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براساس انتخاب ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری صمت

دوشنبه

اول دی 1399
 6جمادیاالول1442
 21دسامبر 2020

سال سیویکم دوره جدید شماره  1687پیاپی 3005
سرمقاله

آیا سازمان حمایت
واسطه خیانت است؟
یادداشتهای امروز

ذهن را خسته نمیكنيم
که چرا نتوانستیم
قیمتگذاری
با هر بهانهای اشتباه است
ورشکستگی
و دعوی اعسار
آیا همه انتظارات
بحق است؟
گفتوگو

همافزایی دانشگاه و
صنعت ،هدف ما است
گزارشهای روز

از انقالب مشروطه
تا سودای توسعه
بازارگردانی
یا بازیگردانی؟
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 16صفحه قیمت 2000 :تومان

ساخت پایلوت آب شیرین کن جذبی
فوالد هرمزگان ،محصول تحقیق و توسعه
برتر کشور شد

براس��اس انتخاب س��تاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری صنعت ،معدن وتجارت در سال ،٩٩ساخت پایلوت
محصول «س��امانه آبش��یرینکن جذبی دو بس��تره تکمرحلهای با مکانیزم بازیافت داخلی جرمی و حرارتی»
معرفیش��ده توس��ط فوالد هرمزگان بهعنوان محصول تحقیق و توسعه برتر واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی
کشور در سال  99انتخاب شد.
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به بهانه یکسالگی توافق تجاری ایران و اوراسیا بررسی شد

توسعه تجارت با چاشنی مشکالت

در حالی که همین چند هفته پیش و اوایل آبان ،توافقنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
یکس��الگی خود را پشت سر گذاشت ،بهنظر میرس��د باتوجه به شرایط مختلف در سالی که
گذش��ت ،برآوردهای انجام ش��ده درباره آن ،به رکوردهای موردنظر در ص��ادرات و ارزآوری

نرس��یده است .بخش قابلتوجهی از این وضعیت تحت تاثیر محدودیتهای مبادالت تجاری
بهدلیل همهگیری ویروس کرونا در ماههای گذش��ته بوده اس��ت .البته مشکالتی نیز بهدلیل
تحریمهای اقتصادی علیه ایران ،در این زمینه وجود داش��ته اس��ت .اما بدون در نظر گرفتن

ناصرخسرو لوازم یدکی کجاست؟

معامله در پیادهرو

3

این موضوع ،آیا سایر شرایط برای موفقیتآمیز بودن این توافقنامه مهیا بوده است؟ بهراستی
برای اینکه کش��ور ما در حوزه صادرات و تجارت بینالملل بتواند بیش��ترین بهره را از چنین
توافقنامهای ببرد ،نیاز به چه بسترسازیهایی وجود دارد؟
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