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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،اﺻﻐﺮ ﻓﺨﺮﯾﻪ ﮐﺎﺷﺎن درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮه وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺑﺎس ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ اﻣﺪادی ﮔﻔﺖ :وزارت
راه ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺨﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ  ۴۵ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ اﻣﺪادی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در روزی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮای
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﺎ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﻗﺮارداد اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺮﺑﺎس ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد واﺣﺪ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻫﻢ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻠﯽ
ﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده و آن را در ﻗﺮارداد ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺮﺑﺎس
ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ  ۳ﻓﺮوﻧﺪ
ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎﺑﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
درﯾﺎﻧﻮردی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ  ۳ﻓﺮوﻧﺪ را ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺨﺮﯾﻪ ﮐﺎﺷﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎ »ﻧﻮ« ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی رﯾﻠﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .در
ﺑﺨﺶ رﯾﻠﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی واﮔﻦ از زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ
ﺗﻬﺮان ـ ﻗﻢ ـ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺑﺤﺚ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺮوژه ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﻗﺮار
اﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ زﯾﻤﻨﺲ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻣﯿﺰان ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی رﯾﻠﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮان را
 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﻤﻨﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ

اﺳﺖ ،ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﭙﻨﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﯾﻨﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺧﺼﻮص
آﺛﺎر ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺣﺴﺎب اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی
ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﭘﺮوژه ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﺗﻬﺮان ـ ﻗﻢ ـ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ اﻗﺪام ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ اﺛﺮی روی اﯾﻦ ﻗﺮارداد و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ در اﯾﺮان ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ
ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت اﺛﺮﮔﺬاری ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ از زﻣﺎن آﻏﺎز
ﭘﺮوژه  ۴ﺳﺎل اﺳﺖ ،در ﻃﻮل اﯾﻦ  ۴ﺳﺎل ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺴﯿﺮ ﺗﻬﺮان ـ ﻗﻢ ـ
اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه آﻏﺎز
ﺷﺪه و ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ در  ۱۳ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﮐﺮده اﻧﺪ.
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