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معامالت مسکن 
در دي ماه ۵۰ درصد کاهش يافت

رئيس اتحاديه مش��اوران امالک با بيان اينکه ميزان معامالت 
مسکن در شهر تهران در دي ماه حدود ۵۰ درصد کاهش يافته 

است، گفت: قيمت مسکن تا انتخابات افزايشي نخواهد بود.
حسام عقبايي در گفت و گو با فارس با اشاره به اينکه اميدوار بوديم 
با توجه به روند مناسب خريد و فروش در تهران در 8 ماه نخست 
امس��ال اين حجم معامالت در تهران به کش��ور تس��ري پيدا کند 
گفت:در تهران و کشور در 11 روز نخست دي ماه حجم معامالت 
نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش يافت به طوريکه در اين مدت 
18 هزار و 149 قرارداد خريد و فروش در کشور ثبت شد اما پارسال 
34 هزار قرارداد داشتيم که نشان مي دهد معامالت نزديک به ۵۰ 
درصد کاهش يافته است. عقبايي ادامه داد: پيش بيني ما اين بود 
که در هشت ماه اول سال که افزايش حجم معامالت مسکن را 
در تهران شاهد بوديم اين رشد معامالت به سطح کشور تسري 
پيدا کند اما متاس��فانه بنا به داليلي اينطور نش��د. رئيس اتحاديه 
مشاوران امالک خاطر نشان کرد:ميزان معامالت شهر تهران در 
11 روز نخس��ت دي ماه پنج هزار و 722 قرارداد خريد و فروش 
بود؛ در حالي که در مدت مش��ابه پارس��ال 6 هزار و 19۵ قرارداد 
امضا شده بود که اين آمار هم نشان از کاهش حدود ۵۰ درصدي 

ميزان معامالت در تهران مي دهد.

تخليه و بارگيري 
بيش از 1۰۵ميليون تن کاال در بنادر ايران

سازمان بنادر و دريانوردي اعالم کرد: در 9 ماه گذشته از بنادر 
ايران در مجموع 1۰۵ ميليون و 9۰4 هزار و 94۰ تن کاالي نفتي 
و غيرنفتي تخليه و بارگيري ش��ده اس��ت. به گزارش تجارت از 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در اين مدت سهم کاالي 
غيرنفتي 7۰ ميليون و ۵۵4 هزار و 278 تن و س��هم کاال نفتي 

3۵ ميليون و 3۵۰ هزار و 662 تن بوده است.
از کل آمار تخليه و  تخلي�ه و بارگي�ري کااله�اي غيرنفت�ي: ���
بارگيري کاالهاي غيرنفتي، س��هم عمليات تخليه 3۰ ميليون 
و ۵36 ه��زار و 612 ت��ن و س��هم بارگي��ري نيز 4۰ ميليون و 17 
هزار و 66 تن بوده اس��ت. آمار واردات و صادرات اين نوع کاال 
ني��ز در 9 م��اه گذش��ته به ترتيب 24 ميلي��ون و 9۰ هزار و ۵86 
ت��ن و 3۵ ميلي��ون و 193 ه��زار و 77۵ گ��زارش ش��ده و در اين 
مدت از کل بنادر ايران سه ميليون و 4۰8 هزار و 1۵3 تن کاال 

ترانزيت شده است.
از مجموع آمار تخليه و    تخلي�ه و بارگي�ري کااله�اي نفت�ي:  ���
بارگيري کاالي نفتي، سهم تخليه 14 ميليون و 686 هزار و 4۵7 
تن بوده و سهم بارگيري اين نوع کاال نيز 2۰ ميليون و 664 هزار 
و 2۰۵ تن گزارش ش��ده و مجموع ترانزيت کاالهاي نفتي نيز 
يک ميليون و 173 هزار و 477 تن بوده است. در مدت ياد شده 
2 ميليون و 444 هزار و 781 تن کاالي نفتي وارد کشور شده و 
18 ميليون و 4۵4 هزار و 942 تن صادرات شده که نشان دهنده 
رشدي 76.2 درصدي در اين بخش است. به گزارش ايرنا، پيش 
از اين، عملکرد هش��ت ماهه امس��ال ) منتهي به آبان( نشان داد 
که 93 ميليون و ۵27 هزار و 977 تن کاالي نفتي و غيرنفتي از 
همه بنادر ايران تخليه و بارگيري ش��د که 6.6 درصد نس��بت به 

مدت مشابه سال گذشته افزايش نشان مي دهد.

۷ ايرالين موافقت اصولي
 براي تاسيس دريافت کردند

رئيس سازمان هواپيمايي کشوري 
بااشاره به برنامه جامع اين سازمان 
ب��راي افزاي��ش ت��وان عمليات��ي 
فرودگاه ه��اي کش��ور، گف��ت: 7 
ايرالي��ن جدي��د موافق��ت اصولي 

تاسيس دريافت کردند.
ب��ه گ��زارش تجارت ب��ه نقل از وزارت راه و شهرس��ازي، علي 
عابدزاده، افزود: با توجه به پيش��رفت مذاکرات خريد هواپيما تا 
مرحله عقد قرارداد، اميدوار هستيم که طرف خارجي به قرارداد 
پايبند بماند و ايران بتواند از خريدهاي هوايي خود استفاده کند. 
وي با اشاره به تجهيز صنعت هوايي ايران به حدود 2۰۰ فروند 
هواپيماي جديد اظهارداشت: افزايش مقاصد پروازي در دستور 
کار آينده س��ازمان قرار دارد و باوجود اينکه فعاًل افزايش��ي در 
مقاصد جديد نداشته ايم اما قرار است براي آن برنامه ريزي شود. 
عابدزاده با اعالم اينکه درحال حاضر 7 ايرالين جديد موافقت 
اصول��ي درياف��ت کرده اند، تصريح کرد: درانتظار ايجاد الزامات 
الزم ب��راي ش��روع فعاليت ايرالين ها)تامي��ن هواپيما و تامين 
زيرس��اخت هاي الزم( هستيم. به گفته عابدزاده، درحال حاضر 
چند ش��رکت تازه تأس��يس در حال تالش براي ورود هواپيما و 
آماده کردن زيرساخت هايشان هستند که رسيدن به اين نقطه 
زمان بر است. معاون وزير راه و شهرسازي هم چنين بر ارتقاي 
ت��وان فرودگاه ه��ا همزمان با ورود هواپيماهاي جديد تأکيدکرد 
و گفت: با توجه به ورود هواپيماهاي جديد چند فرودگاه بزرگ 
بين المللي نيازمند گس��ترش هس��تند و بايد اين فرودگاه ها به 
لحاظ فيزيکي گسترش پيدا کنند. وي فرودگاه بين المللي امام 
خميني)ره( را يکي از آن ها دانس��ت که درحال حاضر در مس��ير 
توسعه فيزيکي قرارداد و گفت: در فرودگاه هاي بين المللي مثل 
مشهد، تبريز و اصفهان فعاليت هاي عمراني مهمي در حال انجام 
است تا توان اين فرودگاه ها نيز باال رود اما درعين حال هنوز از 

ظرفيت اسمي فرودگاه هاي ديگراستفاده چنداني نمي شود.
عاب��دزاده هم چني��ن با بي��ان اينکه ش��رکت فرودگاه ها برنامه 
جامع��ي ب��راي بهبود و ارتقاي س��اختارهاي ناوبري و ارتباطي 
دارد، گفت:کيفيت ناوبري مجموعه فضاي کشور افزايش يافته 

است و اقدامات مؤثري ديگري در حال انجام است.

آدرس سامانه مسکن مهر تغيير کرد
مرک��ز فن��اوري اطالعات و ارتباطات وزارت راه و شهرس��ازي 
در نام��ه اي به زيرمجموعه ه��اي اين وزارتخانه از تغيير آدرس 
س��امانه ثبت نامه و واگذاري مس��کن مهر خبر داده اس��ت. به 
گزارش تجارت ، مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات در نامه اي 
به مديرعامل عمران شهرهاي حديد، مديرعامل سازمان ملي 
زمين و مس��کن، رئيس بنياد مس��کن، مديرعامل بانک مسکن 
و مديرکل راه و شهرسازي استان ها اعالم کرد : »با عنايت به 
اشکاالت پيش آمده و ضرورت تغيير آدرس سامانه مسکن مهر 
maskanmehr.net لطفا دستور فرماييد از اين پس جهت ورود 
به سامانه مذکور آدرس mehr.mrud.ir استفاده نماييد. تسريع 
در اطالع رسانيبه همکاران مربوطه و سازمان هاي زيرمجموعه 
موجب امتنان مي باشد.« يک روز پس از اين نامه نيز، مديرکل 
توس��عه امور مس��کن در نامه اي به مديرعامل ش��رکت عمران 
شهرهاي جديد اين تغيير را اطالع داده و خواستار اطالع رساني 
فوري به کاربران س��امانه مذکور ش��ده اس��ت. در اين نامه امده 
اس��ت؛ »احتراما به پيوس��ت تصوير نامه ش��ماره 16۰/4838۵ 
م��ورخ ۰4/1۰/139۵ ريي��س محترم مرکز فناوري اطالعات و 
ارتباطارات وزارت راه و شهرسازي مبني بر تغيير آدرس ورود به 
 maskanmehr.net سامانه ثبت نام و واگذاري مسکن مهر از

به آدرس mehr.mrud.ir براي استحضار ارسال مي گردد. 

پيشخوان

راهومسکن

با نهايي شدن قرارداد خريد 1۰۰ فروند هواپيماي 
ايرباس از سوي ايران اير و پيگيري مقدمات الزم 
براي ورود اين هواپيما، سازمان هواپيمايي به طور 
رسمي نخستين ايرباس 321 را به نام اين شرکت 
ثبت کرد. هرچند تحريم هاي صنعت هوايي ايران 
به مدت ها قبل از مسائل هسته اي باز مي گشت اما 
در جريان مذاکرات، طرف ايراني توانست بندهايي 
را به برجام اضافه کند که تحريم ها در حوزه هوايي 
را ني��ز تح��ت تاثير خود ق��رار داد؛ موضوعي که به 
بازگشت غول هاي هوايي جهان به آسمان ايران 
منجر ش��د. به فاصله چند روز پس از نهايي ش��دن 
فروش 8۰ فروند بوئينگ به ايران، اين بار ايرباس 
فرانسه نيز به طور رسمي کار خود را در ايران نهايي 
کرد تا در اولين فروش، 1۰۰ فروند ايرباس به نام 
ش��رکت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران)هما( 
زده ش��ود. بر اساس گواهي نامه ثبت هواپيماهاي 
جديد، سازمان هواپيمايي يک فروند ايرباس 321 
را با ش��ماره س��ريال 7418 به نام ايران اير به ثبت 
رسانده تا اين هواپيما نخستين فروند از هواپيماهاي 
مسافرتي باشد که پس از نزديک به چهار دهه، به 
طور مستقيم از شرکت هاي هواپيماساز خريداري 
شده اند. يک مقام آگاه در شرکت ايران اير، با تاييد 
اين خبر از نهايي شدن دريافت مجوز اين هواپيما 

از سوي سازمان هواپيمايي خبر داد.
مديرعام��ل ايران اي��ر ، ابراز اميدواري کرده بود که 
نخس��تين فروند از هواپيماهاي خريداري ش��ده تا 
پيش از نوروز 1396 به ايران برسد. ايران اير اعالم 
کرده در صورت اجرايي شدن اين قرارداد، مي توان 
انتظار داشت در سال 2۰17 ميالدي حدود هشت 
فروند از هواپيماهاي خريداري ش��ده از ش��رکت 
ايرباس وارد ناوگان ايران ش��ود. در کنار ايرباس، 
ايران اي��ر چند هفته قبل ق��رارداد خريد هواپيما از 
شرکت هواپيمايي بويينگ را نيز به امضا رساند که 
در راس��تاي آن نخس��تين فروند از اين هواپيماها از 
ارديبهش��ت ماه س��ال 1397 تحويل ايران خواهد 

شد.
هواپيماهاي خريداري شده ���

طبق اعالم دو طرف هواپيماهاي خريداري شده 
از س��وي ايران در س��ه خانواده ايرباس قرار دارند. 
46 فرون��د ايرب��اس 32۰، 38 فروند ايرباس 33۰ و 
16 فرون��د ايرب��اس 3۵۰. محوريت ايرباس 32۰ 
در اين قرارداد نش��ان از آن دارد که ايران اير روي 
پروازهاي داخلي و منطقه اي خود حساب ويژه اي 
باز کرده اس��ت. اين هواپيما در دو کالس پروازي 

مس��افرگيري مي کن��د و ظرفيت مس��افرگيري 
بي��ن 168 ت��ا 184 مس��افر را دارد. ب��ا توجه به نياز 
ج��دي اي��ران به هواپيماهايي با برد متوس��ط که 
مس��افراني در ح��دود 1۵۰ نف��ر را جابجا مي کنند 
به نظر مي رسد ايرباس 32۰ مي تواند بخش قابل 
توجه��ي از نيازهاي صنع��ت هوايي ايران را براي 
پروازه��اي داخلي برط��رف کند. ايرباس 33۰ نيز 
مي تواند پروازهاي منطقه اي و حتي پروازهايي به 
اروپا و آسياي شرقي را انجام دهد. هرچند ايران اير 
در ق��رارداد نهاي��ي خود، تعداد اين تايپ از هواپيما 
را کاهش داده و از 4۵ فروند ابتدايي به 38 فروند 
رسانده است اما همچنان تعداد باالي اين هواپيما 
در س��بد خريد ايران نش��ان دهنده نقش آفريني 
جدي اش در آينده خواهد داش��ت. آنچه بيشترين 
اهميت را دارد حذف قطعي نام ايرباس 38۰ از سبد 

خريد ايران است. 
شرکت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( 
دوم دي م��اه ق��رارداد نهاي��ي خريد يکصد فروند 
هواپيماي ميان برد و دوربرد را با ش��رکت ايرباس 

به صورت اجاره به شرط تمليک منعقد کرد.
بر اساس اين قرارداد، هواپيماها از اوايل سال2۰17 

ميالدي در يک پروسه زماني 1۰ ساله، طبق مفاد 
قرارداد تحويل ايران اير خواهند ش��د. 46 فروند از 
اين هواپيماها از خانواده A32۰ اس��ت، 38 فروند 
هواپيم��ا از خان��واده خان��واده A33۰ و 16 فروند از 
خانواده A3۵۰ هستند. بر اين اساس، طي جلسه اي 
که اخيرا در بانک مرکزي برگزار شد، مکانيزم نقل 
و انتقال پول بررسي و مقرر شد پيش پرداختهاي دو 
قرارداد خريد هواپيما از شرکت ايرباس و بوئينگ 
طبق زمانبندي انجام ش��ود. بر اين اس��اس، بانک 
عامل پرداختهاي قرارداد ايرباس، بانک صنعت و 
معدن و بانک عامل قرارداد بوئينگ، بانک اقتصاد 
نوي��ن تعيين ش��دند. رقم اي��ن دو قرارداد از محل 
حسابهاي صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود.

ايرباس ���
ايرباس، ش��رکت هواپيماسازي اروپايي و سازنده 
بزرگترين هواپيماي جت مسافربري جهان است. 
دفتر مرکزي اين ش��رکت در ش��هر تولوز، فرانسه 
قرار دارد و کارخانجات آن در سراسر اروپا گسترده 
مي باش��ند. ش��رکت ايرباس هم اکن��ون به عنوان 
بازوي توليد هواپيماهاي مسافربري گروه ايرباس 
فعاليت مي نمايد. ايرباس هم اکنون پس از بوئينگ، 

دومين شرکت هواپيماسازي جهان به شمار مي آيد 
و در ح��دود نيم��ي از هواپيماه��اي مس��افربري و 

غيرنظامي جهان را توليد مي کند.
اين شرکت داراي ۵7٬۰۰۰ کارمند و 16 دفتر در 
کش��ورهاي آلمان، فرانسه، بريتانيا و اسپانيا است. 
مونت��اژ نهايي هواپيماهاي ايرباس در ش��هرهاي 
تولوز در فرانس��ه، هامبورگ در آلمان، س��ويل در 
اس��پانيا و تيانجي��ن در چي��ن انجام مي پذيرد. اين 
ش��رکت همچنين داراي ش��عباتي در کشورهاي 
اياالت متحده امريکا، ژاپن و جمهوري خلق چين 
است. شرکت ايرباس از آغاز کار در سال هاي دهه 
197۰، توس��عه و اس��تفاده از تکنولوژي هاي نوين 
در صنعت هواپيمايي را به ابزار اصلي برتري خود 
در رقاب��ت با ش��رکت هاي ديگ��ر از جمله بوئينگ 
تبديل کرد. فناوري هايي مانند اس��تفاده گسترده 
از مواد کامپوزيت در سازه هواپيما، کامپيوتريزه و 
ديجيتالي کردن بخش عمده اي از سامانه کنترل 
پرواز و نياز به تنها دو نفر در کابين خلبان، نمونه هايي 
از تکنولوژي هاي توسعه داده شده توسط ايرباس 
هستند، که نه تنها به رشد اين شرکت کمک کردند، 
بلکه هم اکنون بصورت استانداردهايي در صنعت 

هواپيمايي درآمده اند.
ش��رکت ايرباس سپس به صورت کنسرسيومي از 
توليدکنندگان هوافضا بنيان گذاشته شد. در سال 
2۰۰1 ميالدي، اين مؤسس��ه تبديل به شرکتي با 
س��هام مش��ترک گرديد، که در آن 8۰ درصد سهام 
متعلق به شرکت اي اي دي اس و 2۰ درصد سهام 
آن نيز متعلق به شرکت بي اي ئي سيستمز در بريتانيا 
بود. در ماه اکتبر س��ال 2۰۰6 بي اي ئي سيس��تمز، 
تمامي س��هام خود را به اي اي دي اس واگذار کرد. 
در پي تجديد ساختار شرکت اي اي دي اس، ابتداي 
سال 2۰14 به گروه ايرباس تغيير نام داد. شرکت 
ايرب��اس هم اکنون به هم��راه ايرباس ديفنس اند 
اسپيس و ايرباس هليکوپترز، به عنوان شرکت هاي 

تابعه گروه ايرباس فعاليت مي کنند.
خانواده اي���۳۲۰

هواپيم��اي ايرب��اس اي32۰ يک��ي از بزرگترين 
موفقيت هاي تجاري ش��رکت ايرباس مي باش��د، 
که در آن براي اولين بار، سيس��تم ناوبري موس��وم 
Fly-by-wire ب��کار ب��رده ش��ده بود. مدل هاي 
ايرب��اس اي319 و ايرب��اس اي318 در حقيق��ت 
مدل ه��اي کوچکتر ايرباس اي32۰ هس��تند، که 
براي بازارهاي کوچکتر و همچنين بازار جت هاي 
خصوصي تجاري، جذاب هس��تند. مدل ايرباس 
اي321 اندک��ي از ايرباس اي32۰ بزرگتر اس��ت 
و رقيب مس��تقيم مدل ه��اي جديد بوئينگ 737 
محس��وب مي ش��ود. هم اکنون ايرب��اس در حال 
مطالعه ب��راي طراحي هواپيمايي جايگزين براي 

ايرباس اي32۰ است.
رقابت با بوئينگ ���

در سال هاي دهه 197۰ و در آغاز کار ايرباس، اين 
ش��رکت توسعه و استفاده از تکنولوژي هاي نوين 
و برتر در هواپيماي مس��افربري و باري را به ابزار 
اصلي رقابت با بوئينگ تبديل کرد. به عنوان مثال، 
در نخستين مدل ايرباس اي3۰۰ که در سال 1972 
پرواز کرد، از بيشترين مواد کامپوزيت در ساخت بدنه 
هواپيما استفاده شده بود. در همان دهه، ايرباس با 
کامپيوتريزه کردن بخش عمده اي از سامانه کنترل 
پرواز، براي نخستين بار هواپيماهايي به بازار ارائه 
ک��رد ک��ه تنه��ا به حضور دو نف��ر )خلبان و کمک 
خلبان( در کابين خلبان نياز داشت. در دهه 198۰، 
ايرباس براي نخستين بار سامانه کنترل هواپيما را 
ديجيتالي کرد که با عنوان Fly-by-Wire شناخته 
مي ش��ود و هم اکنون در همه هواپيماهاي بزرگ 

بصورت استاندار درآمده است.

مذاکرات پسابرجام به بار نشست؛

فرود اولين ایرباس در مهرآباد در آینده نزدیک

تسهيل اخذ گواهينامه  سازمان هواپيمایي  استيضاح آخوندي، سه شنبه تعيين تکليف مي شودافزایش هزینه ساخت تاثيري در قيمت مسکن ندارد
مشاور معاون وزير راه و شهرسازي گفت : 
به دليل اينکه بازار مسکن شديدا در رکود 
به س��ر مي برد من فکر نمي کنم افزايش 
هزينه هاي ساخت و ساز در افزايش قيمت 

مسکن تاثيري بگذارد.
فريدون پير لرن در سوال با اشاره به اين مطلب که اطالع دقيقي 
از ميزان افزايش قيمت مصالح ساختماني ندارد خاطر نشان کرد: 
آنچه مي دانم اين است که زمين)که در حقيقت سهم اصلي قيمت 
مس��کن را تعيين مي کند( گران نش��ده اس��ت و در همان ش��رايط 

سابق به سر مي برد.
وي اضافه کرد : ظاهرا گراني در قيمت مصالح اصلي مسکن نظير 
بتن و ميلگرد اتفاق افتاده که مسلما تاثيرش را در شرايط موجود 

روي مسکن خواهد گذاشت.

رضايي کوچي گفت: س��ه شنبه آخرين 
جلس��ه نمايندگان خواهان اس��تيضاح با 
آخوندي برگزار خواهد ش��د و 7۵ نفري 
که استيضاح را امضا کرده اند در اين جلسه 
حاض��ر خواهند بود. رئيس کميس��يون 

عمران مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با ايلنا خبر از تعيين 
تکليف استيضاح آخوندي در جلسه روز سه شنبه کميسيون عمران 
داد. محمدرضا رضايي کوچي ادامه داد: س��ه ش��نبه آخرين جلسه 
نمايندگان خواهان استيضاح با آخوندي برگزار خواهد شد و 7۵ نفري 
که استيضاح را امضا کرده اند در اين جلسه حاضر خواهند بود و در 
صورتي که تعداد امضاها به کمتر از 1۰ نفر نرسد بعد از برنامه ششم 
اين استيضاح اعالم وصول خواهد شد.وي ادامه داد: به احتمال زياد 

اين استيضاح به هيئت رئيسه فرستاده خواهد شد.

مس��ؤول کارگروه اويونيک ستاد توسعه 
فن��اوري و صناي��ع دانش بني��ان هوايي 
و هوان��وردي معاون��ت علمي وفناوري 
از  يک��ي  گف��ت:  رياس��ت جمهوري 
اولويت ه��اي کارگ��روه پيگي��ري اخذ 

گواهينامه هاي سازمان هواپيمايي کشوري براي "MRO" است. 
به گزارش ايسنا، محسن علوي سيرت در خصوص اقدامات اين 
کارگروه،اظهار کرد: پيگيري، تس��هيل و حمايت از ش��رکتهاي 
دانش بنيان براي اخذ گواهينامه هاي سازمان هواپيمايي کشوري 
براي "MRO" و ساخت سامانه ها و قطعات اويونيکي در کارگروه 
مورد بررسي قرار گرفت. وي افزود: در همين زمينه تهيه چارچوب 
حمايتي از ش��رکت هاي دانش بنيان در راس��تاي تش��کيل شبکه 
"MRO" اويونيک در کشور نيز يکي از اولويت هاي کارگروه بود.

پايين بودن عمر مفيد ساختمان ها و مقاومت آنها 
در برابر بالهاي طبيعي از جمله زلزله، از مهم ترين 
چالش فراروي صنعت س��اخت و س��از کش��ور به 
ش��مار مي رود. به گزارش ايرنا، درحالي عمر مفيد 
ساختمان ها در ايران به حدود 2۵ سال رسيده که 
عمر مفيد بس��ياري از س��اختمان ها در کشورهاي 
پيش��رفته جهان بيش از 1۰۰ س��ال است. توسعه 
صنعتي س��ازي، تدوين گواهينامه ها و برندسازي 
در حوزه س��اخت و س��از و استفاده از تجارب موفق 
کش��ورهاي توس��عه يافته در صنعت ساختمان در 
افزاي��ش عمر مفيد س��اختمان ها در ايران بس��يار 

تاثيرگذار خواهد بود.
علي ابراهيم زاده کارش��ناس صنعت س��اختمان با 
اشاره به اين که پايين بودن عمر مفيد ساختمان ها 
مي گويد: براي حل معضل عمر مفيد ساختمان ها 

و افزاي��ش ط��ول عم��ر بناها در ايران اس��تفاده از 
فناوري هاي جديد بايد مورد توجه جامعه مهندسان 
و تمام دست اندرکاران صنعت ساختمان قرار گيرد. 
وي تاکيد کرد: با توجه به افزايش روز افزون جمعيت 
شهري و اهميت مسکن در اقتصاد ملي استفاده از 
فناوري ها و تکنولوژي هاي جديد در حوزه ساخت و 
ساز کشور بسيار ضروري است تا عالوه بر افزايش 
عمر مفيد س��اختمان ها، هزينه هاي س��اخت نيز با 
توجه به سرعت ساخت و سازها در کشور، کاهش 

يابد.
به گفته اين کارشناس ساختماني، ايران به عنوان 
يک کش��ور زلزله خيز ش��ناخته مي ش��ود و سبک 
سازي ساختمان ها با فناوري هاي جديد آنها را در 
براب��ر زلزل��ه مقاوم خواهد ک��رد. همان طور که در 
برخي از کشورهاي جهان بسياري از ساختمان ها 

در براب��ر زلزل��ه 7 يا 8 ريش��تري نيز بس��يار مقاوم 
هستند. ابراهيم زاده معتقد است، فرهنگ سازي، 
وضع قوانين و مقررات مناس��ب در حوزه س��اخت و 
س��از و افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي با 
اس��تفاده از روش هاي صنعتي سازي در دراز مدت 
تأثيرهاي مثبت بسياري بر حوزه ساخت و ساز کشور 
خواهد داش��ت. وي در ادامه از برگزاري نمايش��گاه 
بين المللي صنعت س��اختمان و فناوري هاي نوين 
) ايران بيلدکس( در روزهاي شش��م تا نهم اس��فند 
ماه امسال با حضور 2۵۰ شرکت داخلي و 7۰ شرکت 
خارج��ي از 1۵ کش��ور جهان در ته��ران خبر داد و 
گفت: با حضور متخصصان داخلي و خارجي آخرين 
دس��تاوردهاي حوزه س��اخت و ساز با برگزاري سه 
همايش تخصصي در اين نمايشگاه ارايه مي شود. 
ابراهيم زاده »همايش نقش فناوري هاي نوين در 

توسعه صنعت ساختمان «، » راهکارهاي افزايش 
عمر مفيد بنا « و » مقاوم س��ازي س��اختمان هاي 
ايراني در برابر زلزله « را س��ه همايش تخصصي 
اي��ن نمايش��گاه اعالم کرد ک��ه همزمان با حضور 
کارشناس��ان و متخصص��ان با عرضه تجهيزات و 
مصالح س��اختماني در حوزه س��اخت و ساز برگزار 
مي ش��ود. در صنعت س��اختمان س��ازي سه عامل 
مصالح مناس��ب، مهارت نيروي انس��اني و نظارت 
نيروي انس��اني متخصص نقش مهمي دارد و بايد 
تالش کنيم هر سه عامل صنعت ساخت و ساز در 

کشور به خوبي به وظايف خود عمل کنند.
سهم مصالح ساختماني مناسب و استفاده نکردن از 
مصالح ساختماني نامرغوب مهم ترين علت کاهش 
کيفيت ساختمان ها در کشور است که سبب مي شود 
مقاومت س��اختمان ها در برابر بالياي طبيعي نيز 

بسيار پايين باشد.
برخي از کارشناس��ان ساختماني معتقدند: بررسي 
بس��ياري از خرابي هاي س��اختمان ها هنگام زلزله 
نش��ان مي ده��د کارب��رد مصالح غيراس��تاندارد و 
همچنين اجراي ناقص ساخت و ساز باعث ويراني 
بيشتر مي شود. رعايت اصول ايمني در ساخت و ساز 
با مصالح کيفي و نظارت بر آن از مهمترين عوامل 
تاثيرگذار در طوالني بودن عمر مفيد ساختمان ها 
اس��ت و ب��ي توجه��ي به اين مس��اله مهم در واقع 

هدردادن بخشي از سرمايه هاي ملي است.
ايران يکي از کش��ورهاي زلزله خيز جهان اس��ت 
و در مع��رض ديگ��ر بالياي طبيعي مثل س��يل نيز 
قرار دارد، لذا مصرف مصالح س��اختماني مرغوب 
مي توان��د مقاومت س��اختمان ها را در برابر عوامل 

مخرب افزايش دهد.

مديرعام��ل هم��ا با بيان اينک��ه در کنار فاينانس 
کمپاني  هاي سازنده براي خريد ايرباس  و بوئينگ ، 
فعاًل دو فاينانسر از حوزه خليج فارس و کشور چين 
جذب کرده  ايم، گفت: براي تأمين بخشي از سهم 
نقدي خود در داخل که ۵۰۰ ميليون دالر اس��ت، 

اوراق صکوک دريافت مي کنيم.
فره��اد پ��رورش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
خبرگ��زاري ف��ارس، درب��اره رون��د تأمي��ن مالي 
هواپيماهاي تازه خريداري شده  براي اين شرکت 

هواپيمايي اظهار داش��ت: اس��تقبال فاينانسرهاي 
خارجي از فاينانس  هواپيماهاي بوئينگ، ايرباس و 
حتي ATR مناسب است. وي با اشاره به اينکه براي 
خريد هواپيماهاي جديد  فعاًل دو فاينانس��ر جذب 
کرده ايم، ادامه داد: يکي از اين فاينانسرها در حوزه 
خليج فارس و ديگري کشور چين است. مديرعامل 
ايران اي��ر اضاف��ه کرد: البته کمپاني هاي بوئينگ و 
ايرب��اس ام��کان اين را دارند که خود  فاينانس��ر به 
همراه بياورند و خود فروش هواپيماها را فاينانس 

 کنند، اما تعداد هواپيمايي که توسط اين دو کمپاني 
فاينانس مي ش��ود، محدود است ضمن آنکه مدت 
زمان فاينانس آنها 1۰ ساله و ممکن است نرخ آنها 
بيش��تر از ديگر فاينانس��رها باشد  در واقع پکيجي از 
خدمات اس��ت که بس��ته به انتخاب خود ، تصميم 
مي گيري��م ک��ه کدام يک را انتخاب کنيم. پرورش 
بي��ان کرد: انتخاب فاينانِس کمپاني، طبق قرارداد 
در اختيار خودمان اس��ت اما آنها گفته اند که مثاًل 
6 فرون��د از هواپيماه��اي خود را فاينانس مي کنند 

که اصطالحاً به »بک استاپ فاينانسينگ« معروف 
اس��ت که اين در قرارداد آمده اس��ت. اگر خواستيم 
آنها اين تعداد هواپيما را براي ما فاينانس مي کنند 

و شرايط آن مشخص است.
مديرعامل ايران اير درباره نحوه تأمين  ۵۰۰ ميليون 
دالر پيش پرداخت فاينانس ها توس��ط هما، گفت: 
اين را مي توانيم از چندين محل تأمين کنيم، يکي 
از اين روش ها، از محل همين فاينانسرها است. در 
فاينانس حدود 8۰ درصد را فاينانسر تأمين مي کند 

و اگ��ر م��ا ام��کان تأمين آن 2۰ درصد نقدي را هم 
نداشته باشيم، فاينانسر اين رقم را تأمين خواهد کرد، 
در واقع فاينانسر  پيشنهاد مي دهد که پيش پرداخت 
را ه��م مي توانن��د فاينانس کند. فاينانس��ر در قبال 
دريافت همان سود که حدود 6 درصد است، اعالم 
مي کند که اين 2۰ درصد باقي مانده را هم مي تواند 
فاينانس کند اما زمان تحويل هواپيما بايد آن 1۵ 
درصد نقدي به کمپاني سازنده پرداخت شود و 8۵ 

درصد باقيمانده قسط بندي مي شود. 

پايين بودن عمرمفيد ساختمان ها؛ چالش مهم صنعت ساخت وساز کشور

 جذب دو فاينانسر از چين و حوزه خليج فارس براي تأمين مالي ايرباس ها

فرودگاههايدولتي؛حاميياشاکي
 دغدغه تسويه بدهي هاي معوق شرکت هاي هواپيمايي به شرکت 
فرودگاه ها در طول ماه هاي گذشته يکي از اصلي ترين ابهام هايي 
بوده که صنعت هوايي ايران با آن روبرو بوده است. ابهامي که به 
نظر مي رسد تنها با حل مشکالت ساختاري قابل برطرف شدن 
خواهد بود. به گزارش ايسنا، هيات دولت پس از ماه ها گمانه زني 
در مصوبه اي که از قانون بودجه س��ال جاري نش��ات مي گرفت، 
تهاتر هزار ميليارد تومان از طلب ها، شرکت هواپيمايي آسمان را 
با بدهي هاي اين شرکت به نهادهاي دولتي تصويب کرد. هر چند 
اين قانون مي تواند در آينده و با تسري به ديگر شرکت ها بخش 
قابل توجهي از مسائل و مشکالت جاري ايرالين ها را حل کند، اما 
هنوز اين سوال جدي وجود دارد که رابطه شرکت فرودگاه ها بايد 
چگونه با شرکت هاي هواپيمايي فعال در آسمان ايران تنظيم شود. 
صحبت هاي دبير انجمن شرکت هاي هواپيمايي با ايسنا نشان 
از آن داشت که بحث رابطه فرودگاه ها با شرکت هاي هواپيمايي 

فعال مي تواند بسيار متنوع تر از چيزي باشد که در حال حاضر در 
ايران اجرايي مي شود، در حاليکه شرکت هاي ايراني براي پرداخت 
هزينه مربوط به خدمات فرودگاهي با مشکالت جدي مواجهند. 
تجربه جهاني نشان از آن دارد که فرودگاه هايي که توانسته اند با 
جذب س��رمايه گذاران خصوصي کار خود را از س��ر گيرند، نه تنها 
رابط��ه  مثبت��ي ب��ا ايرالين ها برقرار کرده اند که حتي امکان آن را 
يافته اند که با در نظر گرفتن مشوق هايي تعداد پروازهاي خود را به 
حداکثر برسانند. در کنار چگونگي مديريت اين رابطه بحث قانون 
تعامل ميان اين نهادها نيز مس��اله جدي اس��ت. مقصود اسعدي 
ساماني، دبير انجمن شرکت هاي هواپيمايي معتقد است ارجاع 
مستقيم بدهي معوق شرکت هاي هواپيمايي به مراجع قضايي با 
دستورالعمل هاي فعلي در صنعت هواپيمايي کشور تضاد دارد. به 
گفته او، طبق اين دستورالعمل ها سازمان هواپيمايي کشوري به 
عنوان نهاد واسط در نظر گرفته شده تا در صورت ايجاد مشکل 

ميان شرکت فرودگاه ها و ايرالين ها بر اساس دستورالعمل شوراي 
عالي هواپيمايي کشوري شرايط را براي رفع اين مشکالت فراهم 
کند و در صورت نياز به ارجاع به ديگر نهادها اين موضوع بايد از 

طريق اين سازمان پيگيري شود.
اين در حالي است که در ماه هاي گذشته شرکت فرودگاه ها به دنبال 
عدم تسويه طلب هاي خود ترجيح داد نام برخي از شرکت ها را به 
شکل مستقيم به مراجع قضايي اعالم کند که اين امر خطرهايي 
براي چگونگي تداوم فعاليت آنها در آسمان ايران به وجود آورد. 
اين چالش در حالي مطرح شده که شرکت فرودگاه ها به عنوان 
يک نهاد دولتي مي تواند در چارچوب هاي ديگري فعاليت کند. 
عليرضا منظري، معاون س��ابق س��ازمان هواپيمايي در اين رابطه 
به ايس��نا، گفت: حضور ش��رکت هاي دولتي در بخش هايي مانند 
صنع��ت هواي��ي اي��ران به اين منظور ص��ورت گرفته که آنها به 
عنوان نهاد حامي مطرح شوند تا در صورت لزوم شرايط را براي 

ادامه فعاليت س��رمايه گذاران فعال در اين حوزه فراهم آورند. به 
گفته وي، حتي در کشوري مانند اياالت متحده امريکا که دولت 
حضوري حداقلي در اقتصاد دارد نيز سازمان فعال در امور هوايي 
اين کشور در بعضي مواقع و در صورت لزوم مبالغي را به فرودگاه ها 
اعط��ا مي کند تا آنه��ا بتوانند خدمات فرودگاهي و فضاي ايمني 
مربوط به آن را در بهترين حالت حفظ کنند تا امکان تداوم حضور 

سرمايه گذاران به وجود بيايد.


