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طرحهای بدون «پشتیبانی ملی» چه تبعاتی دارند؟

دورشدن«نمایندگانمجلس» ازدیدگاه مردمی

مشکل اینجاســت که مجلس به دنبال طرحی رفته که نه مبانی نظری محکمی دارد و نه از پشــتیبانی ملی برخوردار است
و نه مشوق ارزشمندی محســوب میشود .در این میان مشــکالت بیکاری ،مهاجرت از روستا به شــهر و نبود تمایل در
سرمایهگذاران ،پابرجا خواهند ماند.در گزارشی از ایلنا آمده است:جوانی جمعیت ،بازگشت جوانان به روستا ،تشکیل وزارت

رئیس جمهور :به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود

پرداختهاینامتعارفقابلتحملنیست

روزنامه صبح ایران

@Eghtesadsaramad

خانواده و جوانان و . ...این روزها مجلس یازدهم ،به کرات ،واژه «جوان» را روی عناوین یا اهداف طرحها و مصوبات خود
قرار میدهد .به نظر میرسد که واژهی جوان ،دارای آنچنان ابعادِ تبلیغاتی شده است که نمایندگان از آن برای تهیه طرحهای
به اصطالح «خوشنام» و دهان پُرکن استفاده میکنند .از این جهت ،شاید برای نمایندگان زایش طرح...
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فریدون عباسی با اشاره به مذاکرات
هشتم آذرماه در وین

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشــاره به مذاکرات هشتم آذرماه در وین گفت:
مذاکرات هستهای پیش از این انجام شده و ســال  94به پایان رسیده و به برجام
منتهی شــده اســت ،لذا از اینجا به بعد مذاکرات بر مبنای لغــو تحریمها دنبال
میشود و باید از نظریه مقاومت و تحریمزدایی بهره گرفته شود.فریدون عباسی
دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با فارس ،در
خصوص الزامات برگزاری دور جدید مذاکرات هســتهای ،با تأکید بر اینکه این
دوره از گفتگوها را باید «مذاکرات لغو تحریمها» بدانیم و بر این مبنا کار را دنبال
کنیم ،اظهار داشت :اگر مثبت و خوشبینانه فکر کنیم ،بنای دولت قبل در مذاکرات
هســتهای بر موضوع تنشزدایی بود که البته از نظرات تنشزدایی رایج در علوم
سیاسی غربی استفاده میکردند و هر چقدر هم از طرف افراد دلسوز و ذیصالح به
آنها تذکر داده شد ،گوششان بدهکار نبود ،چرا که تئوریسینهای آنها طور دیگری
به آنها دیکته میکردند و آنها نیز بر همین مبنا عمل کردند و...
صفحه 2

برایکدام خدمات؟
روزانهماقتصادسرآمد

این دوره از
گفتگوهاراباید
«مذاکرات لغو
تحریمها»بدانیم

شرکت مدیریت منابع آب ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد

حملهسایبریبهسدهایکشورصحتندارد

شــرکت مدیریت منابع آب ایران طی اطالعیهای هرگونه حمله سایبری به سامانه اطالعات سدهای کشــور را تکذیب کرد.ساعاتی پیش
شایعاتی مبنی بر حمله سایبری به سدهای کشور و از بین رفتن اطالعات مربوط به سدها منتشر شد.در همین راستا روابط عمومی شرکت منابع
آبی اطالعیهای را به همین منظور منتشر کرده که به شرح زیر است:به دنبال انتشار خبری مبنی بر حمله سایبری به سامانه اطالعات سدهای
کشور این خبر به طور قطع تکذیب میشود .به اطالع میرساند که هیچ گونه حمله سایبری وجود نداشته و...
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مانعزداییها ،نقشه راهی که سیاست صنعتی را تعیین میکند «،اقتصاد سرآمد» بررسی میکند

صنعت،قربانیکمبودها

جایگاه صنعت در برنامهریزیهای اقتصادی ایران بهویژه در سال &;QUOTتولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها& ;QUOTکجاست؟ این
پرسش مهمیاست که سیاستگذارانباید به آن پاسخ دهند و این پاسخ تا حدی میتواند ابهام موجود را از سر صنعت ایران بردارداما نکته
اینجا است که صنعت ایران بالقوه توانایی رشد دارد و همین قابلیت سبب میشود .همچنان امیدواریهایی به تغییر این روند وجود داشته
باشد .برای دریافت میزان اهمیت بخش صنعت در کشور میتوان رفتار سیاستگذاران را در قبال مسالهای چون کمبود...
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طی ۷ماهه امسال رقم خورد؛

تجارت ۹.۲میلیارددالریایران با اکو

سخنگوی گمرک گفت :در  ۷ماهه امسال  ۲۰.۳میلیون تن کاال به ارزش ۹.۲
دالر بین ایران و  ۹عضو اکو تبادل شد که تراز تجاری مثبت  ۲.۸میلیارد دالری
کشورمان با این سازمان را نشان می دهد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،سید روح اهلل لطیفی در آستانه اجالس اکو در عشق آباد اظهار
داشت :در هفت ماه نخست امسال  ۲۰میلیون و  ۳۲۷هزار و  ۸۳۹تن کاال به ارزش  ۹میلیارد
و  ۲۳۳میلیون و  ۵۳۶هزار و  ۷۹۲دالر بین ایران و  ۹کشــور دیگر سازمان همکاریهای
اقتصادی اکو تبادل شد که  ۱۷میلیون و  ۴۴۰هزار و  ۶۱۷تن به ارزش  ۶میلیارد و  ۳۰میلیون
و  ۵۴۴هزار و هفت دالر آن سهم صادرات و دو میلیون و  ۸۸۷هزار و  ۲۲۲تن به ارزش سه
میلیارد و  ۳۰۲میلیون و  ۹۹۲هزار و  ۷۸۵دالر نیز سهم واردات از این کشورها بوده است.
وی افزود :تجارت ایران با اکو نسبت به هفت ماهه نخست سال  ۹۹از لحاظ وزن  ۴۳درصد
و از لحاظ ارزش  ۴۸.۵درصد افزایش یافته و نسبت به هفت ماه نخست سال  ۹۸یعنی قبل
از فراگیری کرونا و محدودیتهای ناشی از آن ،ازلحاظ وزنی  ۲درصد کاهش و از لحاظ
ارزش بیش از  ۶درصد رشد داشته است.
ســخنگوی گمرک در خصوص صادرات ایران به اکو گفت :صادرات کاالهای ایرانی به
کشورهای عضو" اکو" در هفت ماهه سال  ۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۵۸درصد
در وزن و  ۶۰درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به همین مدت در سال  ۹۸از لحاظ وزنی
یک و نیم درصد و از لحاظ ارزش ۱۴و نیم درصد بیشتر شده است.
لطیفی افزود ۵۶ :درصد صادرات کشورمان به اکو به ترکیه با سه میلیارد و  ۳۹۷میلیون و
 ۲۷۸هزار و  ۲۵۰دالر بوده است و افغانســتان با یک میلیارد و  ۱۲۵میلیون و  ۵۰۱هزار و
 ۹۵۵دالر بیش از ۱۸و نیم درصد ،پاکستان با  ۶۵۵میلیون و  ۱۵۴هزار و  ۹۳۰دالر بیش از
 ۱۰.۸درصد از سهم صادرات کشورمان به" اکو" را به خود اختصاص دادند.
سخنگوی گمرک در خصوص صادرات به سایر کشورهای عضو اکو توضیح داد :بعد از
ترکیه ،افغانستان و پاکستان ،آذربایجان با  ۲۷۲میلیون و  ۹۵۸هزار و  ۳۷۲دالر ،ازبکستان
با  ۲۴۳میلیون و  ۷۲۲هزار و  ۵۴۵دالر ،ترکمنستان با  ۱۷۴میلیون و  ۱۶۳هزار و  ۸۹دالر،
قزاقستان با  ۹۵میلیون و  ۲۰۹هزار و  ۷۶۵دالر ،قرقیزستان با  ۴۱میلیون و  ۷۴۵هزار و ۹۹۸
دالر و تاجیکستان با  ۲۴میلیون و  ۸۰۹هزار و  ۱۰۳دالر قرار دارند.
لطیفی در خصوص واردات از کشــورهای عضو اکو نیز گفت :در هفت ماهه نخســت
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۱درصد ارزش واردات کشورمان از کشورهای اکو
افزایش پیدا کرده اما نسبت به هفت ماه  ۱۳۹۸کاهش  ۶درصدی داشته است.
وی افزود :ترکیه با فروش دو میلیون و  ۴۹۹هزار و  ۷۲۱تن کاال به ارزش دو میلیارد و ۸۶۱

میلیون و  ۳۵۲هزار و  ۶۷۱دالر در رتبه نخست تأمین کاال برای کشورمان در اعضای این
سازمان است که  ۸۵.۵درصد وزن و  ۸۹درصد ارزش واردات از" اکو" به این کشور در
هفت ماه نخست امسال اختصاص یافته است.
وی افزود :پس از ترکیه ،پاکستان با  ۱۶۹میلیون و  ۶۰۲هزار و  ۸۵۰دالر ،ازبکستان با ۷۱
میلیون و  ۸۱۷هزار و  ۸۲۷دالر ،قزاقستان  ۳۴میلیون و  ۵۳۳هزار و  ۹۴۶دالر ،آذربایجان
با  ۲۷میلیون و  ۴۲هزار و  ۸۷۱دالر ،ترکمنســتان با  ۲۲میلیــون و  ۸۳هزار و  ۹۴۷دالر،
افغانستان با  ۹میلیون و  ۳۵۴هزار و  ۵۰۰دالر ،تاجیکستان با پنج میلیون و  ۵۹۷هزار و ۱۹۷
دالر و نهایت ًا قرقیزستان با یک میلیون و  ۶۰۶هزار و  ۹۷۶دالر قرار دارند.
لطیفی در خصوص تراز تجاری کشورمان با اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی اکو
گفت :تراز تجاری کشور در هفت ماهه نخست امســال و مدت مشابه آن در سال قبل و
ماقبل با اعضای اکو مثبت بوده به گونهای که در هفت ماهه امسال مثبت  ۲میلیارد و ۸۲۷
میلیون و  ۵۵۱هزار و  ۲۲۲دالر ،مدت مشابه سال قبل ،مثبت یک میلیارد و  ۳۳۰میلیون و
 ۲۶۲هزار و  ۴۶۷دالر و در هفت ماهه ســال  ۱۳۹۸نیز مثبت یک میلیارد و  ۸۵۶میلیون و
 ۴۴۸هزار و  ۵۱۸دالر بوده است.

کارگران نگران شب عید و آینده شغلی

کیانتایردرمعرضخطر

کارگران کیان تایر نسبت به آینده ابراز نگرانی کردند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،کارگران کارخانه کیان تایر در تماس با خبرنگار ایلنا ،نسبت به آینده
شغلی خود ابراز نگرانی کردند؛ این کارگران میگویند :هیچ امیدی نداریم که سال بعد یا سال
بعدتر همچنان سر کار باشیم ضمن اینکه در یکسال اخیر ،از میزان حقوق و مزایای مزدی ما
کاسته شده است.
این کارگران در توضیح بیشتر افزودند :در سال  ۸۷به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران برای
چند ماه متوالی توسط مالک و توقف کامل تولید ،کارگران معترض شدند و در آن سال ،کارخانه
زیر نظر هیات حمایت از صنایع دولت قرار گرفت .تا یکسال پیش (آذرماه  )۹۹کارخانه زیر
نظر هیات حمایت بودند و روزمرگی کارخانه میگذشــت اما سال قبل ،حکم ورشکستگی
کارخانه آمد و کارخانه زیر نظر هیات ورشکستگی قوه قضاییه قرار گرفت؛ از پارسال اوضاع
خیلی بدتر شد .در دو یا سه سال پیش ،کارخانه با کمک هیات حمایت از صنایع ،به یک روال
منطقی رسیده بود و میزان تولید نسبت ًا خوب بود اما به اعتراضات پرسنل هیچ توجهی نکردند
و حکم ورشکستگی صادر شد.
آنها ادامه دادند :االن مسائل بسیاری به خاطر ورشکستگی بروز کرده است مث ً
ال سرمایهگذار
جدید به خاطر همین عنوان ورشکسته میترسد .

شرکت مدیریت منابع آب ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد

حملهسایبریبهسدهای
کشور صحت ندارد

شــرکت مدیریت منابع آب ایران طی اطالعیهای هرگونه حمله سایبری به
سامانه اطالعات سدهای کشور را تکذیب کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،ســاعاتی پیش شایعاتی مبنی بر حمله سایبری به
سدهای کشور و از بین رفتن اطالعات مربوط به سدها منتشر شد.
در همین راستا روابط عمومی شرکت منابع آبی اطالعیهای را به همین منظور
منتشر کرده که به شرح زیر است:
به دنبال انتشار خبری مبنی بر حمله ســایبری به سامانه اطالعات سدهای
کشور این خبر به طور قطع تکذیب میشود .به اطالع میرساند که هیچ گونه
حمله سایبری وجود نداشته و همکاران ما در بخش صنعت آب برای ایمن
سازی ســامانههای اطالعات و آمار این حوزه برخی دسترسیها را به این
سایتها محدود کردند .زیرا این ســایتها در دسترس هستند و این اقدام،
امری معمولی است.

مجموعه رسانه ای اقتصاد ســرآمد برگرفته از تیم حرفه ای در قالب پایگاه خبری سرآمد
آنالین ،سایت نسخه دیجیتال روزنامه و نسخه چاپی اقتصاد سرآمد با اطالع رسانی در حوزه
های مختلف اقتصادی با محوریت اقتصاد دریا ،فعاالن حوزه ی صنعت  ،شرکت های اقتصادی
با شعار «خردمندی  ،مطالبه گری و توسعه » دوشادوش فعاالن اقتصادی در راستای اعتالی
شاخصه های توسعه ی همه جانبه این مرز و بوم فعالیت مستمر دارد

آدرس پایگاه خبریEghtesadsaramadonline.ir :
آدرس سایت روزنامهEghtesadsaramad.ir :
ایمیلEghtesadsaramad @gmail.com :
تلگرام@ Eghtesadsaramad :
تلفن همراه09198543996 :
تلفن021-88769227:

