نيروهاي امدادي در
عمليات جست و جوي اجساد سپاسگزاري ميکنيم
و انتظار ميرود با تالش وافر آنها هر چه ســريع
تر اجساد تماميجانباختگان شناسايي و انتقال آنها
انجام شــود .نماينده مردم لنگرود افزود :متاسفانه
طي اين مدت مديرعامل شرکت هواپيماي آسمان
سکوت اختيار کرده و تاکنون واکنشي در رابطه با
اين حادثه دردناک نداشــته است .وي با تاکيد بر
اينکه زواياي مختلف حادثــه هواپیمایی تهران-
یاسوج بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد ،ادامه داد:
هواپيماي  ATRاز جمله محبوبترين هواپيماها
بوده و اغلب کشــورهاي دنيا در بــرد کوتاه از آن
استفاده ميکنند؛ متوسط سن اين هواپيما  24تا 25
سال بوده و در دنيا به هواپيماي ايمن معروف است،
بنابراين سازمان هواپيمايي به دليل کارنامه خوب و
مشخصات مناسب اين هواپيما اقدام به خريداري
آن کرده است .اين نماينده مردم در مجلس دهم،
با بيان اينکه کاپيتان فوالد جزو  10خلبان ماهر و
باتجربه کشور بود ،تصريح کرد :شکي در باال بودن

اخبار

ســن ناوگان هوايي بنا به مسائل تحريمينيست؛
البته به محض گشــايش در فضاي خريد هواپيما
وزير راه و شهرســازي اقدام به خريد  100دستگاه
هواپيما کرد و قراردادهايي را با ايرباس و بوئينگ و
 ATRيعني معتبرترين شرکتهاي دنيا منعقد کرد
اين در حالي اســت که برخي به جاي تقدير از اين
اقدام ،آخوندي را مورد هجمــه قرار داده و بر اين
باور بودند که هيچ ضرورتي به خريد هواپيما نيست
اما وزير راه و شهرســازي توجهي به اين مسائل
نکرد زيرا معتقد بود که امکان استفاده بيش از حد
از هواپيماها ديگر فراهم نيســت .بائوج الهوتي با
بيان اينکه آخوندي در سقوط هواپيماي تهران –
ياسوج بي تقصير است استيضاح وي را به صالح
ندانســت و افزود :هواپيماي ساقط شده متعلق به
وزارت تعاون و از ايمنترين هواپيما بوده و خلبان
آن نيز جزو باتجربه ترينها بوده از سويي وزير راه
و شهرسازي نيز به شدت از اين حادثه متاثر است
بنابراين نبايد تمام تقصير سقوط هواپيما را بر گردن
آخوندي انداخت .نماينده مردم لنگرود در مجلس
شوراي اســامي ،با بيان اينکه اظهارنظر در مورد
علت ســقوط هواپيماي تهران -ياسوج تا پيش از
بررسي جعبه سياه و اعالم نتيجه زود است ،تصريح
کرد :مديرعامل شرکت هواپيمايي آسمان نيز بايد
در اين رابطه پاسخگو باشد.

قیمت خرید آپارتمان های 40متری تهران

عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه
صنايع دريايــي ايران رو به اوفول اســت،
حمايتها از اين بخــش را کمرنگ عنوان
کرد و گفت :اگر اقتصاد ايران را فقط در پايه
دريا قرار دهيم اداره کردن  ۸۵ميليون نفر کار
سختي نيست .به گزارش تسنیم ،احمد مرادي
درپنجميننمايشگاهبينالملليدريايياظهار
کرد :افسوس و تاسف ميخوريم که سرمايه
عظيميدر کشــور داريم و ادعا ميکنيم که
در اين بخش منحصربفرد هستيم اما از آن
اســتفاده نميکنيم .وي با بيان اينکه پهنه
گســترده در دريا داريم با طرح اين پرسش
که چقدر توانســتهايم از همه فرصتهاي
موجود اســتفاده کنيم ،تصريح کرد :چقدر
توانستهايم اهداف را با کشورهاي منطقه و
دنيا ترســيم کرده و جايگاهي را براي ايران
تعريف کردهايم وببينيم چقدر موفق بودهايم.
وي تصريح کرد :گذشتههاي قبل از انقالب
را ديدهايم و شــرايط االن را درک ميکنيم،
بايد سرعت کار و عملکرد و تواناييهايي را
که نتوانستهايم از آنها به خوبي استفاده کنيم،
مورد توجه قرار دهيم .وي ادامه داد :بخش
خصوصيهمه داشــتههاي خــود را در کنار
مسئوالن قرار دادهاند و سعي بر اين بوده رشد
و توسعهاي را در کشور ايجاد کنند.
حجم معامالت تسه افزايش يافت

طــي  ۲۱روز معامالتي بهمن مــاه تعداد
 ۷ميليــارد و  ۳۴۷ميليون ورقــه بهادار در
 ۹۶۱هزار نوبت بــه ارزش  ۴۳هزار و ۴۶۲
ميليــارد ريال در بازارهاي فرابورس خريد و
فروش شــد .به گزارش فرابورس ،طي ۲۱
روز معامالتي تعداد  ۷ميليارد و  ۳۴۷ميليون
ورقــه بهادار در  ۹۶۱هــزار نوبت به ارزش
 ۴۳هزار و  ۴۶۲ميليــارد ريال در بازارهاي
فرابورس خريد و فروش شده که به ترتيب از
افزايش  ۶۴و  ۳۱درصدي حجم و نوبتهاي
معامالت و افت  ۳۴درصدي ارزش معامالت
نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکايت
دارد .همچنين بازار اول فرابورس در ماهي
که گذشت تغيير مالکيت  ۱۰۴۲ميليون ورقه
بهادار بــه ارزش  ۲۰۱۵ميليارد ريال و بازار
دوم مبادله  ۱۷۵۵ميليــون ورقه بهادار به
ارزش  ۶هزار و  ۷۹۹ميليارد ريال را به خود
ديدند که اين ارقام به ترتيب بيانگر رشد ۸۴
و  ۱۰۶درصدي حجم و ارزش معامالت در
بازار اول و رشد  ۵درصدي حجم و افت ۳۱
درصدي ارزش معامالت بازار دوم در مقايسه
با بهمن ماه سال  ۹۵است.
آموزش تيم تکاوران و کوهنوردان
توسط گروه فرانسوي

مديرکل دفتر عمليات هوانوردي ســازمان
هواپيمايي گفت :تيم فرانســوي از سازمان
هواپيمايي اين کشور و تيم صادرکننده مجوز
طراحي هواپيماي ايتيآر در سايت سانحه
حضور يافتند تا به تــکاوران و کوهنوردان
بابت نحوه جستجوي قطعات و جعبه سياه
هواپيما آموزش دهند .محمدسعيد شرفي در
گفتوگو با فارس ،در تشريح آخرين جزئيات
جستجوي الشــه و پيکر متوفيان سانحه
ايتيآر گفت :با توجه به شــرايط نامساعد
جوي امکان اعزام تکاوران و کوهنوردان به
محل وقوع حادثه امکان ندارد .وي ادامه داد:
از روز دوشنبه با مساعد شرايط جوي جستجو
براي يافتن پيکر متوفيان اين حادثه ،قطعات
هواپيما و همچنين جعبه سياه هواپيما آغاز
ميشود .شرفي اظهار داشت :تيم فرانسوي
شامل مسئوالن ســازمان هواپيمايي اين
کشور و مسئوالن صادرکننده مجوز طراحي
ايتيآر به محل سايت ســانحه رفتند ،تا
آموزشهــاي الزم را دربــاره نحوه يافتن
قطعات هواپيما ،نحوه پيدا کردن جعبه سياه،
مکان جعبه ســياه بين قطعات ،چگونگي
تصويربرداري از قطعــات هواپيما و ...را به
تکاوران و کوهنوردان انجام دهند .وي افزود:
اين کار از آن منظر انجام شد که متخصصان
سازمان هواپيمايي کشوري در سايت سانحه
حضور دارند ،اما به دليل صعبالعبور بودن
مسير و شــرايط نامساعد ،امکان حضور در
سايت ســانحه را ندارند ،زيرا در حوزه امداد
و کوهنوردي تخصص ندارند.
تعلل استانداري هرمزگان در الحاق
جزيره هرمز به منطقه آزاد قشم

معاون اســتاندار هرمزگان گفت :عليرغم
مصوبه مجلس ،هنوز اقدامات عملي براي
الحــاق جزيره هرمز به منطقه آزاد قشــم
صورت نگرفته و اســتانداري بــراي اين
منطقه بخشــدار تعيين ميکند .به گزارش
مهر ،بهروز اکرميمعاون سياسي ،اجتماعي
اســتانداري هرمزگان در حاشــيه افتتاحيه
پنجمين نمايشگاه ارگانهاي دريايي در جمع
خبرنگاران با بيان اينکه اسم استان هرمزگان
با تجارت گره خورده ،گفت :اين استان دروازه
صادرات و واردات کشــور است و  ۵۶درصد
صادرات و واردات کشور از اين استان انجام
ميشود .وي در خصوص گردشگري دريايي
در هرمزگان اظهار داشت :اين استان با دارا
بودن بيش از هزار کيلومتر خط ساحلي در
کنار خليج فارس و درياي عمان و تنوع آب و
هوايي ميتواند در زمينه گردشگري ساحلي
به خصوص در مســير سيريک به جاسک
بسيار گردشگر پذير باشد .اکرميادامه داد:
جنگلهاي دريايي در خور آذيني و همچنين
جزيره هرمز ميتوانند مقاصد گردشــگري
دريايي بسيار مناسبي انتخاب شوند.

