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ایرانی ها سال گذشته چه تعداد 
گوشی موبایل خریدند؟

ایرنا- سخنگوی 
انجمن واردکنندگان 
تلفــن همــراه گفت: 
پارسال از مجموع ۱۶ 
میلیــون و ۴۱۰ هزار 
دســتگاه تلفن همراه وارده به کشــور، تعداد ۱۵ 

میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه فعال و مصرف شد.
محمدرضا عالیان افزود: در ســال ۹۸ مجموع 
واردات تلفن همراه به کشور ۱۵ میلیون و ۳۸ هزار 
دســتگاه بود که از این تعداد ۱۴ میلیون دستگاه 

فعال شد.
وی درباره افزایش واردات تلفن همراه و استقبال 
کاربران، گفت: افزایش بیش از یک میلیونی واردات 
تلفن همراه نسبت به سال قبل به دلیل شیوع کرونا 
و ســوق پیدا کردن آموزش و کسب و کار به سمت 
فضای مجازی بوده اســت و محدودیت ها و تغییر 
سبک زندگی افراد باعث شد تا مصرف تلفن همراه 

در کشور افزایش یابد.
عالیان تاکید کرد: سال ۲۰۱۸ در جهان با افول 
تلفن همراه مواجه شــدیم اما کرونا بازی را عوض 
کرد، تصور این بود که تلفــن همراه در آینده از نظر 
میزان فروش رشدی نخواهند داشت و در یک مسیر 
خطی پیش خواهد رفت اما با پاندمی کرونا کل دنیا با 

افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد.
    

خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن 
کوواکس از محل منابع ارزی در عراق

توسعه ایرانی-  
وزیــر نیــرو گفــت: 
هزینــه خریــد ۱۶ 
میلیون دوز واکســن 
کوواکــس از محــل 
 منابــع ارزی در عــراق پرداخــت شــد. 
رضا اردکانیان افزود: با پیگیری های به عمل آمده، 
از منابع ارزی موجــود در بانک تجارت عراق، امروز 
مبلغ ۱۱۵ میلیون فرانک سوئیس به حساب بانک 
سوئیســی برای دریافت ۱۶ میلیون دوز واکسن 

کوواکس واریز شد.
رئیس کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی با عراق هشتم خرداد از صدور مجوز برای 
تامین منابع ارزی ایران در عــراق برای خرید ۱۶ 
میلیون دوز واکسن کوواکس و انتقال این مبلغ به 

یک بانک اروپایی خبر داده بود.
وی همچنین پیشــتر اعالم کرده بود: ارز مورد 
نیاز خرید واکسن کرونا از روسیه از محل مطالبات  
ایران از عراق تامین و به زودی نخســتین پرداخت 

انجام می شود.
    

 صعود شاخص بورس 
با رشد ۱۸ هزار واحدی

شاخص کل در بازار 
بورس دیروزسه شنبه، 
یکم تیرمــاه، ۱۸ هزار 
و ۲۳۲ واحــد رشــد 
داشت که در نهایت این 
شاخص به رقم یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد رسید.

برپایه معامالت دیروز بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۵۷ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۲ 

هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با سه هزار و ۱۵۴  
واحد افزایش به ۳۷۳ هزار و ۱۸۳ واحد و شــاخص 
قیمت )هم وزن( با ۲ هزار و ۲۴ واحد رشــد به ۲۳۹ 
هزار و ۴۷۲  واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۵ هزار 
و ۷۵۴ واحد رشد و شاخص بازار دوم ۲۸ هزار و ۶۲۴ 

واحد افزایش داشتند.
    

پورشه به زودی در مورد آینده 
بوگاتی تصمیم می گیرد

رویتــرز- اولیور 
بلوم ، عضو هیئت مدیره 
شرکت آلمانی فولکس 
واگــن و مدیــر عامل 
 ،AG شــرکت پورشه
اعالم کرد که فولکس واگن به زودی در مورد آینده 
برند لوکس خود یعنی بوگاتی تصمیم خواهد گرفت.
فولکس واگن در ماه مــارس اعالم کرده بود که 
در حــال کار بر روی یک همکاری اســتراتژیک با 
ریمک Rimac شرکت سازنده خودروهای برقی 
در کرواسی است که احتماالً منجر به یک سرمایه 
گذاری مشترک بین پورشه و ریمک خواهد شد و 
پورشه به عنوان یک شــریک با سهام کمتر در این 

شرکت فعالیت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، پورشه اخیرا ۷۰ میلیون 
یورو در شرکت ریمک سرمایه گذاری کرده و سهم 
خود را از این شرکت به ۲۴ درصد افزایش داده است.

خبر اقتصادی
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هانیه عسگریان

-»قیمــت لبنیــات در هفته آتی 
افزایشی ۷۰ درصدی را تجربه می کند« 

-»رشــد بی رویه قیمــت تخم مرغ 
و مرغ«

- »قیمت سبوس آزاد شد«
- »نان ۵۰ درصد گران می شود« 

 این هــا چکیــده ای از اخبــار طی 
ماه های اخیر هســتند، به نظر می رسد 
هر چند ارتفاع موج تورم کم شده است 
اما همچنان تاخت و تازی بی محابا را به 
رخ می کشد.  طبق آخرین آمار اعالمی 
از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه 
خردادماه با رشد دو درصدی به ۴۳ درصد 

رسیده است.
به این ترتیب تورم نقطــه ای که در 
اردیبهشت ماه کاهش داشت بار دیگر 
روند افزایشی پیدا کرده و  به ۴۷.۶ درصد 
در خرداد ماه رسیده است، میزان رشد 
تورم نقطه به نقطــه که بیانگر تغییرات 
نسبت به ماه مشابه سال قبل است ۰.۷ 

درصد اعالم شده است.
بر این اســاس، نرخ تــورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیــات« بــا افزایــش ۱.۲ واحد 
درصدی به ۶۲.۳ درصد و گروه »کاالهای 

غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۰.۵ 
واحد درصدی به ۴۰.۸ درصد رســیده 
است. همچنین نرخ تورم ماهانه خرداد 
به ۲,۵ درصد رســیده که در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد 

افزایش دارد.
جایگاه غذا در سبد هزینه ای

بخش مهمــی از هزینه های خانوار 
ایرانی به تامین غذا اختصاص می یابد و 
طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته 
بین ۲۳ تا ۲۹ درصد از ســبد هزینه ای 

خانوار به تامین غذا اختصاص می یابد.  
اتاق بازرگانی در آســتانه برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهــوری میزان 
افزایش هزینه مواد خوراکی در ســال 
گذشــته را برابر با ۷۰ درصد اعالم کرد، 
چیزی بســیار باالتر از نرخ تورم اعالمی 
و این بدان معناست که فشار تورمی در 
کاالهای ضروری، بنیــه خانواده ایرانی 
را نشانه رفته و  فشــار تورمی را مضاعف 
می نماید.  در حالی که متوسط مصرف 
مواد غذایی در دهه نود کاهشــی بسیار 
چشمگیر را تجربه کرده است اما همچنان 
گرانی مواد غذایی سبب شده است که 
ســبد خانوار ایرانی تهی از مواد مغذی 
شود. مصرف گوشــت در خانوار ایرانی 
به پایین ترین میزان  در سال های اخیر 

رسیده است و همین امر می تواند نشانه ای 
از افزایش التهاب در آینده باشد. 

از ســوی دیگر زمزمــه افزایش ۵۰ 
درصدی قیمت نان به گوش می رسد و 
نکته مهم اینجاست که یکی از مهمترین 
استنادات برای افزایش قیمت ها نیز باال 
رفتن هزینه دستمزد در سال جاری است 
.   در حالی افزایش دستمزد دلیلی برای 
افزایش قیمت هاســت که رشد حقوق 
و دســتمزد با هدف تقویت بنیه خرید 
در دستور کار قرار می گیرد اما در عمل 
افزایش هزینه ها نه تنها رشد مذکور را 
می بلعد بلکه مشکالت ناشی از تورم را دو 

چندان می کند.
جای خالی رفاه در اقتصاد خانوار 

مروری بر گفته هــای کاندیداهای 
ریاست جمهوری نشان می دهد اغلب 
کاندیداهای حاضر در اتخابات به مساله ای 
به عنوان رفاه فکر نمی کنند و موقعیت 
اقتصادی ایــران به گونه ای اســت که 
معیشت مهمترین مساله تلقی می شود 
. برنامه های تمامی کاندیداهای حاضر 
در عرصه رقابت از جملــه کاندیداهای 
انصرافی یا کســانی که در این فضا باقی 
ماندند، نیز بر تامین معیشت، پرداخت 

یارانه بیشتر و ... استوار بود.
بررسی وضعیت شــاخص رفاه در 

طول سه دهه گذشــته نشان می دهد 
که وضعیت رفاه جامعه ایــران همواره 
کاهش یافته و پایین تر آمده است. هرچه 
شاخص رفاه باالتر باشــد، خانواده ها از 
سطح رفاه پایین تری برخوردارند.  برای 
مثال میانگین شــاخص رفاه در دولت 
نهم ۲۲.۹ بوده که در دولت دهم به ۲۷.۱ 
رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت 
یازدهم اما این شــاخص دوباره شروع 
به کم شــدن کرد تا جایی که در نهایت 
میانگین این شاخص در دولت یازدهم به 
۲۵.۷ رسید تا وضعیت رفاه خانوار اندکی 
بهبود پیدا کند.  میانگین این شــاخص 
در دولت پنجم - سازندگی- ۳۴.۷ بود 
که باالترین رقم در تمامی این ســال ها 
)از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ ( محسوب می شود. 
خانوارها کمترین این شاخص را در سال  
۱۳۸۶ تجربه کردند که رقم آن به ۲۲.۴ 
رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده 
ایرانی در ســه دهه اخیر مربوط به سال 

۱۳۸۶ بوده است.
ایرانیان چقدر لبنیات مصرف 

می کنند؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی 
سرانه مصرف لبنیات در ایران را ۵۰ تا ۶۰ 
کیلوگرم اعالم کرده است. برای درک این 
رقم بهتر است آماری در خصوص میزان 
مصرف در گذشته و در سایر کشورهای 
جهانی مورد اســتناد قرار گیرد . طبق 
آمارهای ارائه شــده از سوی مراجع ذی 
صالح، هم اکنون متوسط سرانه مصرف 

لبنیات در جهان ۱۸۰ کیلوگرم است. 
ســرانه مصرف لبنیات در ایران نیز 
در گذشته رقمی باالتر از این میزان بود 
. به عبارت دیگر در یک دهه اخیر میزان 
مصرف محصوالت لبنی در ایران نصف 
شده اســت چراکه در ســال ۸۹ سرانه 
مصرف محصوالت لبنــی ۱۱۰ تا ۱۲۰ 
کیلوگرم بوده است. ظفری، مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های لبنــی  دلیل این 
کاهش عجیب را سیاست گذاری دولت 
و عــدم حمایــت از تولیــد می داند اما 
کارشناسان تغذیه و اقتصاد عامل قیمت 
را عاملی مهم دیگر در این کاهش می دانند 

و معتقدند با رشد قیمت ها قدرت خرید 
خانوار ایرانی در این حوزه تحلیل رفته 
است. در دهه هفتاد با هدف ورود لبنیات 
به ســبد مصرفی خانــوار ایرانی حتی 
طرح هایی نظیر تخصیص شیر رایگان 
به مدارس در دستور کار قرار گرفت اما 
در سال های اخیر این مهم اجرایی نشد و 
در دو سال گذشته نیز به واسطه تعطیلی 
مدارس در اثر شیوع کرونا امکان اجرای 

این طرح وجود نداشت . 
 چرا لبنیات در آستانه گرانی است؟

هفته گذشته ستاد تنظیم بارار درباره 
افزایش قیمت شیر تصمیم گرفت و مقرر 
کرد قیمت مصــوب خرید هر کیلوگرم 
شــیرخام از دامداران به ۶ هزار و ۴۰۰ 
تومان افزایش یابد. قیمت مصوب قبلی 
هر کیلوگرم شیرخام ۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
بود که در آذرماه ســال گذشته توسط 

ستاد تنظیم بازار ابالغ شد.
به این ترتیب می توان انتظار داشت با 
در نظر گرفتن هزینه حمل قیمت تحویل 
در کارخانه به ۶ هزار ۶۰۰ تومان برسد 
اما بنی طباء ،ســخنگوی انجمن لبنی  
می گوید هیچگاه شیر با قیمت مصوب به 
دست کارخانه های لبنی نرسیده است 
و دامداران قیمت مصوب ۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان رعایت نمی کنند، چراکه به نظر آنها 
این قیمت کفاف هزینه تولید را نمی دهد.
ســخنگوی انجمن لبنی با تاکید بر 
اینکه اعالم خبر افزایش قیمت شیرخام 
توسط برخی چهره های صنفی قبل از 
اعالم رسمی و تصمیم نهایی مسئوالن 
کار اشتباهی بوده اســت، گفت: انتشار 
خبر پذیرش افزایش نرخ خرید شیرخام 
توســط ســتاد تنظیم بازار هم اکنون 
نیز تاثیر خــود را گذاشــته و دامداران 
پیشاپیش قیمت شیرخام را باال برده اند 
و عمال مصوبه قیمتی آذر ماه ســازمان 
حمایت و ستاد تنظیم که کماکان معتبر 
است، نقض شده است. بنی طبا تصریح 
کرد: همواره نظارت ارگان های نظارتی 
سخت گیرانه بر کارخانه های لبنی اعمال 
می شود، اما سایر قیمت های مصوب در 
زنجیره مانند قیمت شیرخام تحت هیچ 

نظارتی قرار ندارد و هم اکنون که قیمت 
مصوب آن ۴۵۰۰ تومان است، به قیمتی 

بیش از ۵ هزار تومان مبادله می شود.
وی پیشبینی کرد: با ابالغ نرخ مصوب 
جدید شیرخام، قیمت محصولت لبنی 
۷۰ درصد افزایش خواهد داشت و تعیین 
قیمتی کمتر از این مقدار به معنی ضررده 
شــدن محصوالت ضروری مشــمول 
قیمت گذاری و پرداخت یارانه از جیب 

تولیدکنندگان است.
یــع  نجمــن صنا ا ســخنگوی 
فرآورده های لبنی زمان احتمالی ابالغ 

نرخ جدید را در هفته های آتی دانست.
بنی طبا با بیان اینکه ما موافق قیمت 
گذاری دستوری نیستیم و آن را به ضرر 
مصرف کننده می دانیم، پیشنهاد داد: 
مسئوالن دولت فعلی یا مسئوالن دولت 
جدید شــیرخام و محصوالت لبنی را از 
گروه یک کاالیی به گروه دو انتقال دهند تا 
روند عرضه و تقاضا قیمت ها را در بازار این 
محصوالت تعیین کند و سازمان حمایت 

بر آن نظارت داشته باشد.
 به نظر می رسد با توجه به مصوبه اخیر، 
شمارش معکوس برای گرانی بیشتر مواد 
لبنی آغاز شده اســت، اما در عمل اقالم 
پرمصرف مشمول قیمت گذاری با رشد 
کمتر و اقالم دیگر با رشــد قیمت روبرو 
خواهد شــد و همین امر سبب می شود 
حضور لبنیات در سفره ایرانی کمرنگ تر 

از گذشته باشد.

تورم مواد غذایی سِر باز ایستادن ندارد

 زمزمه افزایش 70 درصدی قیمت محصوالت لبنی
مدیرعامل اتحادیه 

تعاونی های لبنی سرانه 
مصرف لبنیات در ایران 

را 50 تا ۶0 کیلوگرم اعالم 
کرده که نشان می دهد در 

یک دهه اخیر میزان مصرف 
محصوالت لبنی در ایران 
نصف شده است؛ چراکه 

در سال ۸۹ سرانه مصرف 
محصوالت لبنی ۱۱0 تا ۱۲0 

کیلوگرم بود

رییس اتاق مشــترک بازرگانــی ایــران و چین گفت: 
پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم ها میزان مبادالت 
دو کشور نسبت به سال ۲۰۲۰ یک جهش دوبرابری داشته 
باشد. مجموع مبادالت دو کشــور در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۶ 
میلیارد دالر بود ولی این قابلیت را دارد که به مرز ۳۰ میلیارد 

دالر برسد.
 مجیدرضا حریری در مورد روند تجارت ایران و چین به 
ایلنا گفت: مبادالت ایران و چین به دو قسم نفتی و غیرنفتی 
تقسیم می شود. آمار مبادالت نفتی محرمانه است، هم وزارت 
نفت و هم خریدار چینــی از ارائه آمار و ارقــام دقیق پرهیز 
می کنند. در بخــش غیرنفتی نیز چین در طی چند ســال 
اخیر حدود یک چهارم از صادرات غیرنفتــی و واردات ما را 
دربرمی گرفت. در حال حاضر هم روابــط تجاری ما با چین 

به روال سال گذشته بوده و تغییرات چندانی رخ نداده است.
وی افزود: بــا توجه به چشــم اندازی کــه از آینده و لغو 

احتمالی تحریم های نفتی در پی مذاکرات وین پیش بینی 
می شود اگر تحریم ها لغو شود میزان مبادالت ایران و چین 
تغییر محسوسی نسبت به سال ۲۰۲۰ خواهد داشت؛ چراکه 
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و می تواند در رفتار 

تجاری ایران و چین را تحت تاثیر قرار دهد.
حریری خاطرنشــان کرد: در صورت لغو تحریم ها حتما 
گشایشی در واردات هم ایجاد می شود، وقتی به چین نفت 
بیشــتری بدهیم فضا برای واردات بیشتر از چین هم آماده 

می شود. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح 
کرد:  پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم ها میزان 
مبادالت دو کشور نســبت به سال ۲۰۲۰ یک جهش دو 

برابری داشته باشد. مجموع مبادالت دو کشور 
در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۶ میلیارد دالر بود ولی 

این قابلیت را دارد که بــه مرز ۳۰ میلیارد 
دالر برســد. وی در ادامه افــزود:  آمار 

دقیقی از مبادالت ۵ ماهه دو کشور در دسترس نیست اما آمار 
مبادالت چند ماهه اول نمی تواند بیانگر میزان مبادالت دو 
کشور باشد چراکه در سه ماهه اول سال میالدی سه تعطیالت 
ســال نو از جمله سال نو میالدی، ســال نو چینی و نوروز را 

داشتیم. بنابراین نمی توان این بازه را مالک ارزیابی قرار داد.
حریری در پاسخ به ســوالی در مورد اولویت های وزارت 
صمت دولت بعدی گفت: وزارت صمت بخشی از مجموعه 
تیم اقتصادی دولت است، وزیر صمت به تنهایی خیلی مهم 
نیست بلکه یکی از حلقه های زنجیره اجرایی سیاست  گذاری 
اقتصادی در حوزه  تولید و تجارت اســت. مهم تر این است 
که تیم اقتصادی دولت چه کسانی هســتند و چقدر با هم 
هماهنگ هستند؛ آنچه در چند سال اخیر باعث آزار 
تجارت خارجی شد ناهماهنگی تیم اقتصادی 

دولت بود.
وی افزود: اگر سیاســت گذاری اقتصادی، 
دیپلماسی اقتصادی و سیاست های 
پولی، مالی و بانکی ما مشخص 
نباشــد، نمی تــوان انتظــار 
داشــت وزارت صمت ظرفیت 

حداکثری از خود نشــان دهد. اگر تحریم ها برداشته نشود 
صادرات موفق نخواهد شــد  و همین وضعیت ادامه خواهد 
داشت. اگر تکلیف ما با همسایگان و کشورهایی که با آنها تنش 
داریم مشخص نشود بسیاری از بازارهای ما از دست می رود 

بنابراین همه اینها تشکیل یک مجموعه می دهد.
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین خاطرنشان 
کرد: با شناختی که ما کم و بیش از کسانی که می توانند در تیم 
اقتصادی دولت حضور داشته باشند می بینیم یک هماهنگی 
نسبی وجود دارد. البته نمی توان گمانه زنی کرد که چه کسانی 
روی کار می آیند ولی بعضی از افراد در تیم آقای رییسی سبقه 

اقتصادی دارند که می توان رفتار اقتصادی آنها را حدس زد.
وی در ادامه بیان کرد: آینده اقتصادی کشور بیش از آنچه 
به تیم اقتصادی دولت مربوط باشد به تیم دیپلماسی مربوط 
است. سیاســت های بین المللی و دیپلماسی نیز چندان در 
اختیار دولت ها نیست و شــورای عالی امنیت ملی و نظام در 
مورد آن نظر می دهند. اگر مذاکرات وین با موفقیت پیش برود 
آن وقت باید مطالباتی را از تیم اقتصادی بیان کرد؛ اولویت اول 
که باید به آن فکر شود، برنامه مدون، زمان بندی شده و قابل 

اندازه گیری و پایش برای تورم باشد.

مجیدرضا حریری:

مبادالت ایران و چین با لغو تحریم ها دو برابر می شود

بررسی 

امیر قطر به ابراهیم رئیســی یک هواپیمای 
ایرباس A۳۸۰ هدیه داده که ارزشی حدود ۵۰۰ 
میلیون دالر دارد. این پول چقدر از درآمد نفتی 

یک سال ایران می شود؟
به گزارش تجارت نیوز، تمیــم بن حمد آل 
ثانی، سه ســال پیش هم یک فروند هواپیمای 
مجلل ۴۰۰ میلیون دالری را به عنوان هدیه ویژه 
به رجب طیب اردوغان رئیــس جمهور ترکیه 

تقدیم کرده بود.
هواپیمــای اردوغــان دارای ۷۶ صندلی و 
هفت اتاق خواب و دو ســال پذیرایی است. قطر 
این هواپیما را سه ســال پیش خریداری کرده 
است. احتماال هواپیمایی که به ابراهیم رئیسی 
هدیه داده شده نیز ویژگی هایی شبیه هواپیما 

اردوغان داشته باشد. برخی از منابع هواپیمای 
ایرباس A۳۸۰ را بزرگترین هواپیمای مسافربری 
جهان معرفی کرده انــد. هواپیمایی که ولید بن 
طالل، شاهزاده سعودی دســتور داد که آن را 
ســفارش ســازی کنند و به یک کاخ سلطنتی 
مجلل تبدیل شد. این هواپیما در منابع مختلف 
قیمت های متفاوتی دارد. در سال ۲۰۰۷ حدود 
۵۰۰ میلیارد دالر قیمت داشت و در سال ۲۰۱۸ 
حدود ۴۴۵ میلیون دالر بوده اســت. احتماال 
این قیمت ها برای زمانی اســت که این هواپیما 
غول آسا برای مسافربری اســتفاده شود، گفته 
شــده که اگر قرار باشــد به یک هواپیما لوکس 
تبدیل شود ۲۰۰ میلیارد دالر دیگر به ارزش آن 

اضافه می شود.

براساس اظهارات رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه، درآمد نفتی سال ۹۹ حدود ۱٫۲ میلیارد 
دالر بوده است. اگر حداقل قیمت هواپیما اهدایی 
به ابراهیم رئیســی را ۷۰۰ میلیون دالر در نظر 
بگیریم در واقع ارزش آن بیشتر از نصف درآمد 

نفتی کشور در سال گذشته بوده است.
بــا دالر ۲۴ هزار تومانی حــدود ۱۶٫۸ هزار 

میلیارد تومانی قیمت این هواپیما لوکس است.
A3۸0 ویژگی ایرباس

ایرباس A۳۸۰ یک محصول اروپایی بوده و 
بال ها و موتور آن در انگلیس، قسمت های بدنه 
و دم در آلمان و اسپانیا ساخته شده اند. اسمبالژ 
نهایی در کشور فرانسه صورت می گیرد. برخی 

متخصصین این مدل را نماد اروپا می نامند.

در خصوص اندازه جزئیات این هواپیما گفته 
شــده که هواپیماهای A۳۸۰ دارای ۱/۲۴ متر 
ارتفاع، ۸۰ متر عرض و ۷/۷۲ متر طول هستند. 

وزن آن ها نیز به ۵۹۰ تن می رسد.
منابــع دیگــری در توصیف ایــن هواپیما 

نوشته اند که » هیچ هواپیمایی به اندازه ایرباس 
  A۳۸۰  وسیع و مدرن وجود ندارد«. همچنین 
گفته شــده که » هواپیمای   A۳۸۰  آرام ترین و 
بی ســر و صدا ترین هواپیمای مسافربری پهن 

پیکر است«.

هدیه امیر قطر به رئیسی چقدر ارزش دارد؟


