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رشد ۱۲ درصدی تبلیغات 
آنالین در سال ۲0۲0

علیرغــمشــیوعویــروسکرونــا،رکودبســیاریاز
صنایعوخانهنشینیاجباریمیلیاردهانفردرجهان،
صــرفهزینــهبــرایتبلیغــاتآنالیــننســبتبــهســال

۲۰۲۰رشدی۱۲درصدیداشت.
به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، بررسی 
دفتر تعاملی تبلیغات و مؤسســه پی دبلیو ســی نشــان 
می دهــد پــس از یــک کاهــش مختصــر در صــرف هزینه 
برای تبلیغات آنالین در ابتدای سال ۲۰۲۰، این رقم به 
طور کلی در ســال ۲۰۲۰ نســبت به ســال ۲۰۱۹ رشــدی 
۱۲.۲ درصــدی داشــته اســت. کل رقــم صرف شــده برای 
تبلیغات آنالین در آمریکا در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۳۹.۸ 
میلیــارد دالر بــوده اســت. در عیــن حــال رشــد صــرف 
بودجه در این بازار در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ 
برابــر با ۱۵.۹ درصد بوده اســت. بخــش عمده تبلیغات 
ســال ۲۰۲۰ مربوط به خدمات تلویزیون های اینترنتی و 
ســرویس های اســتریم، خریــد آنالیــن و خدمات تحویل 

کاال و خدمات در منزل بوده است.
ماننــد ســال های گذشــته، بخــش زیــادی از درآمــد 
حاصــل از تبلیغــات آنالیــن به ده شــرکت برتــر فعال در 
این حوزه رســیده اســت. این ده شــرکت ۷۸.۱ درصد از 
این بازار را در اختیار داشته اند و درآمد آنها بالغ بر ۱۰۹ 
میلیارد دالر بوده اســت. این ســهم در ســال های ۲۰۱۹ 
و ۲۰۱۸ بــه ترتیــب برابــر بــا ۷۶.۶ و ۷۵.۹ درصــد بــوده 
اســت. شــرکت های ردیــف ۱۱ تــا ۲۵ فعــال در ایــن بازار 
۶.۲ درصد از این بازار و بقیه شــرکت ها ۱۵.۷ درصد از 
آن را در اختیار داشته اند. از جمله این شرکت های برتر 

شامل گوگل، فیس بوک و آمازون می شوند.

ژاپن خواستار تدوین قوانین 
بین المللی برای ارزهای 

دیجیتال شد
رئیــسبخــشپرداختهــایبانکمرکــزیژاپنبا
یــادآورینقــشارزهــایدیجیتــالدرسیســتمبانکــی
کشــورهایپیشــرفتهودرحالتوســعهمتفاوتاست،
تأکیدکردکهبایدقوانینمشترکیدربینکشورهابا

ساختارهایاقتصادیمشابهوجودداشتهباشد.
 به گزارش تسنیم به نقل از کوین دسک، یکی از 
مقامات بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد قرار اســت قوانین 
مشــترکی در مــورد ارزهــای دیجیتــال بانک مرکــزی با ۷ 
بانک مرکزی بزرگ دنیا وضع شود.  کازوشیگه کامیاما، 
رئیس بخش پرداخت های بانک مرکزی ژاپن، گفت یک 
سری قوانین مشترک زمینه را برای پرداخت های کارآمد 

بین مرزی فراهم خواهند کرد.
این مقام بانک مرکزی ژاپن گفت ارزهای دیجیتال 
کشــورهای  بــرای  متفاوتــی  نقش هــای  مرکــزی  بانــک 
پیشــرفته با سیســتم های بانکی قدرتمند و اقتصادهای 
نوظهور که از ارزهای دیجیتال برای پر کردن ضعف های 

ساختار مالی خود استفاده می کنند، دارند.
قوانیــن  بایــد  دلیــل  همیــن  بــه  دارد  عقیــده  وی 
مشــترکی در بیــن کشــورها بــا ســاختارهای اقتصــادی 
مشــابه وجــود داشــته باشــد. کامیامــا در مصاحبــه ای با 
رویترز گفته بود:»بهتر است بانک مرکزی ژاپن در مورد 

این قوانین مشترک با ۶ بانک برتر دنیا مذاکره کند«.
 بانــک مرکــزی ژاپــن در روز دوشــنبه اولین مرحله 

استفاده آزمایشی از ارز دیجیتال خود را آغاز کرد.

کاهش ۸۹ درصدی ترافیک 
هوایی جهان در مقابل 

افزایش ۲0۲ درصدی 
ترافیک هوایی ایران 

 )IATA(انجمــنبیــنالمللــیحمــلونقلهوایی،یاتــا
اعالمکردکهتقاضابرایســفرهایهواییبینالمللی
درمــاهفوریــه۸۸.۷درصددرمقایســهبافوریه۲۰۱۹ 

یعنیقبلازشیوعکروناکاهشیافتهاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، 
 )IATA( انجمــن بیــن المللــی حمــل و نقــل هوایی، یاتــا
اعــالم کــرد که تقاضا برای ســفرهای هوایی بین المللی 
در مــاه فوریــه ۸۸.۷ درصد در مقایســه بــا فوریه ۲۰۱۹ 
یعنــی قبــل از شــیوع کرونــا کاهــش یافتــه اســت کــه با 
توجــه بــه افــت ســاالنه ۸۵.۷ درصــدی در مــاه ژانویــه 

نشان می دهد تقاضا همچنان رو به کاهش است.
طبــق گــزارش روز چهارشــنبه یاتــا، ایــن »بدتریــن 
اســت.   ۲۰۲۰ ژوئیــه  از  )تقاضــا(«  رشــد  بــرای  نتیجــه 
عملکرد بخش هوایی در همه مناطق نســبت به ژانویه 

۲۰۲۱ بدتر شده است.
فوریــه  در  هوایــی  ســفرهای  بــرای  کل  تقاضــای 
۲۰۲۱ کــه بــر اســاس درآمــد از هــر مســافر بــه ازای هــر 
کیلومتر مســافت اندازه گیری شده است، ۷4.۷ درصد 
نســبت به فوریه ۲۰۱۹ کاهش داشــت. این رقم نسبت 
بــه کاهــش ۷۲.۲ درصــدی در ژانویــه ۲۰۲۱ نســبت بــه 
دو ســال پیــش بدتــر بــود. ویلــی والــش، مدیــر کل یاتــا 
گفت: ماه فوریه هیچ نشانه ای را از بهبود تقاضا برای 
ســفرهای هوایی بین المللی نشــان نداد. در حقیقت با 
تشــدید محدودیت های ســفر در پــی نگرانی های مداوم 
در مــورد انــواع ویــروس کرونــا، بیشــتر شــاخص ها در 

جهت اشتباه قرار گرفتند.
داده ها نشــان مــی دهد که میــزان ترافیک خطوط 
هوایــی آســیا و اقیانوســیه در فوریــه ۹۵.۲ درصــد در 
مقایســه بــا فوریه ۲۰۱۹ کاهش یافته اســت. یاتا گفت 
کــه ایــن منطقــه بــرای هشــتمین مــاه متوالــی از شــیب 

شدید افت ترافیک رنج می برد.

شرکت های حمل و نقل اروپایی ۸۹ درصد کاهش 
ترافیــک در فوریــه در مقابل فوریه ۲۰۱۹ را ثبت کردند، 
کــه بــه طــور قابــل توجهــی از ۸۳.4 درصــد کاهــش در 
ژانویه نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۹ بدتر است.

ایــن آمــار در حالــی اســت کــه ســیاوش امیرمکری 
مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا از افزایــش دو برابــری 
دروازه ای عبوری از آســمان ایران در ایام نوروز خبر داد 
و گفــت: نــوروز ۹۹ در مجمــوع ۸۸۲۲ پرواز در آســمان 

کشور انجام شده بود.
وی  ادامه داد: از ۱۷ هزار و ۱4۱ پرواز انجام شده 
در آســمان کشــورمان طی نــوروز ۱4۰۰، ۸۸۲۲ ســورتی 
داخلی، ۶۶۱۶ سورتی عبوری، ۱4۲۲ سورتی بین المللی 

و ۲۸۱ سورتی شامل سایر پروازها بوده است.
مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی 
ایــران افــزود: نــوروز ۱4۰۰ نســبت بــه نــوروز ۱۳۹۹ بــا 
افزایش ۲۰۲ درصدی پروازهای داخلی، رشد ۲۱ درصدی 
پروازهــای درصــدی   ۳۱۶ افزایــش  عبــوری،   پروازهــای 

بیــن المللــی و  افزایــش ۱۶۵ درصــدی ســایر پروازهــا و 
رشد ۹4 درصدی در مجموع پروازها دست یافتیم.

وی تاکیــد کــرد: آمــار گفتــه شــده در فاصلــه ۲۶ 
اسفند ۹۹ تا ۱۳ فروردین ۱4۰۰ محاسبه شده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

در حاضــر ایرانــی هیــات رئیــس
در برجــام هجدهمیــننشســتکمیســیون
پایــاندومیــنجلســهحضــوریایننشســت
تاکیدکردکهلغوتمامتحریمهایآمریکاکه
دردورانرئیسجمهوریگذشــتهآنکشــور
وضــعشــدهانــد،گامضــروریبــرایاحیــای

برجاماست.
به گزارش اداره کل اطالع رســانی و امور 
ســخنگویی وزارت امور خارجه، دومین جلسه 

کمیســیون  نشســت  هجدهمیــن  حضــوری 
مشــترک برجام که از روز ســه شــنبه در وین 
از ســر گرفته شــده بود، در روز جمعه برگزار 
شــد. ارائــه گــزارش رایزنی هــای فنــی صــورت 
گرفته در جلســات گروه های کارشناسی “لغو 
تحریــم“ و “هســته ای” مهمتریــن دســتورکار 

این نشست بود. 
عنــوان  بــه  اروپــا  اتحادیــه  نماینــدگان 
هماهنــگ کننده هــای جلســات کارشناســی، 

و  ایــران  کارشناســان  رایزنی هــای  نتیجــه 
کمیســیون  اعضــای  بــه  را   ۱+4 کشــورهای 

مشترک گزارش کردند. 
هیــات  رئیــس  عراقچــی،  ســیدعباس 
کشــورمان، در ایــن نشســت ضمــن تاکیــد بــر 
ادامــه  بــرای  ایــران  اســالمی  جمهــوری  اراده 
تعامــالت جــدی، گفــت: ایــن امــر منــوط بــه 
مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرف های 
مقابــل اســت و در غیــر ایــن صــورت، دلیلــی 

برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت. 
عراقچــی مجــددا تاکیــد کــرد: لغــو کلیــه 
تحریم های آمریکا که در دوران رئیس جمهوری 
گذشــته آن کشــور وضع شده اند، گام ضروری  
بــرای احیــای برجــام بوده و تنها پس از راســتی 
آزمایــی لغــو این تحریم هــا، ایــران آمادگی دارد 
تــا اقدامــات جبرانــی خود را متوقف کــرده و به 

اجرای کامل برجام بازگردد. 
در پایان این جلســه، توافق شــد جلســه 
روز  در  معاونــان  ســطح  در  کمیســیون  آتــی 
و  شــود  برگــزار  ویــن  در  آینــده  چهارشــنبه 
بالفاصله در چارچوب  گروه های کارشناسی، 
رایزنی های فنی و تخصصی به صورت فشرده 
بــرای تهیــه و ارائه فهرســت اقداماتــی که باید 
از ســوی  همــه طرف ها در حــوزه رفع تحریم و 
اقدامات هســته ای برای احیای برجام صورت 

گیرد، ادامه یابد.
شــایان ذکــر اســت هیــات کشــورمان در 
نشســت وین، در پنج روز گذشته رایزنی های 
مســتمری بــا کشــورهای مشــارکت کننــده در 
برجام )ســه کشــور اروپایی، چین و روسیه( و 
نیز با انریکه مورا هماهنگ کننده کمیســیون 
مشــترک از اتحادیه اروپا، به صورت دوجانبه 
و چندجانبه، انجام داد که در هیچ یک از آنها 

آمریکا حضور نداشت.

هنــدبــاپیــرویازتحریــمآمریــکاعلیــه
ایــرانبــهشــدتصدمــهخــورده،زیــرامنابع
خریداینکشورمحدودترووابستگیدهلی
نوبهنفتعربســتانبیشــترشدهاست،اما
چیــنبــاوجــودتحریمهــاهمبــهخریدنفت
ایرانادامهدادوازرقیبشهندجلوافتاد.

بــه گــزارش فارس، پــس از اینکه آمریکا 
توافــق هســته ای  از  جانبــه  یــک  صــورت  بــه 
بــا ایــران خــارج شــد و تحریم هــای ایــران را 
برگرداند. تحریم های جدیدی با هدف شــدت 
بخشــیدن بــه فشــار اقتصــادی و صفــر کــردن 

صادرات نفت ایران اعمال کرد.

تبعیتازتحریمهاهماناو
گرفتاریهمانا

واشنگتن به کشورهای دیگر برای خرید 
نفــت ایــران معافیــت نــداد. در این میــان، در 
اواســط ســال ۲۰۱۹ دهلــی نــو خریــد نفــت از 
ایران را به طور کامل به صفر رســاند و کامال 
از تحریم هــای آمریــکا تبعیــت کــرد، امــا ایــن 
تبعیت همانا و گرفتار شدن در مشکلی دیگر 

همانا.
بــه  موســوم  کشــورهای  اینکــه  از  پــس 
اوپــک پــالس تصمیــم گرفتنــد، بــرای تقویــت 
قیمت نفت از میزان تولید خود بکاهند، رشد 
قیمــت نفت زیر دهانشــان مــزه کرد و تا قبل 
از نشســت مــاه آوریل به رونــد کاهش تولید 
ادامــه دادنــد، بــه طوری که دهلــی نو که حاال 
کامال به نفت عربســتان وابسته شده بود، با 
افزایش قیمت ســوخت در داخل کشــورش با 

مشکالت شدید مواجه شد.
وزیــر نفــت هنــد از عربســتان و عــراق 

بارهــا خواســت تا بــه افزایش تولیــد بپردازند 
تا قیمت نفت کاهش یافته و برای کشورهای 

واردکننده به صرفه شود.
امــا وزیــر انــرژی عربســتان در پاســخ به 
وزیر نفت هند گفت، اکنون زمان استفاده از 
ذخایری اســت که در زمان قیمت پایین نفت 
خریــداری کرده اید.از آن زمــان تاکنون دعوای 

ریاض و دهلی نو ادامه دارد.

میخواهیمازایراننفت
بخریم

بــا ایــن حال پنجشــنبه یک مقــام هندی 
گفــت: دهلی نو برای از ســرگیری خرید نفت 
از تهران به محض برداشته شدن تحریم های 
واشــنگتن آمــاده اســت. ایــن موضــوع احیــای 
خرید نفت از ایران به هند برای متنوع سازی 

فروشندگان نفتی کمک می کند.
وی گفــت: »پاالیشــگاه های هنــدی کار 
بــه  می تواننــد  و  کرده انــد  آغــاز  را  مقدماتــی 
محض برداشــته شدن تحریم های )ایران(، به 

سرعت وارد توافقات شوند«
ایــن مقــام هنــدی افــزود: »مــا در حــال 
حاضــر الگویــی بــرای وضــع تجــاری داریــم و 
می توانیم در لحظه هموار شدن )مسیر( ایران 
بــرای صــدور نفت، به ســرعت قراردادهایی را 

منعقد کنیم.« 

تشدیدجنگلفظیدهلینو
وریاض

اویل پرایس با یادآوری صحبت های این 
مقــام هنــدی طی گزارشــی نوشــت یــک مقام 
هنــدی با شــدت گرفتــن اختالفات دهلی نو و 

ریاض بر ســر قیمت نفت خام، گفته اســت، 
هند آماده است که به محض برداشته شدن 

تحریم های آمریکا، از ایران نفت بخرد.
هنــد پــس از جنــگ لفظــی با عربســتان 
بــر ســر قیمــت نفــت، از پاالیشــگاه های خــود 
خواســت تا نفت کمتری از عربســتان بخرند. 
دهلی نو، ماه هاست که از عربستان و عراق، 
دو تامین کننده اصلی نفت ایران درخواســت 
کرده است تا برای کاهش قیمت نفت، تولید 
خود را افزایش دهند تا قیمت نفت برای هند 
بــه عنــوان ســومین واردکننــده نفــت خــام در 
جهــان به صرفه شــود. این درخواســت زمانی 
داده شــد کــه عربســتان به صــورت داوطلبانه 
بــا کاهــش تولیــد خود بــه میزان یــک میلیون 
ســهمیه اش  از  بیــش  نفــت  روز  در  بشــکه 

موافقت کرد.

بازیشروعشد
عربســتان پاســخ درخواســت هنــد را بــا 
افزایش قیمت رســمی نفت فروشــی خود در 
آســیا داد. بازی شــروع شــد. قدم بعدی هند 
ایــن بود که بــه تمام پاالیشــگاه هایش گفت: 
میــزان خریــد نفــت از عربســتان در مــاه مــی 
را کاهــش دهنــد و آنهــا نیــز چنیــن کردنــد. 
پاالیشــگاه های هنــد قــرار اســت در مــاه مــی 
نســبت بــه برنامــه قبلــی ۳۶ درصــد کمتــر از 

عربستان نفت بخرند.
در عین حال، خرید نفت هند از آمریکا 
در ماه هــای اخیــر افزایــش یافتــه اســت. بــه 
طــوری کــه آمریــکا را بــه دومین تامیــن کننده 
نفــت هنــد بعــد از عربســتان تبدیــل خواهــد 

کرد.

کاهش4۲درصدخریدنفت
هندازعربستان

بر اســاس آمــار رویترز، در حــال حاضر، 
خرید نفت هند از عربستان در ماه فوریه 4۲ 
درصــد کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن خرید 
نفــت از عــراق نیــز کاهــش ۲۳ درصــدی را در 

ماه فوریه ثبت کرده است.
بــه نوشــته ایــن گــزارش، امــا در برنامــه 
ایــران  از  نفــت  واردات  افزایــش  بــرای  هنــد 
ایــن  از  یکــی  دارد.  وجــود  نگرانی هایــی 
برخــی  کــه  اســت  ایــن  مهــم،  نگرانی هــای 
تحلیلگــران معتقدنــد، ایــران از قبــل مقــدار 
قابــل توجهــی نفــت تولیــد و صادر مــی کند و 
برداشــته شــدن تحریم های آمریکا تاثیر قابل 
توجهــی بــر میــزان صــادرات نفــت این کشــور 
نخواهد داشت. از طرفی برخی نیز معتقدند، 
دهلی نو با فرض اینکه روابط تجاری با ایران 
مجــاز خواهــد شــد، واردات نفــت ایــران را از 

قبل شروع کرده است.

آسیبدهلینوازپیرویاز
تحریمهایایران

هند که از تحریم های آمریکا علیه ایران 
پیــروی کــرده بــود، از این تحریم ها به شــدت 
صدمه خورده اســت، زیــرا منابع خریده نفت 
این کشــور محدودتر و وابســتگی دهلی نو به 

نفت عربستان بیشتر شد.
چین، بزرگ ترین واردکننده نفت جهان 
علی رغم تحریم ها به خرید نفت ایران ادامه 
داد و ســبب شــد تا از هند به عنوان رقیبش 

جلو بیفتد.

وزیــرراهبــابیــاناینکــهبخشــیازبدنــه
صنعــتهوایــیبــهتولیــدداخلــیبــاورندارنــد،
گفت:ایرالینهابرایتوسعهبایدازابزارادغام

وتشکیلکنسرسیوماستفادهکنند.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، محمــد 
اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با مدیران 
صنعــت حمــل و نقــل هوایــی، ضمــن قدردانی از 
زحمــات شــرکت های هواپیمایــی در دوران کرونــا 
گفــت: بخش هــای مختلفــی در دنیــا در اثر کرونا 
آســیب  دیدنــد کــه از جمله ایــن بخش ها حمل و 
نقــل هوایی اســت و در کشــور ما نیــز این بخش 
اوضــاع متفاوتــی را تجربــه کرد امــا به لطف الهی 
شــما  زحمــات  از  و  نشــد  متوقــف  ایــن صنعــت 

قدردانی می کنم.
اسالمی با یادآوری اینکه صنعت هوانوردی 
بایــد بــرای یــک وضــع جدید آمــاده باشــد، گفت: 
بــه یــک تحــول و جهــش در صنعــت هوانــوردی 
نیــاز داریــم. بایــد یــک گام بــزرگ برداشــت و از 
ایــن فرصتــی که برای کشــور پیش آمــده حداکثر 
اســتفاده را ببریم و برای توســعه و تجهیز ناوگان 

و تامین قطعات تالش کنیم.
وی افــزود: فرصــت تحــول فرارســیده اســت 
و ایرالین هــا بایــد بــا اســتفاده از بازارهایــی چون 
تشکیل گروه متحد، کنسرسیوم و ادغام و تامین 
مالی فاینانس در راه توسعه کشور گام بردارند.

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان این که هنوز 
در این صنعت هوانوردی کســانی هســتند که به 
ســاخت قطعــات داخلی بــاور ندارند، افــزود: این 
بخش حتی گاهی در تعمیرات به خارج از کشور 

وابســته شــده ایــن عقــب ماندگی نبایــد بیش از 
این تداوم داشته باشد.

اســالمی افزود: یکی از اقداماتی که در این 
راستا صورت گرفته، ایجاد مرکز جهادی پیشرفت 
و نمایشــگاه توان داخلی از ســوی ایــران ایر برای 
اســتفاده از ظرفیت هــا و کاهــش وابســتگی بــه 
خارج از کشــور اســت. امیدوارم این نمایشــگاه و 
مرکــز جهادی پیشــرفت با مشــارکت شــرکت های 
هواپیمایــی ســنگ بنایــی بــرای توســعه صنعــت 

هوایی باشد.

 کمکبهایرالینهاازمحل

منابعملی
وزیــر راه و شهرســازی در بخــش دیگــری از 
ســخنانش با بیان اینکه امروز پتانســیل جدیدی 
برای توســعه ناوگان هوایی کشور به وجود آمده 
اســت، گفــت: اگــر ایــن پتانســیل روی یــک ریــل 
صحیــح و انقالبــی قــرار نگیــرد، ایــن فرصت هــای 
وابســته  کشــور  و  رفــت  بیــن خواهــد  از  جدیــد 
می مانــد. بایــد در خط مشــخصی برویــم که اداره 
صحیح و افزایش بهره وری و توسعه شرکت ها را 
هدف قرار دهیم. البته تدابیر ویژه را نیز مد نظر 
داریم و ســعی می کنیم امســال هم از منابع ملی 
بــرای کمــک بــه شــرکت های هواپیمایی اســتفاده 

کنیم.
اســالمی تأکیــد کــرد: امســال هــم توســعه 
شــرکت های  نــاوگان  گســترش  و  بهســازی  و 
هواپیمایی و هم توسعه سهم بازار را باید داشته 

باشــیم. ســازمان هواپیمایــی کشــوری و شــرکت 
فرودگاهها می توانند متقابال و متضامنا با اعمال 
برخــی سیاســت ها، وضــع را بــرای افزایش ســهم 

ایرالین های ایرانی از بازار منطقه تسهیل کنند.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت نــگاه شــرکت های 
هواپیمایــی بــه بــازار منطقــه افزود: ایران پیشــتر 
بــرای همــکاری بــه ســراغ نقــاط دور می رفــت و 
کمتــر بــه همســایه های خــود توجــه داشــت. امــا 
همســایه ها هم برای صنعت هوایی و هم ســایر 

بخش ها فرصت مناسبی هستند .
شــرکت های  بــه  خطــاب  همچنیــن  وی 
هواپیمایــی گفــت: مــی توانیــد چند هاب پــروازی 
ســازمان  حمایــت  و  همدیگــر  مشــارکت  بــا  را 
همســایه  کشــورهای  در  کشــوری  هواپیمایــی 
بــا  و شهرســازی  راه  وزارت  در  دهیــد.  تشــکیل 
وزرای ایــن کشــورها تنظیمــات را انجــام دادیــم و 
مذاکرات بیشــتری نیز خواهیم داشــت تا بتوانید 
بــا اســتفاده از کانکشــن ها و آزادی  های پنجم در 
برخی از این کشورها، فرصت حضور در یک بازار 

۵۰۰ میلیون نفری را پیدا کنید.
وزیر راه زیر راه و شهرســازی یادآور شــد: 
ایــن یــک بــازار جدیــد اســت. فرصتــی جدیــد با 
ترکیبــی از پروازهــای داخلی و خارجی می تواند 
رونــق اقتصــادی را بــرای ایرالین هــا بــه ارمغان 

آورد.
توســعه  موانــع  برخــی  یــادآوری  بــا  وی 
شرکت های هواپیمایی گفت: مشکالت مربوط به 
عــوارض شــهرداری ها بایــد در مجلس بــا پیگیری 
قانونــی رفــع شــود تا ایــن موانــع و مزاحمت ها از 

سر راه شرکت های هواپیمایی کنار برود.

 آغازبهسازی

باند۲۹چپمهرآباد
همچنیــن ســیاوش امیرمکــری، مدیرعامــل 
ایــران در  شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی 
این جلســه تاکید کرد که بهســازی باند ۲۹ چپ 

مهرآباد به زودی آغاز می شود.
وی بــا یــادآوری عملکــرد ســال ۹۹ شــرکت 
تمــام  نیمــه  پروژه هــای  تکمیــل  در  فرودگاه هــا 
فرودگاهی گفت: خوشــبختانه ما در ســال ۹۹ با 
برنامه ریزی دقیقی که انجام دادیم، موفق شدیم 
رکــوردی جدیــد را ثبــت کــرده و پروژه هایــی کــه 
متوسط عمر آنها ۵ تا ۶ سال و پیشرفت فیزیکی 
آن هــا تقریبــاً ۶۰ درصــد بــود را بــه بهره بــرداری 

برسانیم.
مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا ادامــه داد: 
این کار همزمان با ارائه خدمات و سرویس هایی 
بــود کــه در فرودگاه هــای کشــور بــه مســافران، 
شرکت های هواپیمایی و دست اندرکاران صنعت 

حمل و نقل هوایی ارائه می شد.
پــروژه  مهم تریــن  افــزود:  امیرمکــری 
مهرآبــاد،  فــرودگاه  قدمــت  بــه  توجــه  بــا  مــا 
و نصــب  و  تأسیســات  کامــل  بهســازی   پــروژه 

راه انــدازی تجهیــزات و سیســتم ســوییچینگ و 
ســامانه اتوماســیون بــرج و اپــروچ مهرآبــاد بــود 
کــه خوشــبختانه بــا تــالش متخصصــان داخلــی 

شــرکت این کار بزرگ انجام شد.

ناوبــری  و  فرودگاه هــا  شــرکت  مدیرعامــل 
هوایــی ایــران با تاکید بــر پروژه هــای عمرانی این 
شــرکت در ســال جدیــد گفــت: قدم بعــدی ما در 
ســال ۱4۰۰ پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه 
مهرآبــاد اســت کــه یکــی از پروژه هــای مهــم برای 
ایمنــی پروازهاســت. هماهنگی هــای الزم انجــام 
شــده و خوشــبختانه بــا یک برنامه ریــزی دقیق از 
اوایل اردیبهشت ماه این پروژه آغاز خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم با همراهی و همکاری 
شرکت های هواپیمایی و با وجود محدودیت هایی 
کــه در عملیــات فرودگاه مهرآباد ایجاد می شــود، 

بتوانیم این پروژه مهم را به نتیجه برسانیم.
بدهــی  یــادآوری  بــا  ســپس  امیرمکــری 
شــرکت های هواپیمایــی بــه شــرکت فرودگاه هــا 
 ۹۹ ســال  در  گفــت:  ایــران  هوایــی  ناوبــری  و 
شــرکت های  بــرای  صــادره  ازصورتحســاب های 
هواپیمایــی کــه حــدود ۸۰۰ میلیارد تومــان بوده، 
بــا در نظــر گرفتــن وضع خــاص حاکم بــر صنعت 
وصــول  را  درصــد   ۲۵ صرفــاً  کشــور  هوانــوردی 
کــه  قبــل  بــا ســال  کردیــم، چراکــه در مقایســه 
توانستیم بیش از ۷۰ درصد مطالبات را دریافت 
کنیــم، در ســال ۹۹ ایــن همراهی و همکاری بین 

ما و شرکت ها وجود داشت.
وی ادامــه داد: در ســال ۱4۰۰ با اتفاق هایی 
کــه در حــال رخ دادن اســت و بــا آمــار پروازی که 
از ابتدای ســال نشــان دهنده رشد خوبی نسبت 
بــه ســال گذشــته اســت، منابــع درآمــدی تقویت 
شــود که بتوانیم پروژه هایی که برای ســال جدید 

برنامه ریزی شده اند را به سر انجام برسانیم.

عراقچی:لغوتمامتحریمهاگامضروری
احیایبرجاماست

رایزنی ها برای احیای برجام تداوم می یابد

پیشنهادوزیرراهبهایرالینهایداخلی:برایتوسعهادغامشوید

چین،برندهاصلیتحریمنفتایران
دهلی نو با اجرای سیاست های تحریمی از پکن عقب افتاد

صورتحساب 30هزارتومانی 
برای هیچ

ادامهازصفحه۱

بــا ایــن همــه جالب تریــن نکتــه این اســت کــه بانک 
ملــی پــس از پایــان مهلــت کارت اعتبــاری، به مشــتری ای 
کــه بــه دلیــل مشــکالت بانکــی و نرم افــزاری بانــک مذکور 
نتوانسته است، از خدمات استفاده کند در پیامکی اعالم 
کرده اســت که باید ۳۰ هزار تومان بدهی دریافت کارت 

اعتباری را پرداخت کند.
موارد باال گوشه ای از مسائل طرح قبلی کارت اعتباری 
بــرای دارنــدگان ســهام عدالــت بــود. حتــی اگــر از اســتقبال 
نکــردن بانک هــای دیگر از طرح و شــرایط بانک ملی و تجارت 
بــرای تغییــر کارگــزار ســهام بــه کارگزاری هــای ایــن دو بانــک 
چشم پوشــی کنیم، مشــکالت برشمرده شــده، اجرایی شــدن 
اعالم رئیس جمهوری را مبنی بر اینکه دارندگان سهام عدالت 
می تواننــد ۷ یــا ۱4 میلیــون تومــان کارت اعتبــاری بــه صورت 

غیرحضوری دریافت کنند، در هاله ای از ابهام قرار می دهد.
البته باز هم بانک ملی در واکنش به این صحبت های 
رئیــس جمهــوری ابــراز آمادگــی کــرده اســت کــه ایــن کارت 
اعتباری را صادر و بستر الزم را برای بهره گیری از این کارت 

اعتباری برای مشتریان فراهم کند.
روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران در ایــن بــاره اعــالم 
کرده اســت: »این بانک به عنوان یکی از بانک های پیشــرو 
در صــدور کارت هــای اعتبــاری، همواره در کنــار مردم و برای 
کمک به بهبود معیشت آنها گام برداشته و اکنون روند ثبت 
درخواســت کارت اعتبــاری مبتنــی بر ســهام عدالــت با قوت 

در جریان است.
متقاضیــان ایــن تســهیالت مــی تواننــد بــا مراجعــه به 
»نشــان بانک« در اپلیکیشــن های ایوا، بله و شــصت بانک 
ملــی ایــران، عملیــات احــراز هویــت و ثبــت تقاضــای کارت 

اعتباری سهام عدالت را انجام دهند.
مراحــل  از  کــدام  هیــچ  در  ایــن خدمــت  متقاضیــان 
درخواســت تســهیالت مربوطــه بــه مراجعــه حضــوری بــه 

واحدهای بانک نیازی نخواهند داشت.«
البتــه محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعــی نیــز تــالش کــرد تــا این دســتاورد پر مشــکل را به 
ابتــکار عمــل ایــن وزارتخانــه نســبت دهــد. او در صفحــه 
توئیتــرش نوشــت: »بــه ابتــکار وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و بــرای نخســتین بــار تأمین مالی خــرد مبتنی بر 
زنجیــره تولیــد از طریق صدور کارت اعتبــاری خرید با هدف 
افزایش قدرت خرید مردم و با توثیق سهام عدالت یا یارانه، 

بدون نیاز به مراجعه به بانک ها آغاز شد.«


