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شهروند| فهرست خرید هواپیما از غول ایتالیایی- 
فرانسوی ATR نهایی شد و کار به مرحله مبادله سند 
رسید. حاال با نهایی شــدن تبادل این سند بحث ورود 
« به نــاوگان ایران به  نخســتین هواپیماهای »ATRـ 
شکل رسمی پیگیری می شود. ایران ایر پیش از این ابراز 
امیدواری کرده بود که با نهایی شدن قرارداد با این شرکت 
ایتالیایی، امکان ورود چند فروند از هواپیماهای ATR به 
ناوگان ایران تا پیش از  سال جاری نهایی شود و به نظر 
می رسد با اظهارات جدید آخوندی، اجرای این قرارداد 
درهفته های پایانی  سال ۱۳۹۵ ممکن شود. این خبری 
اســت که دیروز عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی 
اعالم کرد. این موضــوع درحالی رخ می دهد که پس از 
ورود نخستین ایرباس خریداری شده، فرانسه تا قبل از 
نوروز ۹2، دو فروند ایرباس پهن پیکر را به ایران تحویل 
می دهد. عالوه براین، دیروز خبر رسید که هواپیماهای 
برزیلی هم تا قبل از جشن نوروز به ایران می رسند و 4 
فروند هواپیمای امبرائر توسط کیش ایرالین خریداری 
شده اســت. البته هواپیماهای خریداری شده برزیلی 
برخالف ایرباس ها، صفر کیلومتر نیســتند و  ســال 
ساختشــان 2008 و 20۱0 است. پس از برجام وزارت 
راه وشهرسازی ایرالین های کشــور را موظف کرده که 
تنها هواپیماهای جوان با عمر کمتر از ۱۵ سال خریداری 
کنند. ایران پیش از این، نمی توانست هواپیماهای جوان 
خریداری کند و حاال برجام فرصتی پیش روی صنعت 
هوایی گذاشته اســت تا به سرعت فرآیند جوان سازی 

ناوگان خود را دنبال کند. 
بازپس گیری سهم ایران از اقتصاد هوایی

اما درحالی مخالفان دولت رویکرد دولت یازدهم در 
نوســازی ناوگان هوایی را مورد انتقاد قرار می دهند که 
بسیاری از کارشناســان موقعیت پیش آمده را فرصت 
طالیی برای افزایش بهــره وری هوایی می دانند. آرمان 
بیات پیشــتر دراین باره به »شهروند« گفته بود؛ اگر به 
استاندارد های جهانی برســیم، بسیاری از هزینه های 
تحمیلی به شرکت های هواپیمایی ما سرشکن می شود. 
رقابت پذیری در نرخ گذاری ایجادشده و عرضه صندلی 
باال می رود. ماحصل ایــن تغییرات هم پویایی صنعت 

هوایی و انتقال آن به دهک های پایین جامعه است.
ازطرفی فرســودگی ناوگان هوایی امکان پروازهای 
دوربرد را از ایران گرفته و ایرانیان ســاالنه رقم باالیی 
برای خرید بلیت هواپیما به شرکت های هوایی خارجی 
می پر دازند. برپایه برآورد سازمان هواپیمایی از  سال ۹0 
تا  سال ۹۳ ایرانیان بیش از ۱2 میلیارد دالر از شرکت های 
هواپیمایی خارجی بلیت خریده اند. بــرآورد این رقم 
ازسوی شرکت هما نیز این اســت که ایرانیان ساالنه 
چهار میلیارد دالر برای پــرواز از نقاط مختلف دنیا به 
ایران و برعکس از ایرالین های خارجی بلیت خریداری 
می کنند. درنتیجه تنها با احتساب بازگشت مشتریان 
داخلی، می توان انتظار داشت هزینه خرید هواپیماهای 
جدید درکمتر از سه سال تأمین شــود، اما اثرگذاری 
غیرمستقیم نوسازی و توسعه ناوگان هوایی کشور بیش 
ازاین موارد اســت. قراردادهای جدید، ایران را امیدوار 
کرده که سهمی دربازارهای جهانی کسب کند و حتی 

به  هاب حمل ونقل هوایی منطقه تبدیل شود.
شکست حصر تحریم ها 

امضای برجام ایــن فرصت را به ایــران داد تا پس از 
چهاردهه به  صورت مستقیم با سازندگان اصلی هواپیما 
وارد مذاکره شــود و نخســتین گام ها را برای نوسازی 
ناوگان هوایی خود بردارد. ناوگانی قدیمی که به گفته 
عباس آخوندی میانگین سن آن به 2۳ سال می رسد. 
آخرین هواپیمایی که ایــران از ایرباس خریداری کرده 
بود، به  سال ۵6 بازمی گردد. زمانی که ایران ایر، 6 فروند 

هواپیمای پهن پیکر ایرباس۳00 به ایرباس ســفارش 
داد. پس از آن ایران ایر در اواســط دهه۹0 میالدی هم 
توانست با مذاکراتی بسیار حساس دوفروند هواپیمای 
جدید از ایرباس بخرد. از آن زمان تاکنون امکان مذاکره و 
معامله مستقیم با شرکت های هواپیماساز وجود نداشته 
و قرارگرفتن این مسأله درکنار نرسیدن قطعات مورد 
نیاز باعث شده 40 درصد از کل هواپیماهای ایران رسما 
زمینگیر شوند. در ســال های گذشته البته ایران بارها 
اقدام بــه خرید هواپیماهای جدید و دســت دوم برای 
توسعه و نوسازی ناوگان هوایی خود کرد اما به واسطه 
تحریم ها این تالش ها یا موفقیت آمیز نبود یا هزینه خرید 
هواپیما و تأمین قطعات را برای ایران چند برابر کرده بود، 
اما با اجرایی شدن برجام حصر تحریم ها شکسته شده 
و بعد از ورود نخســتین ایرباس به ایران، منابع خبری 
از ورود هواپیماهای »A.T.R« و امبرائر تا پایان  ســال 

می رسد. 
تالش برای نوسازی ناوگان هوایی ایران که میانگین 
عمر آن به 2۳ ســال می رســید، از روزهــای پس از 
امضای برجام آغاز شــد و درنهایت مهرماه امسال بود 
که اوفک )دفتــر کنترل دارایی هــای خارجی وزارت 
خزانه داری آمریکا( مجوز فروش هواپیما به ایران را به 
شــرکت های ایرباس و بویینگ داد. نخستین قرارداد 
رسمی خرید هواپیما را ایران با شرکت بویینگ در 2۱ 
آذرماه  سال جاری نهایی کرد و یک هفته بعد یعنی 2۹ 
آذرماه قرارداد ایران و ایرباس نهایی شــد. دو قراردادی 
که براساس آن ظرف ۱0 ســال آینده 200 هواپیمای 
نو به ناوگان هوایی ایران اضافه می شــود. به گفته وزیر 
راه وشهرســازی ۱00 فروند از این هواپیماها ساخت 
شرکت ایرباس، 80 فروند آن بویینگ و 20 فروند دیگر 
هم حاصل قرارداد با کمپانی فرانسوی ATR خواهد بود. 
درنهایت 20روز بعد از امضای قرارداد ایران ایر و ایرباس، 
نخستین فروند هواپیما در تولوز فرانسه به ایران تحویل 
داده شد و طی مراسمی 2۳ دی ماه در فرودگاه مهرآباد 
به زمین نشست. به گفته وزیر راه وشهرسازی دو فروند 
هواپیمای ایرباس۳۳0 دیگر تا قبل از نوروز ۹6 به کشور 
وارد می شــود و ۹ فروند هواپیمای دیگر در  سال آینده 
به ایران تحویل می شــود. دیگر هواپیماهای سفارش 
داده شده هم ظرف ۱0 ســال آینده به تدریج به کشور 

وارد خواهد شد، اما جز ایرباس، 80 هواپیمای بویینگ 
هم در راه ایران است. به گفته فرهاد پرورش، مدیرعامل 
ایران ایر نخستین بویینگ آوریل 20۱8 )اردیبهشت ماه 
۱۳۹۷( به ایران وارد می شود و بقیه آنها هم طی ۱0 سال 

وارد کشور می شوند. 
درکنار برنامه ریزی برای خرید هواپیماهای نو، سازمان 
هواپیمایی به ایرالین های داخلی اجازه داده نسبت به 
خرید هواپیماهایی که از نظر ایمنی و کیفیت شرایط 
مثبتی دارند و البته عمرشان به ۱۵ سال نمی رسد نیز، 
اقدام کنند و دراین راســتا یکی از ایرالین های داخلی 
نســبت به ورود چهار فرورند هواپیمای دســته دوم با 
سن پایین اقدام کرده که احتماال تا پایان  سال به ناوگان 

کشور اضافه خواهند شد.
 ورود 4 فروند هواپیمای  امبرائر 

به ناوگان هوایی تا پایان امسال
»با عملیاتی شــدن این هواپیماهــا مقاصد پروازی 
کیش ایر به 20 فــرودگاه افزایش می یابد«. مدیرعامل 
شــرکت هواپیمایی کیش ایر این خبــر را اعالم کرد و 
 »۱۹۵ Embraer«  توضیح داد: چهار فروند هواپیمای
با  سال ساخت 2008 و 20۱0 میالدی و ۱08 صندلی 
پرواز تا پایان امسال وارد ناوگان هوایی کیش ایر می شود 
تا نیاز 20 فرودگاه کشور جهت اتصال به جزیره کیش و 

سایر نقاط رفع شود.
 مدیر عامل شرکت هواپیمایی کیش  دربیان جزییات 
ورود این هواپیماها می گویــد: به منظور بهره مندی و 
پوشــش نیاز هموطنانی که به لحاظ شرایط فرودگاه 
شــهر خود و به دلیل عدم امکان نشســت و برخاست 
هواپیماهای استفاده شــده در ایرالین هــای داخلی 
خصوصا کیش ایر از امکان بهره برداری از پتانسیل های 
گردشــگری، تجاری و صنعتی جزیره کیش بی بهره 
بودند، برنامه الحاق چهار فروند هواپیمای ســبک تر را 
دربرنامه خــود قرار داده ایم که  تا پایان  ســال جاری به 

ناوگان کیش ایر ملحق  می شود.
بنا بر این گزارش، کیش ایر درنــاوگان هوایی خود 
۱4 فروند هواپیما مشــتمل بر دوفرونــد هواپیمای  
ایرباس۳2۱، دو فرونــد هواپیمای ایرباس۳20، هفت 
فروند هواپیمای MD و سه فروند هواپیمای فوکر۱00 
دارد و با برقراری میانگین 68 ســورتی پرواز روزانه و 

همچنین اتصال مراکز و شهرهای 20 استان به جزیره 
کیش، موفق به تأمین نیاز پروازی هموطنان شده است.

»محمدتقی جدیدی« با بیان این که بــا ورود این 
هواپیماها تعداد ناوگان هوایی این شرکت به ۱8 فروند 
افزایــش می یابد، گفت: این هواپیماها از نوع ســبک 
هستند و به سهولت می توانند دربرخی از فرودگاه هایی 
که پیش از این شرکت های هوایی نمی توانستند به این 

فرودگاه ها پرواز کنند، پرواز خود را انجام دهند.
او با بیــان این که با عملیاتی شــدن این هواپیماها 
درکشور ظرفیت صندلی پروازهای کیش ایر به بیش 
از 2۵00 صندلی افزایش می یابــد، افزود: پیش از این 
ناوگان هوایی کیش ایر متشــکل از ۱4 فروند هواپیما 
شــامل 2 فروندهواپیمــای ایربــاس۳2۱، دو فروند 
هواپیمای ایرباس۳20، هفت فروند هواپیمای MD و 
سه فروند هواپیمای فوکر۱00 بود. با ورود چهار فروند 
هواپیمای جدید امبرائر تعداد ناوگان این شرکت به ۱8 

فروند افزایش می یابد.
جدیدی میانگین عملیات ۱4 فروند هواپیمای این 
شرکت را روزانه 68 سورتی پرواز درمسیرهای مختلف 
داخلی و بین المللی اعالم کرد. مدیرعامل کیش ایر با 
ابراز امیدواری نســبت به ورود هواپیماهای امبرائر تا 
پایان  سال جاری و بکارگیری آنها درپروازهای نوروزی 
گفت: درصورت افزایش تقاضــا ازمبادی مختلف و به 
منظور کنترل قیمت بلیت بازار، این شــرکت درصدد 
است با برقراری پروازهای فوق العاده به کیش از افزایش 
غیرمنطقی قیمت بلیت پروازهای هوایی دراین مسیر 

جلوگیری کند.
 هواپیمــای مســافربری امبرائــر ۱۹۵ معروف به
 ئی- جــت )E-Jet( از هواپیماهای جت به نســبت 
کوچک مســافربری دو موتوره برزیلی هســتند که 
درشرکت امبرائر برزیل طراحی و تولید می شوند. این 
هواپیما برای نخستین بار در  سال 2002، سری ۱۷0 
این هواپیما بــه پرواز درآمد و تا  ســال 20۱۳ بیش از 
یک هزار فروند از این هواپیماها دراین کشور تولید شده 
است. این هواپیماها هم اکنون دربسیاری ازشرکت های 
هوایی جهان درحال پرواز هســتند و تا ۹00کیلومتر 
می توانند سرعت بگیرند و تا مسافت ۳۵00کیلومتر نیز 

می توانند پرواز کنند.

 جریمه مدیرانی 
که دارایی شان را نگویند

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق 
الیحه برنامه ششم توسعه گفت: از این پس اگر 
مقامات اموال و دارایی خود و خانواده  شان را قبل 
و بعد از تصدی مسئولیت اعالم نکنند، مشمول 
مجازات درجه 6 یعنی انفصال از خدمت خواهند 
شــد. او به تشــریح مصوبات مجلس درباره رفع 
ایرادات شــورای نگهبان از الیحه برنامه ششــم 
توسعه پرداخت و تصریح کرد: قبال گفته بودیم که 
حقوق مدیران نباید بیشتر از دوبرابر ماده ۷6 قانون 
مدیریت خدمات کشوری باشد و شورای حقوق و 
دستمزد می تواند تا ۳0 درصد افزایش دهد. با ایراد 
شورای نگهبان به این مصوبه، مناطق عملیاتی، 
محروم و مرزی و متخصصــان را اضافه کردیم و 
همچنین رقم ۳0 درصد به 60 درصد افزایش پیدا 

کرد.
حاجی بابایی گفت: با مصوبه مجلس ســقف 
دریافتی مقامات و مدیــران ۱4برابر پایه حقوق 
یعنی حدود ۱4 میلیون تومان است که این رقم 
توسط شورای حقوق و دستمزد می تواند از یک 
تا 60 درصد برای مواردی که گفته شــد، افزایش 

پیدا کند.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

تولید مشترک رنو تا پایان  سال 
ایلنا| محمدرضــا نعمــت زاده وزیرصنعت، 
معدن و تجــارت از امضای دوقــرارداد در زمینه 
کشتی سازی و تولید مشــترک خودروهای رنو 
خبر داد. او ادامه داد: خوشــبختانه بعد از برجام 
سرمایه گذاری های مشترک آغاز شد، به گونه ای 
کــه هم اکنــون در زمینه تجهیزات پزشــکی 
برای مثال در دســتگاه فیلتر دیالیــز و صنایع 
خودروســازی از این قبیل سرمایه گذاری ها زیاد 

داریم. 

 تصویب 
مدل مسکن اجتماعی و حمایتی 

پایگاه اطالع رسانی دولت| هیأت دولت، 
پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه کشور مبنی 
بر تأمین مسکن گروه های کم درآمد در دوقالب 
مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی 
و تصویب کرد. درمدل مسکن حمایتی )کمک 
به ســاخت و خرید مســکن ملکــی و کمک 
بالعوض( بانک مرکزی موظف شــد، نســبت 
به تعیین بانک عامل جهت تأمین تســهیالت 
درسقف مبلغ اعالمی اقدام کند. استفاده از این 
تســهیالت برای خرید بناهای تا عمر 20 سال 
بالمانع است. درمســکن اجتماعی نیز کمک 
به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک 
هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن 
مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی 
و حقوقی خواهد شــد که دارای زمین بوده و 
تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری 
با نرخ اجاره ترجیحــی و درقالب توافق با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی داشته و به ازای هر واحد 
اســتیجاری تا دوبرابر سقف تسهیالت اعالمی 

اعطا می شود.

 جشنواره بزرگ 
فرهنگ و اقتصاد روستا برگزار شد 

به مناسبت سالروز شــکوهمند انقالب اسالمی 
خبرگزاری روستا، پایگاه خبری تحلیلی و ترویجی 
روستا به عنوان گسترده ترین پایگاه خبری کشور 
با گســتره 6۳000 دولت با حضور مهندس زرگر 
معاونت ســرمایه گذاری فرهنگــی و اجتماعی در 
توسعه دولت ریاســت جمهوری و مهندس کالنی 
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی توســعه روســتایی 
به صــورت نمادین در روســتای گلیداغ اســتان 
گلســتان افتتاح شــد.  هدف از ایجاد این شبکه 
جدید اطالع رسانی ارج نهادن به روستا و روستایی، 
توســعه ســرمایه های اجتماعی، تقویت فرهنگ 
کارو تالش، گســترش نشــاط و امید در جامعه و 
ارتقای کســب و کار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و ورزشــی در روســتاهای کشور اســت. برگزاری 
مســابقات کشــتی ســنتی گورش با حضور تیم 
های استان زنجان، ســمنان، خراسان و گلستان، 
اجرای آییــن ذکر خنجر، دو تار نوازی نمایشــگاه 
صنایع دســتی و غذاهای محلی ، نشســت های 
 تخصصی کســب وکار از برنامه هــای جنبی این 
مراســم بود. در این مراســم مهندس زرگر ضمن 
ارزیابی، اهمیــت و ارزش این شــبکه خبری و اثر 
بخشی آن در رشد و بالندگی روستاها را حایز اهمیت 
دانست و آن را یک حرکت مثبت در کمک به رشد و 
شکوفایی روستاییان در عرصه های مختلف دانست. 
از تصمیمات گرفته شده در پایان این مراسم با شکوه 
معرفی سفیران هنر و ورزش  و رسانه روستا از میان 
چهره های شاخص کشور، احداث مجتمع فرهنگی 
و ورزشی توریستی چند منظوره، راه اندازی سینما 
روستا چاپ و انتشار روزنامه تخصصی روستا، ایجاد 
مرکز آموزش های عالی و کاربردی و راه اندازی چند 

واحد تولیدی و صنعتی را می توان نام برد. 

   فهرست خرید از غول ایالیایی-فرانسوی نهایی شد           4فروند هواپیمای جوان برزیلی تا قبل از نوروز به ایران می آیند
   2 ایرباس پهن پیکر 330 آماده تحویل شد

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

کره جنوبی از نیسان شکایت کرد
ایسنا| کره جنوبــی از واحد کره ای نیسان موتور 
به دلیل دســتکاری نتایج اقتصاد ســوخت سدان 
Q۵0 اینفینیتی شکایت کرد. دفتر دادستان های 
منطقه ســئول مرکزی پس از شکایتی که از سوی 
وزارت حمل ونقل کره جنوبی تنظیم شد، تحقیقاتی 
را درباره نیســان آغاز کرد.  به گفته یکی از مقامات 
وزارت محیط زیســت کره جنوبی، نیسان اقتصاد 
سوخت Q۵0 را ۳.4 برابر باالتر از سطح واقعی برآورد 
کرده است و نتایج تست اقتصاد سوخت این خودرو را 

دستکاری کرده تا بهتر به نظر برسد.

ZTE در انتظار مجازات آمریکا

مهر| شــرکت تجهیزات مخابراتی ZTE چین 
نسبت به تأثیر مجازات های احتمالی آمریکا علیه این 
 ZTE شرکت بر عملکرد آن ابراز نگرانی کرد. آمریکا
را به نقض تحریم های غرب علیه ایران متهم کرده 
اســت و احتماال مجازات هایی را علیه این شرکت 
چینی اعمال خواهد کرد. در نخستین اقدام آمریکا 
درماه مــارس )فروردین ۹۵( یکی از ســخت ترین 
محدودیت های صادراتی تاریخ این کشــور را علیه 
ZTE اعمال کــرد. از آن زمان تاکنون آمریکا اجرای 
برخی از محدودیت های اعمال شــده را به تعویق 
انداخته، اما قرار اســت این محرومیت ها بعد از 2۷ 

فوریه )۹ اسفند( اعمال شوند.

به اشیا زل بزنید تا روشن شوند

مهر| شاید تصورکردن این موضوع دشوار باشد، اما در 
آینده نه چندان دور برای روشن کردن وسایل برقی 
مانند المپ منازل، تلویزیون و... تنها کافیست برای 
مدت کوتاهی به آنها خیره شوید. براساس اختراعی 
که به تازگی توسط آمازون به ثبت رسیده، فناوری 
خاصی توسط این شرکت ابداع شده که روشن کردن 
وســایل برقی را با زل زدن به آنها ممکن می کند. به 
همین منظور عینک خاصی طراحی شده که برای 
کنترل وسایل برقی با نگاه کردن به آنها قابل استفاده 
است. البته این عینک ها صدور فرامین دیگری را به 

صورت صوتی ممکن می کنند. 

بازگشت نوکیا۳۳۱۰
مهر| وزن نوکیــا ۳۳۱0 که نخســتین مرتبه 
۱۷ سال قبل تولید شده بود، بسیار سنگین بود که 
عالوه بر باتری قدرتمند طرح ماندگاری نیز داشت، 
اما این تلفن قدیمی که حتی صفحه نمایش رنگی 
نداشت، اکنون مدت هاســت که از دور خارج شده 
 اســت، اما گزارش هایی مبنی بر آن وجود دارد که

 HMD Global شرکت فنالندی تولیدکننده ای 
که اکنون تلفن های نوکیا را می ســازد، خود را برای 
رونمایی از نسخه مدرن نوکیا ۳۳۱0 درکنگره جهانی 
موبایل آماده می کند. به نظر می رسد نسخه مدرن 
۳۳۱0 به جای آن که یک تلفن هوشــمند تمام و 

کمال باشد، تا حدودی به نمونه اصلی وفادار باشد.

پخش برنامه کودک از یوتیوب 

 
فارس| گوگل قصد دارد برنامه های تلویزیونی ویژه 
کودکان تولید کند و این برنامه ها را از طریق سایت به 
اشــتراک گذاری ویدیوی یوتیوب پخش کرده و در 
دســترس عالقه منــدان قــرار دهد. قرار اســت 
چهارمجموعه تلویزیونی ویژه کودکان برای پخش از 
طریق یوتیوب آماده شود. این کار از دوماه دیگر و از 
اوایل بهار آغاز می شود و برنامه های یادشده ازطریق 
سرویس YouTube Red در دسترس هستند. این 
سرویس فاقد آگهی های تبلیغاتی است و استفاده از 
آن مستلزم پرداخت حق اشتراک ۱0دالری ماهانه 

خواهد بود.
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شــهروند| بیژن زنگنه، وزیر نفت، چهره خبرساز 
دیروز بود. او معتقد اســت عده ای از این که ایران دوباره 
تحریم شود، خوشحال می شــوند! وزیر نفت که درباره 
مدل جدیــد قراردادهای نفتی صحبــت می کرد، در 
خالل آن به نکته جالبی اشــاره کرد و گفت: یک سال 
طول کشید تا متن قراردادهای جدید نفتی به اجماع 
رسید و بر مبنای مصوبات دولت متن قرارداد تهیه شد. 
ان شــاءاهلل این قراردادها به نتیجه می رسد. البته اگر 
افرادی که می خواهند برجام عملی نشود، اجازه دهند 
این قراردادها نهایی شــود و دوباره یک تحریم درست 
نکنند. یک عده از این که ایران تحریم شود خوششان 
می آید. در تحریم نمی توان کشور را توسعه داد اما یک 

عده دلشان نمی خواهد کشور در آرامش و توسعه باشد.
البته زنگنه از ادامه مذاکرات با غول فرانسوی توتال هم 
خبر داد و گفت: موافقتنامه ای که حدود دو ماه قبل با 
توتال امضا شد باید تبدیل به قرارداد شود. مذاکرات با 
توتال دنبال می شود و ظرف دو ماه آینده امضا خواهد 
شد. البته توتال اخیرا مالحظاتی را مطرح کرده است 
مبنی بر این که اگر ترامپ ایران را تحریم کند، توتال از 
سیاســت های اتحادیه اروپا پیروی می کند. برای من 
قابل توجیه نیســت که آنها چرا این مسأله را رسانه ای 
کردند. درحال حاضر بخش فنی و بازرگانی موافقتنامه 
جلو می رود. وزیر نفت ادامه داد: البته ما این مسأله را با 
وزارت خارجه در میان گذاشتیم و آقای ظریف به خانم 

موگرینی منتقل کردند. به جز توتال چند قرارداد دیگر 
وجود دارد که دنبال می شــود. باید در این زمینه دقت 
کنیم و ان شاءاهلل کید دشمنان ما به خودشان برگردد. 
زنگنه با اشاره به همکاری توتال با قطر اظهار کرد: میدان 
پارس جنوبی یک میدان بزرگ است. درحال حاضر ما در 
مرحله ای هستیم که بیشتر از پول به فناوری نیاز داریم. 
آنچه از همکاری با توتال و انی در توسعه پارس جنوبی یاد 
گرفتیم، باعث شد بتوانیم فازهای دیگر را توسعه دهیم. 
ما باید از افت تولید میدان ها جلوگیری کنیم و برای این 
منظور به همکاری نیاز داریم. زنگنه تأکید کرد: همکاری 
با توتال یک تصمیم جمعی و کار درستی بوده است. البته 
این شــرکت از نظر قانونی حق ندارد اطالعات ما را در 
اختیار قطر قرار دهد و اگر چنین اقدامی کند، خسارت 
سنگینی باید بدهد. البته به این شرکت اطالعات کل 

میدان داده نمی شود.
خبرهای خوش نفتی در راه است

وزیر نفت با بیان این که تا آخر  سال خبرهای خوش 
نفتی به گوش مردم می رسد، افزود: تا قبل از پایان سال، 
تولید از میدان مشترک پارس جنوبی به ۳۵ هزار بشکه 
خواهد رسید. زنگنه در مورد میدان  نفتی پارس شمالی 

و پارس جنوبی گفــت: در پارس جنوبی که یک میدان 
نفتی مشترک با قطر است از این کشور جلوتر هستیم. 
پارس شــمالی یک میدان مشترک نیست و به همین 

دلیل در اولویت وزارت نفت قرار ندارد.
مردم حرف گوش نمی دهند!

وزیر نفت در ادامه با اشــاره به بازگشت نفت ایران به 
بازارهای جهانی اظهار کــرد: دولت یک تصمیم ملی 
گرفت و آن این بود که با حداکثر ســرعت به بازارهای 
جهانی برگردد. البته عده ای با این تصمیم مخالف بودند 
و انتقاد کردند که بازگشت سریع به بازار تأثیر منفی در 
قیمت خواهد داشت اما ما اعالم کردیم سهم ما در بازار 
مهم تر از قیمت است و قیمت ها را باید کسی که خراب 
کرده درست کند. ما توانســتیم کمتر از سه ماه تولید 
خود را یک میلیون بشــکه افزایش دهیم. همچنین از 
۱.2 میلیون بشکه صادرات میعانات گازی به 2.8 میلیون 
بشکه صادرات رسیدیم. درواقع میزان صادرات میعانات 
و نفت خام ما ۱.6میلیون بشکه افزایش یافت. زنگنه با 
تأکید بر این که بازارهای صادرات ایران متنوع شــده 
اســت، افزود: قبال فقط کشــورهای چین، هند، کره، 
ژاپن، ترکیه و تایوان مشــتریان ایران بودند اما درحال 

حاضر اروپا، اندونزی و ســایر کشــورهای آسیایی به 
مشتریان ما اضافه شده اند. درحال حاضر مشتری ها را 
خودمان انتخاب می کنیم و محدودیتی در دریافت پول 
نداریم. البته سیاست ما این است که بیشترین فروش 
را به کشورهای آسیایی داشته باشیم. وی با بیان این که 
افزایش تولید باعث افزایش میزان صادرات می شــود، 
گفت: مصرف داخلی نباید باال برود. زیرا مصارف حرارتی 
با گاز جایگزین می شود. مصرف مایع نیروگاه ها در  سال 
۱۳۹2، 2۷ میلیارد لیتر یا به عبارتی حدود 4۷ درصد بود 
که امسال به ۱0 درصد کاهش پیدا کرده است زیرا اکثر 
نیروگاه ها از گاز اســتفاده می کنند. همچنین راندمان 
حرارتی خودرو برای ما مهم است و باید تاکسی، اتوبوس 
و وسایل حمل و نقلی تولید کنیم که از CNG استفاده 
می کنند. وزیر نفت ادامه داد: ما می توانیم تا  سال آینده 
20 میلیون لیتر گازوییل صــادر کنیم. درحال حاضر 
روزانه 20 میلیون مترمکعب در ســوخت خودرو از گاز 
استفاده می شود که این میزان از گاز جایگزین بنزین 
شــده اســت. زنگنه در ادامه با انتقاد از مصرف گاز در 

بخش خانگــی گفت: مردم 
حرف ما را گوش نمی دهند. 
روزهای آینده دمای کشور 
کاهش پیدا می کند و از مردم 
می خواهیم مصرف گاز خود 

را دو درجه کمتر کنند.

وزیر نفت: 

عدهایازتحریمایرانخوشحالمیشوند

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

عدد روز

علی کاظمی منش، مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری 
راه آهن با بیان اینکــه 20 درصد بلیت قطارهای نــوروزی به فروش رفته 
است، گفت: امسال برای ایام نوروز یک میلیون و 6۱۵ هزار صندلی ظرفیت 
ایجاد شد که تاکنون فقط ۳00 هزار صندلی به فروش رفته و در مسیرهای 
پرترددی مثل تهران -مشــهد و بالعکس به غیر از ۳ روز، در همه روزهای 

نوروز ظرفیت خالی داریم.

تسنیم| محمدجواد صدق آمیز، رئیــس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک 
تهران با اشــاره به جایگاه مهم کسبه پالســکو در توزیع پوشاک تولید داخلی 
در صنف مردانه گفت: مجموع اجناســی که می توانســت داخل پالسکو باشد 
حداکثر ۱۵0 میلیارد تومان بود اما در بازار شب عید کشور گردش مالی بیش از 
۱0 هزار  میلیارد تومان وجود دارد که گردش مالی موجود در پالسکو نمی تواند 

باعث بر هم خوردن این بازار شود.

20 
درصد

150 
میلیارد 
تومان

پوشاک در پالسکو سوخت بلیت قطارهای نوروزی به فروش رفت


