
عضو کمیسیون عمران:
در شرایط امروز 48 سال طول مى کشد تا یک کارمند 

خانه دار شود
یک عضو کمیسیون عمران درباره گرانى مسکن گفت: گاهى آمارهایى داده مى 
شود که تاسف بار است،امروز گفته مى شود یک کارمند باتوجه به شرایط فعلى 48 

سال طول مى کشد تا یک خانه بخرد.
مجتبى یوسفى در گفت وگو با ایلنا، درباره این که گفته مى شود طرح ها و پروژه هاى 
نیمه تمام عمرانى وجود دارد که در سالیان گذشته هیچ پیشرفت فیزیکى نداشتند اما 
در هر دوره بودجه دریافت مى کنند، گفت: یکى از مشکالتى که در حوزه عمرانى 
و در بحث زیرساخت ها با آن مواجه هستیم این است که پروژه هاى بسیار زیادى 
در سطح کشور و استان ها نیمه کاره هستند و از سنوات استفاده مى کنند اما هنوز 

به اتمام نرسیده اند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شــوراى اسالمى خاطرنشان کرد: برخى از 
پروژه هاى عمرانى به قدرى طول کشیده اند که در حال حاضر مستهلک و فرسوده 
هســتند، چرا که دوره احداث آن ها طول کشــیده و در حال حاضر مستهلک و 

فرسوده حساب مى شوند. 
وى تاکید کرد: پروژ ه اى که 10 الى 12 ســال طول بکشد، در واقع  نیمى از عمر 
مفیدش را از دســت داده است و دیگر نمى توان به آن کارایى که برایش در نظر 

گرفتیم، برسیم. 
نماینده اهواز و باوى ادامه داد: یکى از اشــتباهاتى که توســط دولت و بعضى از 
همکاران در مجلس صورت مى گیرد این است که دوست دارند پروژه هاى جدید 

تعریف کنند.
وى افزود: پیشنهاد براى جلوگیرى از هزینه کردهاى این چنینى این است که نخست 
باید جلوى  پروژه هاى جدید غیر از پروژه هاى ضرورى که در بحث حیاتى و زیر 
ساختى هستند مانند آب، برق، گاز، فاضالب ،جاده ها و غیره که نیاز مردم هستند 
گرفته شود و ردیف هاى اعتبارى شان در بودجه امسال و بودجه سال آینده اصالح 

شود و نگذاریم اتفاق بیفتد.  
این نماینده مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: اقدام بعدى که مى تواند صورت گیرد 
این است که یک برنامه زمان بندى براى اجرایى شدن پروژه ها توسط وزراى دولت 
آماده شود و ما هم در مجلس این آمادگى را داریم با الیحه که امرى کاربردى است 

به آنان کمک کنیم. 
وى تاکید کرد: تالش مان این است که بعد از موضوعاتى که در این مجلس آن ها 
اولویت بندى و در آن رأس آن ها مســکن قرار دارد، دولت را مجاب و به نوعى 
برایش تعیین تکلیف کنیم که پروژه هاى عمرانى را بر اساس درصد پیشرفت براى 

دریافت بودجه اولویت بندى کند. 
یوسفى تاکید کرد: هنگامى که ما یک لیست از پروژه هاى عمرانى با درصد پیشرفت 
داشته باشیم، مى توانیم با برنامه اى مدون آن ها را تمام کنیم، امروز مشاهده مى کنیم 
در یک استان اعتبار مى رود اما به دلیل گستردگى پروژه ها هیچ کدام از آن ها تمام 
نمى شــود به هر حال این پول هایى که از بین مى رود از جیب مردم و بیت المال 

است .
این عضو کمیسیون عمران در پاسخ به سوالى مبنى بر این که قیمت افسار گسیخته 
اجاره بها و مسکن فشار زیادى را بر دوش قشر کارگرى و مستضعفان وارد کرده 
اســت آیا طرح هایى که ارائه مى شود این قابلیت را دارد که مشکلى را حل کند، 
گفت: مجلس تازه آغاز به کار کرده و کمیسیون هاى تخصصى حدود 2 هفته است 
که رسما کارشان را شروع کرده اند اما در این مدت تقریبا هر روز با مسئوالن ذیربط 

درباره مسکن و افزایش قیمت آن جلساتى را برگزار کردیم. 
وى ادامه داد: متاســفانه دولت در این 7 سال برنامه خوبى را براى مسکن تدوین 
نکرد و در این مدت شاهد بى برنامگى بودیم که مشکالت مسکن را براى قشر 

مستضعف، کارگر و کارمند به وجود آورده است. 
یوسفى خاطرنشان کرد: گاهى آمارهایى داده مى شود که تاسف بار است، امروز 
گفته مى شود یک کارمند باتوجه به شرایط فعلى 48 سال طول مى کشد تا یک خانه 
بخرد. از همین رو باتوجه به شرایط در کمیسیون عمران مجلس شوراى اسالمى 
تالش داریم تا یک الیحه اى را به صحن بیاوریم براى ســاخت خانه هاى ارزان 
قیمت براى اقشار ضعیف، مستضعف و کارگر تا نگرانى در این قشر شریف و 

زحمت کش کمتر شود.

نخستین روزنامه
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گزارش بانک مرکزى از عامالن عدم بازگشت 27 میلیارد دالر ارز صادراتى 

کاسبان تحریم دوباره پا مى گیرند؟
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 در صفحه هاي دیگر

روحانى در جلسه کمیته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با کرونا:

کرونا صادرات طالى سرخ را 20 درصد کاهش داد

آیین هاى سوگوارى سیدالشهدا (ع) با 
رعایت پروتکل ها برگزار مى شود

قاچاق50 تن زعفران به افغانستان

رییس جمهورى گفت: آیین هاى ســوگوارى سیدالشــهدا(ع) نیاز روحى غیرقابل 
انکارى است که با رعایت پروتکل ها برگزار خواهند شد. حسن روحانى در جلسه 
کمیته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با کرونا با اشاره به اینکه جمهورى اسالمى...

نایب رئیس شــوراى ملى زعفران با بیان اینکه 50 تن قاچاق زعفران به کشــور 
افغانستان انجام شده است، گفت: ویروس کرونا هم صادرات طالى سرخ را 20 
درصد کاهش داده اســت. على شریفى مقدم، در نشستى خبرى اظهار داشت: 50 
تن قاچاق زعفران به کشور افغانستان انجام شده این در حالى است که قاچاق پیاز 
این محصول به عنوان یک تهدید جدى براى زعفران کشور ما محسوب مى شود. 
وى در پاسخ به  سؤالى مبنى بر اینکه آیا ادامه این قاچاق تولید زعفران کشور را ...

سرمقاله

اقتصاد منطقه: انبار باروت
   دکتر هاشم اورعى- استاد دانشگاه صنعتى شریف
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تحلیلگر

چهار  سناریوى پیش روى بازار بورس
  وحید میرزائى -  کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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بازار ارز (حواله نیما): دالر  203,430   یورو 233,520
بورس تهران: شاخص کل 1,901,169

قیمت نفت: سبد اوپک 44/29

یک تحلیلگر مسائل بین الملل دلیل حمایت هاى روسیه و چین از 
ایران در شوراى حکام و شوراى امنیت را عملکرد شفاف ایران در 
همکارى با آژانس و  اجراى تعهداتش در قبال برجام عنوان کرد و 
گفت: تا زمانى که ایران با آژانس همکارى کند آمریکا و اســرائیل 

موفقیتى نخواهند داشت.
«حسن بهشــتى پور» در گفت وگو با ایرنا، درباره سفر روز سه شنبه 
محمدجواد ظریف به مسکو و رایزنى هاى او با مقامات روسیه گفت: 
رایزنى هاى مســتمر با روسیه با توجه به اهمیت مناسبات دوجانبه 
تهران و مسکو به ویژه افزایش همکارى هاى دو کشور در پنج سال 

گذشته مسئله اى ضرورى است.
وى روســیه را یکى از اعضاى مهم و تاثیرگذار در توافق هسته اى 
دانســت و اظهار داشت: تهران و مســکو در موضوع برجام داراى 
نظرات نزدیکى هســتند و با یکدیگر تشریک مساعى مى کنند. به 
همین خاطر، رایزنى دو کشــور براى حفظ توافق هسته اى و مقابله 
با اقداماتى که آمریکا براى نابودى برجام انجام مى دهد، الزامى است.

این کارشناس مسائل روسیه با اشاره به همکارى هاى تهران و مسکو 
در ســوریه تصریح کرد: ایران و روســیه در پنج سال گذشته براى 
مبارزه با تروریسم در سوریه همکارى هایى را آغاز کرده اند که این 

همکاریها با پیوستن ترکیه و تشکیل روند آستانه ادامه یافته است.
بهشتى پور ادامه داد: نشست سران روند آستانه چندى پیش به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به صورت مجازى برگزار شد. به همین خاطر 
پیگیرى توافقات انجام شــده در روند آســتانه و همکارى هاى دو 
کشور، آینده سوریه و تدوین قانون اساسى این کشور مى تواند جزو 

موضوعات مورد رایزنى ظریف با مقامات روسى در مسکو باشد.
وى رایزنى براى افزایش همکارى هاى اقتصادى و افزایش ســطح 
مبادالت تجارى را از جمله موضوعات محتمل در رایزنى هاى وزیر 
امور خارجه در روســیه برشمرد و خاطرنشان کرد: هم اکنون ایران 
و روســیه حدود دو میلیارد دالر در سال مبادالت تجارى دارند در 
حالى که ظرفیت و پتانســیل مناسبات اقتصادى دو کشور  بیش از 

این ارقام است.
به گفته این تحلیلگر مســائل سیاســت خارجى، براساس قرارداد 
همکارى هاى 10 ساله ایران و روسیه که در زمان ریاست جمهورى 
سید محمد خاتمى امضا شــد، قرار بود مناسبات تجارى تهران و 

مسکو به 20 میلیارد دالر در سال برسد اما حجم مناسبات به دلیل 
تحریم ها علیه ایران و روسیه رشد چندانى نداشته است.

بهشتى پور درباره سقف همراهى روسیه با ایران در موضوع برجام 
با توجه به تالش آمریکا براى بازگرداندن تحریم هاى سازمان ملل 
و تمدید تحریم هاى تســلیحاتى ابراز داشت: تا زمانى که ایران در 
چارچوب تعهداتش در برجام و توافــق پادمان آژانس بین المللى 
انرژى اتمى عمل کند، روســیه و چین با ایران خواهند بود و با هر 

اقدامى علیه ایران از سوى آمریکا مخالفت خواهند کرد.
وى افزود: اینکه گفته مى شود روسیه و چین، ایران را در میانه راه رها 
مى کنند، منفى بافى و دیدن نیمه خالى لیوان است. اگر روسیه و چین 
قبال به قطعنامه هاى تحریمى علیه ایران راى دادند، به خاطر آن بود 

که مسکو و پکن نمى خواستند تهران سالح هسته اى داشته باشد.
این کارشناس مسائل روسیه با تاکید بر اینکه راى منفى روسیه و چین 
علیه ایران نه به خاطر همســویى با آمریکا بلکه به خاطر منافع این 
کشورها بوده است، بیان کرد: روسیه و چین از ایران، چه در شوراى 
حکام و چه در شوراى امنیت سازمان ملل متحد، حمایت مى کنند. 
این حمایت از ســر دلسوزى و دوست داشتن ایران نیست بلکه به 
خاطر آن است که ایران رفتارى خارج از عرف نداشته، به تعهداتش 
براســاس برجام عمل کرده و همکارى هایش با آژانس به صورت 

شفاف ادامه داشته است.
بهشــتى پور با بیان اینکه نباید فکر کنیم روسیه و چین چک سفید 
امضا به ایران داده اند، یادآور شد: نباید فکر کنیم روس ها و چینى ها 
چشم بســته از ایران حمایت مى کنند بلکه متناسب با رفتار ایران،  
سیاست هایشان را نسبت به تهران تنظیم و با ایران رفتار مى کنند. به 
همین خاطر، براساس سوابق و کارنامه قبلى، ایران باید همچنان تاکید 

کند که به دنبال سالح اتمى نبوده و بر حفظ برجام پافشارى کنند.
وى اضافه کرد: کســانى که تاکید مى کنند ایران از NPT و برجام 
خارج شود، باید متوجه باشــند که هر کدام از این اقدامات باعث 
مى شود ایران با مشکالت عدیده اى روبه رو شود،  دوستان ما قادر به 
دفاع از ایران نباشند و حتى روسیه و چین هم از ایران قطع حمایت 

کرده و علیه ایران راى بدهند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجى با اشاره به مسائل پیش آمده 
میان ایران و آژانس بین المللى انرژى اتمى عنوان کرد: ما باید مسائل 

میان ایران و آژانس را هم به نحوى حل کنیم. روسیه و چین هم مایل 
به حل مسئله در همین مرحله هستند و نمى خواهند پرونده ایران به 

شوراى امنیت ارجاع داده شود.
آمریکا و اسرائیل تا زمان همکارى ایران با آژانس به نتیجه 

نمى رسند
بهشــتى پور با تاکید بر اینکه تا وقتى که ایــران با آژانس همکارى 
کند، تالش هاى آمریکا و اسرائیل به نتیجه نمى رسد، گفت: از قطع 
همکارى ایران و آژانس، این آمریکا و اسرائیل هستند که سود مى برند 
تا ایران. قطع همکارى تجربه تلخ 84 تا 92 بود که منجر به صدور 
6 قطعنامه تحریمى علیه ایران شد و به همین خاطر، باید از تکرار 

تجربه هاى قبلى که موجب ضرر کشور شد، جلوگیرى کنیم.
وى ادامه داد: همکارى با آژانس به معناى ســازش و گذشــتن از 
حق مان نیســت بلکه در همکارى با آژانس اســت که مى توانیم از 

حق مان هم دفاع کنیم.
روس ها مخالف تمدید تحریم ها علیه ایران هستند 

این کارشناس مسائل روسیه درباره پیامى که ظریف از سوى روحانى 
براى پوتین برد، اظهار داشت: احتماال درباره آینده برجام، انتظارات 
ایران از طرف هاى روســى و چینى، نشست آتى شوراى حکام و 
شــوراى امنیت و همکارى هاى دو کشــور درباره سوریه از جمله 

موضوعاتى بوده که در این پیام مطرح شده است.  
بهشتى پور با اشاره به عزم آمریکا براى تمدید تحریم هاى تسلیحاتى 
تصریح کــرد: آمریکا به صورت جدى به دنبال تمدید تحریم هاى 
تسلیحاتى و اعمال تحریم هاى جدید از سوى سازمان ملل علیه ایران 
است. ابن در حالى اســت که روس ها مخالف تمدید تحریم هاى 
تسلیحاتى و اعمال تحریم هاى جدید هستند و در این شرایط باید با 

مسکو رایزنى و گفت وگو کرد.  
ایران نباید فقط به وتوى روسیه و چین چشم بدوزد

وى افزود: ایران نباید فقط به وتوى روسیه و چین چشم بدوزد و به 
گفت وگو با مسکو و پکن بسنده کند.  ایران باید با همه طرف ها یعنى 
دیگر اعضاى دائم و غیردائم شوراى امنیت هم گفت وگوهاى جدى 

و موثرى داشته باشد تا بتواند مانع از تحقق اهداف آمریکا شود.  
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجى درباره توافق تهران و مسکو 
براى امضاى توافق همکارى هاى راهبردى خاطرنشان کرد: هم اکنون 

ایده توافق همکارى هاى مشارکت راهبردى 25 ساله میان تهران و 
پکن مطرح است. در این شرایط امضاى توافق با روسیه مى تواند به 

توازن در سیاست خارجى کمک کند.  
وى یادآور شــد: ایران و روســیه قبال یک قــرارداد همکارى هاى 
درازمدت داشــتند که 10 ســاله بود. این قرارداد دو دوره پنج ساله 
هم تمدید شد. اکنون الزم اســت با گذشت 20 سال از آن توافق، 
در رئوس همکارى ها بازنگرى صورت گرفته و سند جدیدى تنظیم 

شود.
بهشتى پور با اشاره به ظرفیت هاى اقتصادى ایران و روسیه ابراز داشت: 
ایران و روسیه، هر دو تولیدکننده عمده انرژى هستند برخالف ایران 
و چین، که ایران تولیدکننده انرژى و چین مصرف کننده آن است. به 
همین خاطر، الزم است دو کشور زمینه هاى جدیدى براى همکارى 
اقتصادى با یکدیگر ایجاد و تعریف کنند. مهمترین زمینه مى تواند 
همکارى هاى بانکى و بیمه باشــد که تاکنون اقدام جدى اى در این 

زمینه انجام نشده است.  
وى با بیان اینکه اگر سند همکارى هاى بلندمدت ایران و روسیه نهایى 
و امضا شود، مى توان آن را یک تحول در سیاست خارجى برشمرد، 
عنوان کرد: این تحول به شرطى است که اجرایى شود وگرنه ایران و 
روسیه، سندهاى همکارى زیادى دارند که مى تواند تحول ساز باشند 
اما تاکنون این سندها چندان اجرایى نشده اند. به همین خاطر، اگر این 
سند نهایى و اجرایى شود، مى تواند در بهبود مناسبات دو کشور و 

ارتقاى جایگاه ایران در منطقه موثر باشد.  
با هند، ترکیه و ژاپن هم توافق کنیم، آن را ترکمنچاى مى خوانند

این کارشناس مســائل روسیه در پاسخ به این سوال که چرا توافق 
ایران با کشــورهایى مانند چین و روسیه با جنجال همراه مى شود، 
یادآور شد: دلیل عمده اى از این جوسازى ها به خارج بازمى گردد که 
هدف شان منزوى سازى ایران در عرصه سیاست خارجى است و این 
توافقات مى تواند مانع از انزواى ایران شود. شما شک نکنید اگر ایران 
با هند، آفریقاى جنوبى، ترکیه و ژاپن هم به چنین توافقاتى برسد، 

جنجال و تبلیغات مى کنند و آن را ترکمنچاى مى خوانند.  
بهشــتى پور اضافه کرد: این توافقنامه ها یک نوع نقشه راه است که 
انتظارات دو کشــور از یکدیگر، رئوس همکارى و چشم انداز آن 

مطرح و تببین مى شود که هنوز هم نهایى نشده است.  

یک تحلیلگر مسائل بین الملل:

 حمایت هاى روسیه و چین از ایران به دلیل عملکرد شفاف ایران در آژانس است

تحلیل گر مسائل آمریکا با بیان اینکه ایران باید به رهبران بزرگ 
دنیا نامه بنویسد و تاکید کند با ادامه این دست اقدامات آمریکا 
سنگ رو سنگ بند نمى شود، گفت: در صورت ادامه یافتن این 
تهدیدها و اقدامات عملى، ایران امنیت داخلى اسرائیل را دچار 

چالش کند.
«عبدالرضا فرجى  راد» تحلیل گر مسائل آمریکا در گفت وگو با 
ایلنا، درباره علت اقدام جنگنده هاى آمریکایى علیه هواپیماى 
مسافربرى ایران، اظهار داشت: آمریکایى ها با نزدیک شدن به 
انتخابات ریاست جمهورى این کشور، تالش هاى گوناگونى 
را انجام دادند که از مذاکره با ایران دســتاوردى داشــته باشند 
و این دســتاورد را در البى هاى انتخاباتــى به رخ طرفداران و 
راى دهندگان بکشــند، اما این تالش ها به جایى نرسیده است. 
وى ادامه داد: ترامپ نه در کره شمالى نه در افغانستان و نه در 
دیگر کشورها، نتوانست کار خاصى انجام دهد و در سیاست 

خارجى اش شکست کاملى نصیبش شد که نمى تواند آنها را در 
البى هاى انتخاباتى که در حال سرعت گرفتن نیز هستند، عرضه 
کند. از سویى از نظر سیاست داخلى نیز دچار مشکل است و 
40 میلیون بیکار و شیوع کرونا که خودش نیز به آن اذعان داشته، 
از دیگر مشکالت این کشــور است. وى با بیان اینکه ترامپ 
فشــارهاى اقتصادى و تحریم ها را افزایش داد تا شاید با ایران 
مذاکره کند اما همانطور که بولتون هم در کتابش نوشته است « 
ترامپ پرسید چرا ایران براى مذاکره نمى آید؟!»، خاطرنشان کرد: 
اکنون به نحو دیگرى به ایران فشار مى آورد، براى اینکه حلقه 
را تنگ تر کند و ایران را بترساند به کارهاى خشونت آمیز روى 
آورده اســت و شاید خیلى هم بدش نمى آید که یک درگیرى 
ایجاد شود.  وى گفت: اگر این جنگنده اسرائیلى آمریکایى بوده 
باشند حتما با هماهنگى دو کشور انجام شده است، اسرائیلى ها 
مى خواهند با این کارهاى احمقانه مانند موضوع نطنز و همین 

تهدید هواپیماى مســافربرى تا پیش از انتخابات آمریکا بین 
ایران و آمریکا جنگ اتفاق بیفتد. وى با اشاره به طرح اخیر 85 
صفحه اى دموکرات ها و بایدن که در آن اعالم شده است آمریکا 
به برجام باز خواهد گشت و به دنبال تغییر نظام در ایران نیست، 
تاکید کرد:  این موارد چیزهایى نیستند که نتانیاهو و اسرائیل از 
آن خوششان بیاید، بنابراین اسرائیل همه تالش خود را مى کند تا 
اتفاقى بیفتد که هم ترامپ در انتخابات پیروز شود و هم درگیرى 
بین ایران آمریکا پیش بیاید که حتى اگر دموکرات ها هم پیروز 
شدند، روابط ایران و آمریکا به سمت گفت وگو پیش نرود. وى 
افــزود: بنابراین غیر از این اتفاقى که براى هواپیماى ایرانى در 
ســوریه اتفاق افتاد، ممکن است اتفاق هاى دیگرى هم ترتیب 
بدهند، اســرائیلى ها مى دانند یک عکس العمل ایران جمعیت 
اسرائیل را تکان مى دهد اما با ارزیابى که خودشان انجام دادند 
به این نتیجه رسیدند که این موضوع(جنگ ایران و آمریکا) به 

نفع منافع ملى آنها است و على رغم اینکه ریسک این موضوع 
را مى دانند اما با توجه به ذهنیت غلطى که درباره هسته اى شدن 
ایران دارند، ریسک این را مى پذیرند تا تسلیحاتى شدن ایران. 
وى با بیان اینکه بنابراین در سه ماه آینده ما از این موارد چه در 
منطقه و چه در داخل ایران خواهیم دید که با هماهنگى کامل 
نیز بین کاخ سفید و اسرائیل اتفاق خواهند افتاد، تصریح کرد: 
ممکن است اطالعات را اسرائیل بدهد و هواپیماهاى آمریکایى 
کارى کنند یا آمریکا اطالعات را در اختیار اسرائیلى ها قرار دهند 
و آنهــا اقدام کنند، اما هر چه که باشــد در واقع یک مجموعه 
تلقى مى شوند. وى درباره عکس العمل ایران به این اقدام آمریکا، 
گفت: نامه اى که به آقاى «گوترش» دبیرکل سازمان ملل نوشته 
شد نامه خوبى بود، اما مى بایست چندین نامه به رهبران بزرگ 
دنیا نیز نوشته شود، چون این اقدامات، کارهاى بسیار خطرناکى 

هستند.

تحلیل گر مسائل آمریکا:

درصورت تکرار اقدامات آمریکا، امنیت داخلى اسرائیل را هدف قرار دهیم

ایران خوستار پیگیرى مزاحمت جنگنده هاى آمریکایى در مجامع بین المللى شد

شیطنت آمریکا در آسمان سوریه
شامگاه پنجشنبه پرواز 1152 هواپیمایى ماهان از تهران به بیروت به دلیل حرکت خطرناك و تهدیدآمیز یک یا چند جنگنده با مشکل مواجه شد و برخى مسافران این پرواز به 

دلیل رفتار خارج از قانون این جنگنده ها بر فراز آسمان سوریه آسیب دیدند اما این پرواز به سالمت در فرودگاه بیروت به زمین نشست.
به گزارش جهان اقتصاد، مسئوالن آمریکایى 5 ساعت پس از این اقدام تایید کردند که دو جنگنده اى که در مسیر پرواز هواپیماى ماهان از تهران به لبنان ایجاد مزاحمت کرده 
بود، آمریکایى بوده است. برخى از مسافران این پرواز در ویدیو کلیپى که در فضاى مجازى منتشر شده، مى گویند که به دلیل حرکت خطرناك و تهدید آمیز این جنگنده ها، 

خلبان هواپیماى ماهان مجبور به کاهش شدید ارتفاع شده و به همین دلیل برخى از آن ها آسیب دیدند. 

رئیس کمیسیون انرژى و محیط زیست اتاق تهران در گفت وگو
 با جهان اقتصاد مطرح کرد:

سرمایه گذارى آسیایى ها براى 
تصاحب نیمى از ظرفیت پاالیش دنیا 
با توجه به شــرایط اقتصادى حاکم بر کشور که به دلیل محدودیت هاى 
حاصل از تحریم و نیز کند شــدن تولید در تمام عرصه هاى فعالیتى که 
بیشتر ناشى از کاهش روند اقتصادى و به تبع آن تعطیلى واحدهاى تولیدى 
و مخدوش شــدن زنجیره ارزش کاال و خدمات است، باید گفت که هر 
محصولى که در اختیار انسان قرار مى گیرد حاصل ترکیب مشخصى از 

مواد اولیه، فناورى، سرمایه و انرژى است.
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژى و محیط زیست اتاق تهران در گفت وگو 
با خبرنگار جهان اقتصاد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: محصوالت 
مورد نیاز بشر عالوه بر اینکه در داخل کشور تولید، توزیع و مصرف مى 
شود در یک بازار بین المللى نیز تجارت مى شود و محصوالت گوناگون 

از گوشه و کنار دنیا به نقاط دور دست صادر مى شود. 


