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گذران وقت ایرانیها
بررســی الگوی گذران وقت یکی از ابزارهای مهم
عدد نماگر
برای برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی اســت که
یافتههای آن به بسیاری از ســؤاالت پاسخ میدهد.
بر همین اســاس مرکز آمار ایــران یافتههای خود را
در فصل تابســتان  1394ارائه کرده اســت .در این
گزارش مجموعه فعالیتهای افراد درطول یک شــبانه روز به  15گروه کار
و فعالیتهای شــغلی ،خانهداری ،داوطلبانه و خیریه ،آموزشی و فراگیری،
مشــارکت اجتماعی ،تفریحی و فرهنگی ،ورزشــی ،استفاده از رسانههای
جمعی و نگهداری و مراقبت شخصی تقسیم بندی شده است.
ëëمراقبت شخصی بیشترین زمان را میبرد
بررسی الگوی گذران وقت ،افراد  15ساله و بیشتر براساس نتایج فصل
تابستان  1394نشان میدهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی،
متوسط بیشترین زمان صرف شــده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت
خانهداری با  3ســاعت و  23دقیقه ،کار و فعالیتهای شغلی با  2ساعت و
 46دقیقه و استفاده از رسانههای جمعی با  2ساعت و  15دقیقه بوده است.
همچنین متوســط کمترین زمان صرف شده در شبانهروز مربوط به گروه
فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با  2دقیقه بوده است.
در بیــن مردان بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شــخصی متوســط
بیشــترین زمان صرف شــده در شــبانه روز به ترتیب مربــوط به کار و
فعالیتهای شغلی با  4ساعت و  54دقیقه ،استفاده از رسانههای جمعی 2
ساعت و  20دقیقه و خانهداری یک ساعت و  17دقیقه بوده است .در بین
زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت
خانهداری با  5ســاعت و  25دقیقه ،استفاده از رسانههای جمعی  2ساعت
و  10دقیقه و مشارکت اجتماعی با یک ساعت و  11دقیقه بعد از فعالیت
نگهداری و مراقبت شخصی دریک شانه روز بوده است.
 7ëëدقیقه بر مشارکتهای اجتماعی افزوده شد
بررســی الگوی فعالیتهای گذران وقت درفصل تابستان  1394نسبت
به تابستان  1388حاکی ازاین است که بیشترین افزایش زمان صرف شده
درتابستان  94نسبت به تابستان  88مربوط به فعالیتهای خانه داری برابر
 23دقیقه و بعد از آن به کار و فعالیت شغلی معادل  11دقیقه و مشارکت
اجتماعی برابر  7دقیقه بوده است .همچنین درتابستان  94بیشترین کاهش
زمان به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی با  24دقیقه اختصاص داشته
است.
 2ëëساعت و  53دقیقه زمان استفاده جوانان از رسانههای جمعی
الگوی گذران وقت جوانان  15تا  24ســاله نشــان میدهد بعد از گروه
فعالیت نگهداری و مراقبت شــخصی ( 13ســاعت و  45دقیقه) متوسط
بیشــترین زمان صرف شــده دریک شبانه روز به اســتفاده از رسانههای
جمعی با  2ســاعت و  53دقیقه و پس از آن ،خانه داری با  2ساعت و 40
دقیقه اختصاص داشته است .متوســط کمترین زمان نیز مربوط به گروه
فعالیتهای داوطلبانه و خیریه با یک دقیقه بوده اســت .در این گره مردان
به طور متوسط  2ساعت و  39دقیقه و زنان  34دقیقه به کار و فعالیتهای
شغلی پرداختهاند.
متوسط زمان صرف شده درمناطق شهری
به تفکیک گروه های گذران وقت – تابستان ( 94ساعت و دقیقه)
کار و فعالیت های شغلی
خانه داری
فعالیت های داوطلبانه و خیریه

اقتصادی
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صادرات نفت به اروپا ،از صفر دوران«تحریم» تا 700هزار بشکه در«پساتحریم»
مدیرامور بینالملل شرکت نفت :با حل مشکالت بانکی افزایش  200هزار بشکهای صادرات نفت خام ایران به اروپا قطعی است
عطیه لباف

اتحادیــه اروپا در تاریــخ  ۲۳ژانویه
 2011تصمیــم به تحریم نفت ایران
گرفت .بدین صورت که با پایان یافتن
قراردادهای ساالنه شرکتهای نفتی
اروپایــی با ایران ،آنها مجاز به تمدید
ایــن قراردادها نبودنــد .در نهایت با
اعمــال این تحریم در ســال ۲۰۱۲
حجــم واردات نفت خام اروپا از ایران
به صفر رسید .این روند ادامه داشت
تا آنکه دی ماه ســال  1394با تدبیر
دولت یازدهم پیمــان برجام اجرایی
و به یکباره تحریمهــای نفتی ایران
برچیده شد .از آن روز تا کنون وزارت
نفت توانسته است که بخش اعظمی
از این بازار از دست رفته را احیا کند
و به گفته مدیرامور بینالملل شرکت
ملی نفت ایران با آنکه مدت زیادی از
اجرای برجام نمیگذرد اما در همین
مدت انــدک ایران با شــرکتهای
اروپایی نزدیک به  ٧٠٠هزار بشــکه
در روز قــرارداد امضا کرده اســت و
همچنان مذاکرات برای افزایش سهم
کشور در این بازار ادامه دارد.
سیدمحســن قمصری بــا تأکید
بــر عملیاتــی شــدن  ٨٠درصد از
قراردادهــای فروش نفت به بازارهای
توگو بــا «ایران» اظهار
اروپا در گف 
کــرد :در حال حاضــر مقصد حدود
 500هزار بشــکه از نفــت صادراتی
ایران قاره اروپاست .به گفته قمصری
آنچه سبب شــده تا ایران نتواند فع ً
ال
بهاندازه حجم قراردادهای نفتی خود
صادرات انجام دهد وجود مشــکالت
بانکی است که هنوز به طور کامل رفع
نشده است اما اگر این موانع برطرف
شود ایران میتواند در مدت کوتاهی
 200هزار بشــکه نفت خام دیگر به
اروپا صادر کند.
ëëنفت ایران در رگهای اقتصاد
اروپا
در فهرســت خریداران نفت خام
کشور نام شــرکتهایی نظیر رویال
داچ شــل ،توتال فرانســه ،سپسا و
رپسول اسپانیا ،ساراس و ایپلم ایتالیا،

لوک اویل روسیه و هلنیک پترولیوم
یونان دیده میشــود .این شرکتها
که از مشــتریان ســنتی نفت ایران
به شــمار میروند اغلب پاالیشگاهی
یا واســطههای مهم نفتی به شــمار
میرونــد و در تأمین انرژی قاره اروپا
نقــش مهمــی دارند به طــوری که
میتوان از آنها به عنوان قلب اقتصاد
اروپا یاد کرد .بر این اســاس میتوان
گفت که اکنون نفت ایران به واسطه
این شرکتها در اقتصاد اروپا جریان
یافته اســت .اکنون به واسطه حضور
ایران در بازار انرژی اروپا وابســتگی
میان اقتصاد ایران و این قاره بیشــتر
از چند ســال اخیر شــده اســت و
کشــور میتواند از ایــن ظرفیت به
وجود آمده برای ارتقای اقتصاد خود
بهره ببرد.
البتــه ناگفتــه نماند کــه تمام
قراردادهای بین ایــران و خریداران
اروپایی نفت خام کشــور بلند مدت
نیســت و برخی از این قراردادها تک
محمولهای (اسپات) است .به این معنا
که خریدار فقط یک یا چند محموله
نفت خام از ایــران میخرد و پس از
تحویل محموله عمر قرارداد به پایان
میرسد.
در این زمینه مدیرامور بینالملل
شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو
با «ایران» تصریح کرد :رقم صادرات
نفت خام ایران به اروپا و حتی آســیا
به ســبب وجود قراردادهای اسپات و
تک محمولهای هر ماه متفاوت است
امــا به طور میانگیــن روزانه بیش از
 2میلیون بشــکه نفت خــام صادر
میکنیم که ســهم بازار اروپا از این
میزان تقریباً  500هزار بشکه در روز
است.
همچنین قمصری با اشاره به اینکه
اخیراً شــل یک محمولــه نفت را از
ایران به صورت اسپات (تک محموله)
دریافت کرده است در این باره که آیا
مذاکراتی با این شــرکت برای خرید
نفت خام بیشــتر انجام شــده است،
افزود :مذاکرات با این شــرکت (شل)
و دیگر شرکتهای بزرگ ادامه دارد
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وامیدواریــم بزودی و طــی روزهای
آینده به نتیجه برسیم.
ëëمذاکره برای افزایش ســهم
بازار
اگرچه برنامــه افزایش تولید نفت
خام ایران برای  6ماه و حتی یک سال
پس از اجرای برجــام اکنون محقق
شده اما همچنان دولت برای افزایش
صــادرات نفت خام در تالش اســت
تا عرضه نفت خام کشــور را به بازار
جهانی از  2میلیون بشــکه فعلی به
بیش از  2میلیون و  400هزار بشکه
در روز برســاند .مقصد بخشی از این
افزایش صادرات ،قاره اروپا و بخشــی
دیگر آســیا اســت .در آسیا سهمیه
خریــداران نفت ایران کــه در دوران
تحریم کاهش پیدا کرده بود بتدریج
در حال افزایش است و در اروپا همان
طور که اشــاره شــد قراردادهایی با

میزان خرید نفت خام
 800هزار بشکه در روز
 600هزار بشکه در روز
 200هزار بشکه در روز
0
حدود  300هزار بشکه در روز
حدود  700هزار بشکه در روز
(حدود  500هزار بشکه آن تا
کنون محقق شده است)

خریداران اروپای شــرقی ،مرکزی و
غربی نهایی شده است اما روند جذب
بازار به همین مقدار ختم نخواهد شد.
در این باره قمصــری اظهار کرد:
مــا نمیخواهیم با اعالم اعداد و ارقام
و پیــش بینــی حجم صــادرات در
ماههای آینده توقــع ایجاد کنیم اما
برای افزایش حجم صادرات نفت خام
کشور مدام در مذاکره هستیم و با هر
توگو
خریداری که توانســتهایم گف 
کردهایم .البتــه برخی از بازارها برای
ما جذاب نیست .برای مثال حتی اگر
زالندنو و استرالیا عالقهمند به خرید
نفت از ایران باشند ما حاضر به فروش
نفت خام به آنها نخواهیم بود .چراکه
هزینه این صادرات زیاد است و برای
کشور صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه بــازاری وجود
ندارد که عربستان به صورت انحصاری

بــه آن نفت خام صادر کند و ما برای
فروش نفت خام با آن کشور مذاکره
نکرده باشــیم اذعان کــرد :اگر هم
چنین بازاری وجود داشــته باشد به
دلیل عدم رغبت ایران به صادرات به
آن کشور خواهد بود.
قمصری تأکید کرد :ما در مذاکرات
با بازارهایی که خریدار نفت کشورهای
دیگر هستند اصولی رفتار میکنیم و
برای جذب بازار و پیروزی بر کشــور
رقیــب به هیچ وجه حاضر نیســتیم
تخفیف ویژهای به خریدار بدهیم بلکه
مذاکــرات ما بر مبنای منطق و اصول
بازار است .وی افزود :اخیراً خبرهایی
مبنی بر رقابت قیمتی ایران و عربستان
در بازار اروپا مطرح شد که جز برداشت
نادرست خبرنگاران چیز دیگری نبود.
چراکه ما حاضر نیســتیم برای احاطه
بر بازار اروپا نفت خود را حراج کنیم و
جنگ قیمتی به راهاندازیم.
ëëمشتریان آســیایی بیتوجه
به مشکالت بانکی
همان طور که اشــاره شد وجود
برخی از مشکالت بانکی موجب شده
تا خریداران اروپایی نتوانند مطابق با
قراردادهای خود از ایران نفت بخرند
اما در همین حال مشتریان آسیایی
بیتوجه به این مشکالت از ایران نفت
خام میخرند .به طــوری که اکنون
حدود یــک میلیــون و  500هزار
بشکه از نفت ایران روزانه به بازار آسیا
فرســتاده میشود و هیچ مشکلی در
دریافت نفت خام یا پرداخت وجه آن
وجود ندارد .در این خصوص قمصری
گفــت :بزرگتریــن مشــتریان نفت
ایران در آســیا حضور دارند و اولویت
ایــران بــرای بشــکههای صادراتی،
بازار آسیاســت .این بخش براحتی از
ایران نفــت میخرند و پول آن را نیز
مطابق قرارداد پرداخت میکنند .اما
این موضوع باعث نمیشود که ایران
به دنبــال بازارهای اروپایی نباشــد؛
چراکه بازستاندن سهم از دست رفته
در بازارهای اروپا یکی از اهداف مهم
ایران برای افزایش سهم خود در بازار
است.
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 40شرکت هوایی بینالمللی در آسمان کشورمان تردد دارند

رونق پروازهای مستقیم خارجی به ایران در «پساتحریم»

استفاده از رسانه های جمعی

سهیال یادگاری

نگهداری و مراقبت شخصی

پس از توافق هسته ای که با آن راه
رفع تحریم ها علیه ایران گشــوده شد
شرکتهای هواپیمایی که در سال های
گذشته از ایران رفته بودند و همچنین
بسیاری از کشــورها که تا کنون پرواز
مســتقیم به ایران نداشتند درخواست
پرواز به ایــران را دارند .صنعت هوایی
کشور بیش از  30سال تحت تحریمهای
غرب بــود .با اینکه کشــورهای غربی
خود تحریم صنعــت هوایی را بر ایران
تحمیل کردند اما فرســودگی ناوگان
هوایی و همچنین تحریم ها بهانهای بود
که این کشــورها در سال های گذشته
پرواز خود به ایــران را محدود یا قطع
کردند .در دوران تحریم ،به علت اعمال
تحریمهــای یک جانبــه امریکا علیه
صنعــت هواپیمایی کشــورمان ،ایران
امکان خرید هواپیماهای نو را نداشــت
و برای بهبود وضعیت ناوگان مسافربری
خود ناچار از خرید هواپیماهای دست
دوم بــود که این خود منجر به افزایش
ســن هواپیماها و کاهش سطح ایمنی
آنها شد.
ëëوقتی ایران ایر زمینگیر شد
عالوه بر آن مشکالت دیگری مانند
محدودیت سوختگیری پروازها از ایران
نیز دلیل دیگــری برای کاهش رفت و
آمدهــای پرواز به ایران شــد .اتحادیه
اروپایی در ســال  2010از پرواز بیشتر
هواپیماهای متعلق به شرکت ایرانایر به
دلیل نگرانی از بحث امنیت پروازی به
دلیل فرسوده بودن ناوگان آن ممانعت
به عمــل آورد چــون محدودیتهای
تجاری وضع شــده از ســوی امریکا و
اروپــا ،فروش قطعات یدکی را که برای
نگهداری ایــن هواپیماها الزم اســت
ممنوع ساخته بود.
بعــد از مذاکرات هســتهای اکنون
بیشتر شــرکت های هوایی نمی توانند
از محور هوایــی ایران بخاطر دارا بودن
بیشــترین امنیت در میان کشورهای
منطقه چشــم پوشــی کنند .تا جایی

پشت پرده خبرسازی ها علیه «ارج»
«کاش کسانی که دلشان برای تعطیلی این کارخانه
بازتاب
ســوخت و درباره آن فضاسازی کردند محصوالت ارج را
میخریدند».این شــاید بهترین جواب از ســوی رئیس
اتحادیه لوازم خانگی برای کســانی بود که از روز جمعه
مرثیه ســرایی برای برند ارج کردند.مجموعهای که سال
 74به جای خصوصی شدن به سمت خصولتی رفت و اکنون دیگر توان رقابت
با برندهای معتبر دنیا را ندارد.حال که قرار بود این مجموعه به بخش خصوصی
واقعی واگذار شــود خبرهایی از آن به گوش رســید که حاشیههای آن مهمتر
از متن شــد .از روز گذشــته کاریکاتورهای مربوط به تعطیلی کارخانه ارج در
رســانههای مختلف و بخصوص اصولگرا منتشر شد.کاریکاتورهایی که نه از سر
دلســوزی تعطیلی یک کارخانه بلکه زیر ســؤال بردن عملکرد دولت ،دست به
دســت شد.آنها اینگونه نوشــتند که دولت باعث شد ارج؛ نوستالژی سالهای
دیرین ایرانیان اینگونه لطمه ببیند و مجبور به خداحافظی شود.حتی این موضوع
به برجام هم گره خورد ،اینکه در زمانی که دولت مدعی اتفاقهای خوب اســت
چرا مجموعهای مانند ارج باید تعطیل شود .گویا دوران پسابرجام و پساتحریم که
با رویکرد مثبت اکثر کشورهای جهان برای برقراری رابطه سیاسی و اقتصادی با
ایران و سرمایه گذاری در کشورمان همراه بوده است ،به مذاق عدهای در کشور
که از تحریمهای ظالمانه صاحب ثروتهای بادآورده شده بودند ،خوش نیامده
اســت و همواره درصدد فضاسازی علیه دســتاوردهای دولت هستند.نمونه آن
کارخانه ارج است که واگذاری آن به این موضوع ربط داده شد.اما دولت گذشته با
رکود فراگیر و عدم توجه به اشتغال شرایطی را فراهم کرد که خیلی از واحدهای
صنعتی به جای رشــد تولید کاهش را انتحاب کنند.دولت یازدهم در سه سال
گذشته تالشهای بیشماری برای خروج از رکود تحمیلی بر اقتصاد کشور ناشی
از تحریمها انجام داده اســت و دراین راســتا توانست رشد اقتصادی کشور را از
منفی  5/6درصد در سال  1392تا مثبت 0/9درصد در سال 1394بهبود بخشد.
دولت یازدهم تورم بیش از  40درصدی را تحویل گرفت و با اتخاذ سیاستهای
اقتصادی درست توانســت آن را به حدود  11درصد برساند .کاهش حدود 30
درصدی نرخ تورم از اقدامهای ارزنده دولت یازدهم بود که توانســت آرامش را
به جامعه بازگرداند و مردم کمتر نگران افزایش بیرویه قیمتها باشــند.باتالق
اقتصادی که دولت دهم برای دولت یازدهم به ارث گذاشت ،درشرایطی بود که
دولتهای نهم و دهم از بیسابقه ترین درآمدهای نفتی در کشور( 800میلیارد
دالر) برخوردار بودند ،اما سهم مردم از آن فقط تورم و رکود و بیکاری جوانان بود.
محمد طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی اظهار داشت :حدود سه سال است
که این کارخانه تعطیل است و در این اواخر برای دیگران تولید میکرد و برند ارج
در بازار وجود نداشت .کارخانههایی که در اختیار بانک است این مشکل را دارند و
کارخانه ارج باید به بخش خصوصی واگذار میشد نه به خصولتی .کارخانهای که
مدیر آن در  20سال پیش با  120میلیون تومان اختالس ،کارخانه را فلج کرد،
توان رقابت با بازار را ندارد اما فرهاد حنیفی مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری
گروه توسعه ملی خبرتعطیلی ارج را اینگونه تفسیر کرد که برخیها میخواهند
با ارزانترین قیمت کارخانه  80ساله ارج را خریداری کنند لذا دقیقاً در زمانیکه
قرار بود کارشناســان دادگستری ارزش کارخانه را مشخص کنند خبر تعطیلی
آن رسانهای شد.این در حالی اســت که موضوع ما واگذاری ارج است .در حال
حاضــر  6خریدار داخلی و یک خریدار خارجی برای این کارخانه قدیمی وجود
دارد.حال باید دید که چه شد خبر واگذاری به تعطیلی آن رسید .وی گفت :این
واحد تولیدی در دو ســال اخیر نزدیک به  15هزار کولر و بخاری تولید کرده و
انبارهای این شــرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری آماده فروش دارد.وی ،به
تزریق نقدینگی  200میلیارد ریالی در دو سال اخیر به این کارخانه اشاره کرد
و گفت :این ســرمایه در گردش از طریق گروه توسعه ملی با هدف جلوگیری از
توقف تولید و پرداخت حقوق بازنشستهها صورت گرفته است.

خبر

که یکی از اعضای کمیســیون اروپایی
اعالم کــرد که کاهش محدودیتهای
اعمال شــده بر صنعت هوایی ایران از
«اولویتهای کلیدی» این کمیســیون
اســت و آنها تمایل دارند تا دسترسی
ایرالینهــای اروپایــی به بــازار ۴۰۰
میلیارد دالری ایران را گسترش دهند.
در حال حاضر که بسیاری از مقامات
و هیات های تجاری و بازرگانی خارجی
که به ایران ســفر می کننــد یکی از
محورهــای مذاکرات آنهــا انجام پرواز
مستقیم این کشورها به ایران است.
یکی از شــرکت های مهمی که در
ســال های گذشــته از ایران رفته بود
ایرفرانس بود که از فروردین ماه امسال
پس از  8سال پروازهای خود به ایران را
از سر گرفت .شرکت هواپیمایی بریتیش
ایرویز انگلیس نیز از سر گیری پروازهای
لندن -تهران را در تیر /مرداد پیش بینی
کرده است .در واقع بعد از اجرای برجام
شاهد گشایشهایی در صنعت هوانوردی
کشور بودیم و بســیاری از ایرالینهای
خارجی و اروپایــی برای آغاز فعالیت و
برقــراری مجدد پروازهای خود که طی
چند ســال اخیر متوقف شده بود اعالم
آمادگی کردنــد .به گفته علی عابدزاده
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری
با از ســرگیری پروازهــای ایرفرانس و
کــی.ال.ام هلنــد بــه تهران شــمار
شــرکتهای هوایی که بــه ایران پرواز
می کنند به بیش از  40شرکت افزایش
یافت و سازمان هواپیمایی کشوری هر
روز شاهد درخواست شرکت های هوایی
برای افزایش پرواز به ایران است.
ëëترافیــک تقاضا برای ورود به
آسمان ایران
همچنیــن کشــورهای دیگــری
درخواســت برقراری پرواز بــه ایران یا
افزایــش تعداد پروازهــا را دارند  .وزیر
مشاور در امور بین الملل وزارت خارجه
کشور پرتغال از طرح پیشنهاد برقراری
پرواز مســتقیم بین دو کشــور ایران و
پرتغال خبر داده است .مقام پرتغالی با
طرح پیشــنهاد برقراری پرواز مستقیم

کشورهایی که درخواست
پرواز مستقیم به ایران دارند
پرتغال
قبرس
کره جنوبی
اسپانیا

شرکت هایی که از ایران رفتند
ایرفرانس
کی ال ام
بریتیش ایرویز
ایر آستانه
ایرآسیا
هواپیمایی یونان

به گفته علی عابدزاده
رئیس سازمان
هواپیمایی کشوری با
از سرگیری پروازهای
ایرفرانس و کی.ال.ام
هلند به تهران شمار
شرکت های هوایی که
به ایران پرواز می کنند
به بیش از  40شرکت
افزایش یافت
بین دو کشــور ایران و پرتغال ،این امر
را تسهیل کننده توسعه همکاری های
اقتصادی دو کشور خواند.
شرکت هواپیمایی ســیبیر روسیه
اعــام کــرد ،در حال انجــام کارهای
مقدماتی برای آغــاز پروازهای خود از
مسکو به چند شهر ایران از جمله مسیر
مســتقیم پایتخت این کشور به مشهد
با بهترین هواپیماها اســت.دو شرکت
هواپیمایی روســی مجوز راهاندازی ۱۲
پرواز مســافرتی هفتگی به شــهرهای

کشورهایی که درخواست
افزایش پرواز به ایران دارند
روسیه
آلمان
اتریش
دانمارک
ایتالیا

وضعیت فعلی
بازگشت
بازگشت
بازگشت(تیرماه امسال)
بازگشت
بازگشت(بزودی)
بازگشت

تهــران ،اصفهان و مشــهد را دریافت
کردند .وزارت حمل و نقل روسیه عالوه
بر سیبیر به شــرکت «خطوط هوایی
اورال» اجازه داده که به مقاصد تعیین
شده در ایران پرواز کنند.
برقراری پرواز مستقیم ایران و قبرس
از جمله درخواست هایی است که اخیراً
در دیدار مقامات این کشــور با وزیر راه
و شهرسازی مطرح شده است .در این
مذاکرات مقرر شده است که هواپیمایی
قبــرس پروازهای منظــم هفتگی به
مقصد ایران داشــته باشد .حدود یک
ماه و نیم گذشته نیز شرکت هواپیمایی
کره مجوز راهاندازی پروازهای مستقیم
را بین تهران و سئول دریافت کرد که تا
پایان سال  2016این پروازها راه اندازی
میشود .برقراری پرواز مستقیم از تهران
به هانوفر آلمان نیز از سوی مقامات این
شرکت مطرح شده است.
از کشــور آلمان دو شــرکت لوفت
هانــزا و جرمنیا به ایران پرواز میکنند
که لوفت هانزا هر روز از فرانکفورت به
تهران و بالعکس پروازهــای برنامهای
دارد و شــرکت جرمنیا نیــز در هفته
 5پــرواز از دوســلدورف و برلیــن به
تهران و مشــهد انجام میدهد .شرکت
هواپیمایی «ایرآســتانه» نیــز از تاریخ

 ۱۳خرداد برای نخســتین بار مســیر
پروازی تهران-آلماتــی را افتتاح کرد.
پرواز مستقیم تهران  -آلماتی در سال
 2005تعطیل شــد و در این سال ها
بازرگانان و شــهروندان دو کشور برای
سفر به قزاقستان و ایران مجبور بودند
از طریق کشور ثالث پرواز کنند که این
مساله مشکالتی را به وجود آورده بود.
«ابراهیم کنلیل» مدیرعامل شــرکت
هواپیمایی ایرآســتانه با اعالم این خبر
به رسانهها گفت :قرار است  ۳پرواز در
هفته از شهر آلماتی به تهران به صورت
رفت و برگشت انجام شود.
شــرکت هواپیمایی ملی یونان نیز
شرکتی است که پروازهای خود را از آتن
به تهران برقرار کرد .شــرکت هوایی ایر
آسیا ایکس ،از زیرمجموعههای خطوط
هوایی ایرآســیا (ایر اژیا) ،نیز اعالم کرد
پروازهای مســافربری مستقیم خود به
تهران را از ســر میگیرد .این شــرکت
پروازهای مستقیم به تایلند و مالزی را از
ایران و بالعکس انجام خواهد داد.
نخســتین پرواز ایر آســیا به ایران
مرداد  ۱۳۸۹انجام شــد و این شرکت
تا مدتی پروازهــای متعددی به ایران
داشت اما با گســترش تحریمها ناچار
به توقف پروازها شــد .در همین حال،
ایرانیان بسیاری در سالهای اخیر ،در
مسیرهای میان ایران و کشورهای خاور
دور ،با هواپیماهای خطوط کشورهای
همسایه مانند تورکیش ایر ویز ،گالف
ایر یا خطوط امــارات پرواز میکردند
شــرکت هواپیمایی اســتریا ایرالین
اتریــش نیز از افزایــش پروازهای این
شــرکت به  18بار درهفتــه از وین به
تهران واصفهان ازتابستان خبر داد.
در پی اجرایی شــدن برجام ،دوران
تازهای برای نوسازی ناوگان هوایی ایران
و همکاری با شرکتهای هوایی جهانی
بوجود آمده است .در سالهای اخیر 7
شرکت هواپیمایی خارجی از بازار ایران
خارج شدهاند که برخی از آنها همچنان
پروازهای فوقالعاده و موردی در ایران
برقرار میکنند.

مذاکره برای واگذاری  50درصد سهام «سایپا» به «سیتروئن» فرانسه
مدیر عامل شرکت ســایپا با بیان اینکه آخرین مراحل مذاکره با
شرکت ســیتروئن فرانسه در حال انجام است ،گفت :قرار است برای
نخستین بار در کشور  50درصد سهم یک شرکت داخلی به سیتروئن
واگذار شود که از طریق آن عالوه بر سرمایهگذاری مشترک فناوری
جدید نیز به کشور منتقل میشــود .به گزارش ایرنا ،مهدی جمالی
صبح دیروز در مراســم سالگرد عرضه سهام ســایپا در بورس افزود:
شرکت سیتروئن از انتقال فناوری ،سرمایه گذاری مشترک و صادرات

محصول اســتقبال کرده است .وی یادآور شد :به دلیل نبود شفافیت
مالی مذاکره با شرکتهای خارجی در گذشته با مشکل مواجه بود ،اما
با شفاف شدن ترازنامه و صورتحسابهای مالی ،شرکتهای خارجی
از مذاکره استقبال کردند.
مدیرعامل ســایپا گفت :هم اکنون شرایط به گونهای شده است
که به طور روزانه با شرکتهای خارجی درباره فاینانس(تأمین مالی)،
سرمایهگذاری مشترک و تولید مواد اولیه مذاکره میشود.

وی بــا بیان اینکه هم اکنون در حال انتخاب شــرکای اروپایی و
آسیایی برای ادامه همکاری هســتیم ،گفت :ما در نظر داریم عالوه
بر بازار داخل در بازارهای صادراتی نیز حضور داشته باشیم که برای
تحقق آن به ســرمایهگذاری مشــترک و انتقال فناوری نیاز اســت.
جمالی با بیان اینکــه در دوران تحریم هزینههای اضافی بر صنعت
خودروســازی تحمیل شــده بود ،گفت :در نظر داریــم پس از رفع
تحریمها  8تا  10درصد هزینههای اضافی را کاهش دهیم.

هک شدن سایت «ایران ایر»
تکذیب شد
سخنگوی شــرکت هواپیمایی
جمهوری اســامی ایــران هرگونه
هک شدن سایت شرکت ایران ایر را
تکذیب کرد و از فعالیت بیوقفه این
پایگاه خبر داد .شاهرخ نوش آبادی
توگــو با ایرنا اظهارداشــت:
در گف 
اخیراً شــایعاتی مبنی بر هک شدن
سایت شرکت هواپیمایی جمهوری
اســامی ایران منتشر شده بود که
این موضوع صحت ندارد.

خروج ازرکود صنعتی
معــاون وزیر صنعت بــا بیان
اینکه سیگنالهای خروج از رکود
صنعتی در ماههای ابتدای ســال
جاری نمایان شــده است ،گفت:
در سه ماهه ابتدای امسال از دوره
رشــد منفی صنعت خارج شدیم.
توگو
محســن صالحینیــا در گف 
بــا خبرنگار مهر گفت :براســاس
برنامهریزیهای انجام شــده ،برای
خروج از رکــود  ۷۵۰۰تا  ۱۰هزار
واحد صنعتی کوچک و متوســط
اقدامات اساســی در حــال انجام
است و موانع پیش روی تولید این
دســته از صنایع ،در کارگروه های
رفع موانع تولید در استانها و نیز
کارگروه اصلی در دولت رسیدگی
میشــود تا به مرور بتوان تولیدات
را افزایش داد.

خبرهای خوب فرش
و خبرهای نگرانکننده پسته
محســن جاللپــور رئیس اتاق
بازرگانی ایران در صفحه شــخصی
خود در شــبکه اجتماعــی تلگرام
نوشــت :بازار جهانی فــرش رو به
توســعه است و با بازشــدن امکان
صــدور آن بــه امریکا و تســهیل
صادرات بــه دیگر کشــورها نوید
روزهای بهتری برای فرش ایرانی را
با خود دارد .وی با اشــاره به حضور
در جلسه هیأت رئیسه انجمن پسته
و بررسی وضعیت بازار جهانی پسته
گفــت :از آنجا که رقیــب اصلی ما
(امریکا) امســال به میــزان زیادی
محصول برداشــت خواهــد کرد و
هنوز بخشی از محصول گذشتهاش
را نیز نتوانسته به فروش برساند ،به
نظرمی رسد قصد کاهش قیمت را
برای محصول سال جدید دارد.

