 #من  -ماسک  -میزنم
رئیسجمهوری در مراسم بهرهبرداری از  ۳طرح بزرگ و
ملی وزارت جهاد کشاورزی:

فرشاد مؤمنی در گفت و گو با «ایران» پاسخ داد

در محصوالت استراتژیک مثل گندم
امسال هم خودکفا خواهیم بود

قوای قضاییه و مقننه
به دولت در اقتصاد کمک کنند
در صفحه اقتصادی بخوانید

در صفحه اقتصادی بخوانید
سال بیست و ششم   شماره  7402شنبه  4مرداد  4   ۱۳۹۹ذیالحجه  20 1441صفحه

روایت ایران از  ۱۵هفته پنجشنبههای افتتاح و آغاز
عملیات اجرایی طرحهای مختلف از سوی رئیس جمهوری

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان   Saturday 25 July 2020

جاده ابریشم نوین

گزارش «ایران» از زوایای پنهان مزاحمت و رهگیری جنگنده های امریکایی علیه هواپیمای مسافربری ایرانی

80طرح ملی
در سال 99
کلید خورد

تروریسم امریکایی در آسمان
ایران به «ایکائو» شــکایت کرد  /پیام تهران به دبیرکل سازمان ملل و سفارت سوئیس

 با افتتاح این طرح ها برای بیش از  ۴۰هزار نفرشغل ایجاد شده است
8

2

کارشناسان حوزه فاوا در گفتوگو با «ایران»:

نسل پنجم تلفن همراه ،رشد
اقتصاد دیجیتال را رقم میزند

17

آخرین مأموریت
آتش نشان فداکار

ادامه درصفحه 18

یکیازمأموران
آتشنشانیتهرانهنگام
خاموشکردنآتش
مغازهلوازمخانگی
درخیابانشوش
بشدتمصدومشدودر
بیمارستانجانباخت
12

«ایران» از چگونگی صرف هزینههای مراسم ختم
جانباختگان کرونا گزارش میدهد

از نذر ماسک برای نیازمندان
تاساختبیمارستان

5

اقتصاددیجیتال
آینده اقتصاد دنیا است

نخستین نماز در بنای تاریخی استانبول اقامه شد

نماز جمعه در «ایاصوفیه»
پس از  86سال

Reuters

این روزها با اوج گرفتن شیوع ویروس کرونا در کشور ،خیلی از
خانوادههایجانباختگانحتیازبرگزاریمراسمتشییعساده
هم محروم شــدهاند ،چه برســد به اینکه مراسم ختم ،سوم،
هفتم یا چهلم بگیرند .برخی از آنها به دلیل اینکه نمیتوانند
مجلس ختم برگزار کنند هزینههای این مراسم را صرف امور
خیــر کردند و برخی دیگر هم در اقدامی خداپســندانه هزینه
مراسم ختم عزیزشان را برای خرید ماسک و مواد ضدعفونی
کننــده برای نیازمنــدان و ســاخت درمانگاه و بیمارســتان در
مناطق محروم اختصاص میدهند.

گــروه جهــان /بنــای  1500ســاله تاریخی
«ایاصوفیــه» کــه در دورههــای مختلــف،
کلیســا ،مســجد و موزه بوده اســت ،ظهر
دیــروز ،پــس از  86ســال میزبــان صدها
مــرد ،زن و کــودک مســلمان ترکیــهای
بــود کــه در صفــوف فاصلهگــذاری شــده

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
در گفتوگو با «ایران»:

فرودگاهها بهخاطر کرونا
زیان باالیی دیدند

صفحه  4را بخوانید

تاالر بورس «مال استریت» زیر درخت کنار

9

مدافعمان به زبان گیلکی گفت
<جان تی مار نزن>
 گل دوم ماصد درصد سالم بود
 استقالل باید از اینیک امتیاز راضی باشد

18
عبور چین و امریکا از نبرد لفظی
با فرمان بسته شدن  2کنسولگری

4

«مال مال» در  4کیلومتری
گـزارش
شــهر لنده واقع دراســتان
پریساعظیمی
کهگیلویــه و بویراحمــد
قرار دارد .مانند بسیاری دیگر از روستاهای
ایــران فعالیتهــای روزمــره مــردم
کشــاورزی و دامــداری اســت اما عــاوه بر
آن در بــازار بــورس هم بــه خرید و فروش
ســهام مشــغولند .روســتایی کــه برخی به
شــوخی آن را «مــال اســتریت» (متأثــر از

ســالم

نام «وال استریت» ،نام خیابانی در محله
منهتن و مهد مهمتریــن مراکز اقتصادی
امریکاســت) مینامنــد .مــال مالییهــا
اعتقــاد دارند بــورس شــغل دوم و درآمد
اول آنها شده است .نکته جالب فعالیت
بورســی روســتاییان مال مال ،جمع شــدن
آنهــا در سایهســار درخــت «کنــار» پیری
است که زیر آن به تبادل اطالعات بورسی
خــود مشــغول میشــوند و از ایــن درخت

میتوان به عنوان خاصترین تاالر بورس
دنیا یاد کرد«.جعفر محمدی» ،دهیار ۳۵
ساله این روستا که ۱۱سال است دهیار مال
مالســت؛ به خبرنــگار ما میگویــد :مردم
روســتا از ســال  ۹۲بــه کمک یکــی از اهالی
ک بود ،با بازار بورس آشــنا
کــه کارمند بانــ 
شــدند و بــا اطالعــات و آموزشهایــی که
وی بــه مــردم مــیداد ،کم کــم عالقهمند
به ســرمایهگذاری در این بازار شــدند .وی

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و پیشــنهاد شما را
میشنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید

تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëنصــب کنتور آب بــرای هر واحــد آپارتمان /آقــای شــریفینیا از همــدان :از وزیر نیرو
نظــــــر
خواهشمندم طرحی را پیشنهاد بدهید که در آپارتمانها کنتور آب هر واحد جدا باشد
مـــردم
تا مقدار مصرف هر واحد مشخص باشد تا حقی از کسی ضایع نشود.
ëëکمــک به پرســتاران زحمتکــش /آقای منوچهر امندی :افســر بازنشســته هســتم و  85ســال ســن دارم.
همســایهای دارم که پرســتار اســت و بنده خدا از بس ماســک روی صورتش بوده زخم شــده .من و دیگر
افســران بازنشســته حاضریــم از حقوقمــان کم کنند و بــه این پرســتاران زحمتکش که شــبانه روز جان و
عمرشان را برای خدمت به مردم گذاشتند اختصاص دهند.
ëëفعال کردن کشــت پنبه در بخش کشاورزی /آقای صابر :پنبه را در علم کشاورزی طالی سفید نامگذاری
کردند و  5الی  10رشته صنعتی را فعال میکند .مانند روغن کشی ،صنایع ریسندگی و صنایع شیمیایی،
صنایع دســتمال کاغذی و پوشــک و کنجاله و غیره .اگر این رشــته فعال شــود ،میتوان افراد بســیاری را
شاغل کرد و در  9استان ظاهراً میتوان پنبه کاشت و از آن بهره برد و کشاورزی را فعال کرد.
ëëجاماندگان سهام عدالت /آقای سلیمان بلغار :سهام عدالت برای جاماندگان در انتظار تصویب است
و منتظر تصویب مجلس شــورای اســامی هستیم 10 .میلیون نفر تعداد کمی نیست که قرار شود درباره
آن تفکر و تأمل زیاد شود.

خبرگزاری صدا و سیما
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توگو با محمد میری ،هافبک نساجی
گف 
که از فاصله  40متری به استقالل گل زد

عقاب و اژدها
پنجه در پنجه شدند

بــه اقامه نماز جمعه ایســتادند تا این بنا
دیگــر بــار خاطــرات دوره عثمانــی را در
خــود مــرور کند.بهگــزارش شــبکه خبری
«الجزیــره»« ،رجــب طیــب اردوغــان»،
رئیس جمهوری ترکیه که اوایل ماه جاری
میالدی به پشــتوانه حکم دادگاه اجرایی

کشورش ،با فرمانی جنجالی «ایاصوفیه»
را بهطــور رســمی مســجد و عبادتــگاه
مســلمانان اعالم کرد ،در حالی دیروز به
صف نمازگزاران پیوست که در هفتههای
گذشــته نظــارت کاملی بــر رونــد تدارک
این بنا برای مراسم تاریخی ظهر جمعه

داشــت.رئیس جمهــوری ترکیــه از ســال
گذشــته در حالی زمزمههای این تغییر را
بــه راه انداخته بود که تغییــر کاربری این
بنا به موزه را اشتباهی بزرگ میدانست.
حاال نیز گرچه فرمان او مورد انتقاد شدید
امریــکا ،اتحادیه اروپا ،روســیه ،یونســکو،

یونان و جمعی از رهبران مســیحی نقاط
دیگــر جهان قرار گرفتــه ،خطاب به همه
مخالفــان ایــن تغییــر را حــق تاریخــی و
حاکمیتی کشورش عنوان کرده است.

درآمدزایی چشمگیر روستاییان در اولین روستای بورسی ایران

واکنش متفاوت محمدرضا اصالنی
به نمایش «شطرنج باد» در کن

سر باز کردن
زخمهایکهنه

ایــــن روزهـــــا آنقــــدر
درگیــر مســائل داخلی
دولتنامه اقتصــادی و فشــارهای
خارجــی هســتیم کــه
بــه بعضــی مســــائل
منطقــهای پراهمیــت
علی ربیعی برای ایران و آینده ایران
دستیار ارتباطات کمتــر میپردازیــم .بــه
اجتماعی نظرمننگاههمسایگی
رئیسجمهوری و
سخنگوی دولت و اســـتراتـــــژیک بــه
کشورهایپیرامونییکی
از سیاســتهای قابل توجــه برای ایــران امروز
و فرداســت .تحریمهــا به مــا نشــان داد که در
مهمترین مسائل بینالمللی و مقاومتهای
بزرگ تــابآوری مــا باید از مجــرای همکاری
با همســایگان بگذرد .هر کدام از همســایگان
میتواننــد یک عمق اســتراتژیک بــرای ما به
حســاب آینــد .بنابرایــن بایــد گفتوگوهــای
بینالمللیازگفتوگوباهمسایگانو...

اطالعات اولیه بورس را به مردم میداد و
آنها نیز از این اطالعات استقبال میکردند
و کم کم وارد این کار شــدند و امســال هم
مشــارکت مردم روســتا به دلیل سوددهی

خوبــی کــه در بــازار بــورس اتفــاق افتــاد،
بیشــتر بود تــا حدی کــه اکنون حــدود ۸۵
درصد اهالی از سرمایهگذاران بازار بورس
هستند.
صفحه  11را بخوانید

بارهــا مطالبــی در
خصــوص اهمیــت
یادداشت اقتصــاد دیجیتــال و
لزوم ســرمای ه گــذاری
در آن را احتمــاالً
خواندهایــد و بنده هم
محمد جواد قصــد بیــان مجــدد
آذری جهرمی آنهــا را نــدارم چون بر
وزیر ارتباطات و کســی پوشــیده نیست
فناوری اطالعات که آینــده اقتصاد دنیا،
اقتصــاد دیجیتــال اســت و برای کشــوری با
مختصــات سیاســی و اقتصادی ایــران ،این
یک فرصت استثنایی است .اکنون با افتخار
اعالم میکنم که موفق شدیم با تالشهای
جوانان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،
اولین شــبک ه نســل پنجم شــبکه ســیار را در
ایــران راهانــدازی کنیم .بــا این اقــدام ،ایران
جــزو معدود کشــورهای دارای ایــن فناوری
قرار گرفت.
ادامه درصفحه 17

چند نکته درباره اقدام
تحریک آمیز امریکا

یکــی از دقیقتریــن و
مهمترینکنوانسیونهای
جهانــی ،مربــوط بــه
هوانوردیاست.
کنوانســیونی کــه اگــر چــه فقــط یک قــرن از
تصویــب آن میگــذرد ولــی بــه علــت رشــد
سریع هواپیما به عنوان یک وسیله مهم و در
ضمن بســیار حســاس حمل و نقل اهمیت
این کنوانسیون و پایبندی کشورها به آن بیش
از پیش شــد و ایکائــو نیز به عنوان نهــاد ویژه
سازمان ملل متحد وظیفه استانداردسازی را
برایمدیریتخطوطهواییومقرراتپروازی
بهعهدهدارد.هواپیماوسیلهامنیبرایحمل
و نقل اســت به شرطی که ضوابط جهانی آن
رعایت شــود .جالب اینکه بخشی از مقررات
برایهواپیماهاینظامیوغیرنظامییکسان
اجــرا میشــود .ایــن مقــررات چنان ســفت و
ســخت است که همه کشــورها باید به آن تن
دهند.زیراهواپیماهادرمسیرهایبینالمللی
تردد میکنند و امنیت آنها باید از طریق یک
نهادفراکشوریتأمینشود.
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