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◾

خبر
روز

کوچکترین
تهدید را در
باالترین حد
پاسخ میدهیم

امیردریادار
حبیباهلل
سیاری ،معاون
هماهنگکننده
ارتش در آیین
گرامیداشت یادواره
شهدای عملیات
بیتالمقدس با
تأکید بر اینکه از
سال  ۱۳۸۷تاکنون
نزدیک به 5هزار
کشتی تجاری و
نفتکش با حضور
فیزیکی نیروی
دریایی ارتش در
منطقه اسکورت
و محافظت شده
است ،گفت :قطع ًا
کوچکترین تهدید
علیه ایران را در
باالترین حد پاسخ
میدهیم و امروز در
اوج صالبت هستیم.

خبـر

در حاشيه

آمریکاواروپا
فرصتشانرا
نابودکردند!
پس از سفر مورا به
تهران ،علی شمخانی
دبیر شورای عالی
امنیت ملی کشورمان
در صفحه شخصی
خود از جدیت
کشورمان در مذاکرات
و ادامه بدعهدی
طرف مقابل خبر داد و
گفت :مذاکرات وین به
مرحلهای رسیده که گِره
آن تنها با پایبندی طرف
خاطی به راهکارهای
منطقی و اصولی ایران
باز میشود .به گزارش
قدس ،شمخانی افزود:
آمریکا با بدعهدی
و اروپا با بیعملی،
فرصت بهرهمندی
از حسننیت اثبات
شده ایران را به نابودی
کشاندند؛ اگر ارادهای
برای بازگشت دارند،
ما آمادهایم و توافق در
دسترس است.

◾ رئیسجمهور دوشنبه به عمان سفر میکند
رئیس جمهور روز دوشنبه به دعــوت رسمی «هیثم
بن طــارق آل سعید» سلطان عمان و در رأس هیئتی
بلندپایه ،به این کشور سفر میکند .به گزارش ایسنا ،این
مالقات در کاخ العلم صورت خواهد گرفت .امضای اسناد
دوجانبه همکاری ،دیدار با ایرانیانمقیم ،تجار منطقه و
فعاالن اقتصادی عمانی از جمله برنامههای سفر یک
روزه دکتر رئیسی به عمان است.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
حسین محمدی اصل
در جــر یــان سفر اخیر رئیس
جمهور به استان آذربایجان
غـ ـ ــربـ ـ ــی ،حـ ـ ـجـ ـ ـتاالس ـ ــام
والمسلمین رئیسی باحضور
در نشست خبری ضمن اشاره
به مسئله ساماندهی و توسعه مرزها و گمرکات
مرزی بر لزوم کنترل و فراهمآوری زیرساختهای
قانونی و فیزیکی تجاری تصریح کرد و افزود :دولت
مرز را نه یک تهدید بلکه یک فرصت میداند.
تجارت مرزی به معیشت بخشی از مرزنشینان
کشور پیوند خورده و لذا نمیتوان آن را تعطیل کرد.
آییننامه ساماندهی تجارت مرزی که از سال1396
مصوب شده در آینده نزدیک ابالغ میشود ،اما
چند بند آن نیاز به طرح در مجلس دارد که امیدوارم
سریعتر به تصویب برسد .بخشی از آنچه رئیسی
وعــده ابــاغ آن را داده اســت ،مربوط به اقتصاد
مربوط به کولبری میشود که در استانهای غربی
امری رایج محسوب میشود .کولبر واژه مصطلح
مردمان مناطق کردنشین برای افرادی است که به
خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد
ناچیز اقدام بهعبور دادن اقالم اقتصادی از مرز و
حمل و ورود کاالی خارجی میکنند .اگرچه این
اقتصاد تا مدتها حتی رسمیت نداشت ،اما در
سالهای اخیر بهنظر میرسد حداقل نگاهها به این
قشر از مرزنشینان عوض شده است .بازه سنی
کولبران نیز بین۱۳تا ۶۰سال متغیر است که بدون
دریافت هیچگونه خدماتی نظیر بیمه و ...به این
کار اقدام میکنند .در سالهای اخیر هم به کرات
شاهد حضور «زنان» در این گونه مشاغل هستیم.
براساس برخی آمــار ،ساالنه ۸میلیارد دالر کاال
از طریق کولبری به کشور وارد یا خارج میشود.
اتفاقی که در شرایط تحریم میتواند خود فرصتی
برای گردش ارز در مناطق مرزی باشد .اما برچسب
غیرقانونی بودن به این اقتصاد سبب ایجاد نوعی
نگاه منفعالنه به آن شده و همین امر موجب شده
اغلب کولبران خطر عبور از مناطق سخت مرزی
را بهجان بخرند که این عامل سبب کشتهشدن
تعدادی از این عزیزان در طول سالیان گذشته شده
است .بیشترین تعداد کشتهشدگان کولبری هم

◾

◾

◾قالیباف «قانون جهش تولید دانش بنیان» را ابالغ کرد

◾عزم دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت
معاون امور مجلس رئیس جمهور ،در نشست تبیین
جایگاه سالمت اجتماعی و توانبخشی در نظام سالمت
کشور از عزم دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت
خبر داد.به گزارش فارس ،سید حمید حسینی ،با اشاره
به این مطلب که جمعیت یک مؤلفه قدرت است ،ادامه
داد :در این پروژه نیاز به همگرایی ملی است که از این
مشکالت به سالمت عبور کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی ،در
نامهای به دکتر سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور،
«قانون جهش تولید دانش بنیان» را برای اجرا ابالغ کرد.
به گزارش مهر ،گفتنی است طرح جامع «جهش تولید
دانشبنیان» چند بــار بین ش ــورای نگهبان و مجلس
شورای اسالمی در رفتوآمد بود که در نهایت چهارشنبه
( ۲۱اردیبهشت ماه) مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

 9360000827از مجلس محترم و نمایندگان طراح
مشخص کردن سقف برای اجاره بهای خانه
و تأیید و همراهی دولت با این طرح متشکریم.
کو
اما اگر نظارت و کنترل قاطعانه اتحادیه امال 
سازمانهای نظارتی و برخورد با متخلفان این
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سال سی و پنجم

مصوبات مجلس و دولت نباشد ،هیچ اثری در
بازار آشفته اجاره بها جز سوءاستفاده بعضی
از مشاوران امالک و برخی مالکان سنگدل و
پولپرست ندارد.
 9390000460هدفمندکردن یارانهها کارخوب

دولت است ،چرا باید خارجیها از یارانه پنهان
استفاده کنند.
 9220000239باعرض سالم وادب .اهانت به ساحت
مقدس قرآن کریم وخانه خدا به بهانه اعتراض به
گرانیها مطمئن ًا نه میتواند ازطرف مسلمانان

کولبر به صورت ماهیانه ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان
در نظر گرفته شده که باید از طریق بازارچههای
مرزی مشخص با بهره بردن از معافیت کامل سود
بازرگانی انجام شود.

◾

◾چرا کولبری در مرز رواج دارد؟
یتــریــن علل
«تــوسـعــه نــام ـتــوازن» یکی از اصـلـ 
تشویق مرزنشینان بــه مشاغلی چــون کولبری
اســت .بـراســاس گــزارش مرکز آمــار ایــران ،درآمــد
سرانه استان کردستان حدود  ۴۶/۴درصد درآمد
سرانه میانگین کشور است .در سال ۱۳۹۳سهم
کردستان از تولید ناخالص داخلی0/95و بهعبارت
دیگر کمتر از یک دهم بوده و رتبه کردستان از این
نظر در کل کشور  ۳۰است! این وضعیت در سایر
استانهای مرزی کشور هم تقریبا ًمشابه است.
بهعنوان مثال اسـتــان سیستانوبلوچستان و
آذربایجان غربی به ترتیب رتبههای  ۳۱و  ۲۹را به
خود اختصاص دادهانــد که از این حیث میتوان
گفت کمترین میزان مشارکت در تولید ناخالص
ملی را دارنــد .طبق برآوردها ،آمار بیکاری در این
استان ها زیاد است و افرادی با مدارک باال بهخاطر
بیکاری به کولبری میپردازند.

با صدور دستور ساماندهی تجارت مرزی توسط رئیسجمهور

کولبران وارد
متن اقتصاد میشوند
مربوطبهشهرهای،سردشت،اشنویه،بانه،نوسود
و کرمانشاه است .از این گذشته پشتیبانی محافل
ضدانقالب از ایــن قشر سبب شــده تا عمال ًاین
موضوع به مسئلهای امنیتی تبدیل شود.
حــاال بــا وع ــدهای کــه رئیسی داده ،امیدها بــرای
سروسامان دادن به این اقتصاد قوت گرفته است.

◾

◾ 40هزار نفر کولبر در خطر جانی!
براساس آمارهای غیررسمی تعداد افراد فعال در
حوزه کولبری حدود 40هــزار نفر است و این عدد
بهخوبی نشان میدهد چرا مسئله جلوگیری از
حوادث کولبری ارتباط مستقیمی با ساماندهی

◾

◾نقش بازارچههای مرزی در کاهش بحران

این صنف دارد .تاکنون نمونههای موفقی هم از
ساماندهی این اقتصاد در مرزهای جنوب شرقی
تجربه شده است .بهعنوان مثال براساس اعالم
معاونت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان
از 26مهرماه  1400کولبران استان در کنار صادرات
تمام کاالهای مجاز صادراتی اجازه دارند بیش از
 ۸۰۰قلم کاالی تعیین شده وارداتی را وارد کنند و
در بخش صادرات نیز میتوانند کاالهای مجاز را با
معافیت کامل از هرگونه عوارض به مقصد کشور
مقابل خارج کنند .همچنین بر اساس این قانون
هر کولبر میتواند تا سقف  ۷۰۰هزار تومان در ماه
کاال صــادر و وارد کند و این مبلغ بــرای هر خانوار

جمهوری اسالمی۸هزار و574کیلومتر با۱۵کشور
همسایه مرز مشترک در حوزه دریا و خشکی دارد
که این ،خود یک ظرفیت بسیار زیاد برای جذب
سرمایه و ایجاد اشتغال محسوب میشود .برپایه
آخرین اطالعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه
تجارت  ۴۸بــازارچــه مــرزی در کشور وجــود دارد.
«آیین نامه ساماندهی مبادله» در بازاچههای
غیررسمی و موقت مرزی که در تاریخ یکم مرداد
 ۱۳۹۶باهدفافزایشدرآمدمرزنشینانوجلوگیری
از مهاجرت در روستاهای مرزی به تصویب رسید،
تمام مردم ساکن در شعاع ۲۰کیلومتری مرزها را
شامل میشود .مطابق این آییننامه ۱۱مــادهای،
وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادالت
غیررسمی مرزی در استانهای آذربایجان غربی،
کردستان ،کرمانشاه و سیستانوبلوچستان به
گمرکات رسمی یا بازارچههای مرزی است.

مذاکرات

دیپلماسی

مجلس

آمریکابهقبولبرجام
تنخواهدداد

تأکیدایرانواسلواکی
برهمکاریهایاقتصادی

50درصدترکیبهیئترئیسه
تغییرمیکند

دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظــم کل قوا روز گذشــته
در آییــن رونمایــی از کتــاب تاریــخ شــفاهی ســردار ســید
یحیــی (رحیــم) صفــوی و کتــاب «یحیــی» گفــت :امــروز
مــا تصمیــم میگیریــم و آمریکاییهــا بایــد گــوش دهنــد و
پیشبینــی مــن ایــن اســت کــه آمریــکا بــه قبــول برجــام تــن
خواهــد داد .بــه گــزارش ایرنــا ،ســید یحیــی رحیــم صفــوی
در ادامــه افــزود :گفتمــان مقاومــت و انقالبی در پــی مبارزه
بــا اســتبداد و اســتعمار و خواهان تغییر اساســی براســاس
اســام نــاب محمــدی بــا حفــظ هویــت تمدنــی مــا در همــه
عرصههاســت.

وز یــر اقتصاد جمهوری اسلواکی کــه بــه منظور حضور در
کمیسیون مشترک اقتصادی به تهران سفر کرده است ،صبح
دیروز با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور
خارجه دیدار کرد .به گزارش فارس ،معاون اقتصادی وزیر امور
خارجه در این دیدار با اشاره به ظرفیت باالی اقتصاد ایران،
پیشرفتهای کشورمان را در حوزه فناوریهای نوین تبیین و بر
توجه بیشتر به این مزیت در همکاریهای دوجانبه تأکید کرد.
یان اورلوچ نیز گفت :ظرفیت دو کشور در حوزههای صنعت،
کشاورزی ،ماشینآالت و فناوریهای نوین در تنظیم نهایی
سند کمیسیون مورد توجه خواهد بود.

نایبرئیسکمیسیون شــوراهــا و ام ــور داخـلــی مجلس از
احتمال تغییر  50درصــدی ترکیب هیئت رئیسه مجلس
خبر داد .به گــزارش تسنیم« ،محمد ملکمیان» در پاسخ
بــه چــرایــی ایــن حجم از تغییرات گـفــت :شــایــد مهمترین
دل ـیــل ،ان ـت ـقــاد بــه مــدیــر یــت مجلس در حـ ــوزه مدیریت
جلسات اســت .هیئترئیسه باید ب ــازوی رئیس مجلس
باشد .هم مشاوره بدهد و هم کار را پیش ببرد .وی ادامه داد:
هدایت کــردن مجلس کــار راحتی نیست و هیئت رئیسه
باید موضوعات را اولویتبندی و همراهی دولــت و مجلس
را نیز محقق کند.

همسایگی

سخنگوی وزارت خارجه ضمن سفر به مرز دوغارون:

حقابه هیرمند محقق نشده است
قــدس صبــح روز گذشــته
ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه کشــورمان در ســفر
بــه تایبــاد و در حاشــیه بازدیــد
از مــرز دوغــارون بــا اشــاره بــه تأمیــن حقابــه
ایــران از رودخانــه هیرمنــد گفــت :تأمیــن
حقابــه ایــران کــه بایــد محقــق میشــده تــا
بــه امــروز محقــق نشــده اســت و از ســوی
افغانســتان در سیســتا ن و بلوچســتان،
کمیســرهای عالــی آب دو کشــور مراوداتــی
بــا هــم داشــتهاند .بــه گــزارش ایرنــا ،ســعید
خطیــب زاده با بیــان اینکــه زیرســاختهای
خوبــی در مــرز دوغــارون وجــود دارنــد ،بــر
لــزوم فراهــم آوری امکانــات در آن ســوی
مرزتوســط دولــت افغانســتان تأکیــد کــرد.
وی ادامــه داد :ایــن مــرز نقــش بســزایی در
توســعه روابــط ایــران و افغانســتان دارد.

ســخنگوی وزارت خارجــه در ادامــه ایــن
ســفر بــه ایــن گــذرگاه مــرزی از محــل زمیــن
ســاخت اردوگاه اتبــاع خارجــی ،پارکینــگ
شــهید فخــریزاده ،نقطــه صفر مــرزی ایران
و افغانســتان ،پاســگاه مــرزی دوغــارون،
منطقــه ویــژه اقتصــادی دوغــارون و
نمایندگــی اداره کل امــور اتبــاع و مهاجــران
خارجــی در تایبــاد نیــز بازدیــد کــرد .گمــرک
دوغــارون بــا قدمتــی  ۱۰۰ســاله یکــی از پنــج
گمــرک برتــر اقتصــادی کشــور بــه شــمار
مــیرود کــه ســاالنه افــزون بــر  ۲میلیــارد
دالر انــواع کاال از طریــق ایــن گمــرک بــه
افغانســتان صــادر میشــود .مــرز دوغــارون
در فاصلــه  ۱۸کیلومتــری شــهر تایبــاد قــرار
دارد و شهرســتان  ۱۴۰هــزار نفــری تایبــاد
نیــز در فاصلــه  ۲۲۵کیلومتــری جنــوب
شــرقی مشــهد واقــع اســت.
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◾ نامزدهایفراکسیونانقالبسهشنبهمشخصمیشوند
نــایــب رئـیــس فـراکـسـیــون ان ـقــاب مجلس بــا اشـ ــاره به
فرا رسیدن انتخابات هیئت رئیسه اجالسیه سوم دوره
یازدهم مجلس از نهایی شدن نامزدهای این فراکسیون تا
سهشنبه خبر داد .به گزارش ایرنا ،میرتاج الدینی تأکید کرد:
پیشنهادها در خصوص شیوه رأیگیری در مجمع بررسی
خواهد شد و پس از نظرخواهیو انجام رأیگیری ،طبق نظر
مجمع فراکسیون عمل میشود.
باشد و نه حامیان انسانیت وجوانمردی این اقدام
انزجارآور را قبول میکنند.
 9150000539دالر یک هزار تومانی و 3هزار تومانی
سبب شد سالی یک میلیون ایرانی هر کدام 2هزار
دالر در مجموع ۲میلیارد دالر از کشور خارج کنند.

یادداشت
از یارگیری راهبردی چین
تا ضرورت تقویت بندر چابهار

دکتر فاطمه محروق ،عضو هیئت علمی
دانشگاه فردوسی چین زمانی که متوجه شد
آمریکا سعی دارد او را از زنجیره ارزی جهانی خارج
کند ،یارگیری راهبردی را شــروع و زنجیره تولید
عرضه و تقاضای جهانی چین را ایجاد کرد .طرح
کمربند و جاده در واقع طرح کالن راهبرد امنیتی
بــرای ایجاد زنجیره تولید و عرضه چینی است.
این طرح در دو بخش دریایی و زمینی مطرح شده
است .متأسفانه شاهد آن بودیم چین در حوزه
دریا ایران را دور زد .یک تهدید راهبردی ما بندر
گوادَر است که با سرعت بسیار باالیی در حال جلو
رفتن است .اگر تحقق پیدا کند ،بندر گوادر زنجیره
لونقلی را خواهد شکست.
حم 
گوادر بندری در پاکستان ،دقیقا ًدر نزدیکی بندر
چابهار ایــران اســت .بندر چابهار متأسفانه با
کندی پیش مـیرود .نه ما قادر به سرمایهگذاری
الزم هستیم و نه میتوانیم با سرعت چینیها در
گــوادر ،این بندر خــودی را گسترش دهیم .چین
رشته زنجیره مروارید دریایی را شکل داده است و
میخواهد همکاری بازرگانی تجاری داشته باشد؛
بنابراین نیازمند داشتن حمایت از کشتیهای
بازرگانیاش است .چین در حال جایگزینی بندر
جبل علی امارات با چابهار است.
از طــرفــی طــرحــی مثل پـ ــروژه لــولــه صلحی که
مربوط به ایران و پاکستان و هند برای چین اصال ً
نمیصرفد .یعنی آمریکا اجازه نمیدهد چنین
طرحیتحققپیداکند.هرچندمباحثاقتصادی
بسیار مهم است ،اما معادالت راهبردی مانع از
آن میشود که به راحتی این کار را انجام دهد.
پس مسیرها را دورمـیزنــنــد .هرچند پرهزینه
است اما این کار را میکنند .چین ،ایران را قدرت
خیلی قوی در منطقه میداند .اما ایران را خطر
نمیداند .در منطق روسیه و چین خودشان در
کالس قدرتهای جهانی هستند و ایران در کالس
قدرت منطقهای .قدرت منطقهای که در محور
آمریکا قرار ندارد .بنابراین از نظر آنها ایران بازیگر
کلیدی است که باید حتما ًآن را حفظ کنند .ولی
این را هم اعالم میکنند که اگر ایران بخواهد با
هستهای شدن کالس منطقهایاش را به کالس
جهانی ما برساند ،ما اجازه نمیدهیم .درنتیجه
آنهاهممصرندتاتوافقاتبرجامبهنتیجهبرسد.
چون ایــران باید از این نظر مهار شود .آنها هم
نمیخواهند ایران هستهای شود .در این مسئله
رویارویی ما نه تنها با آمریکا بلکه با روسیه و چین
نیز خواهد بود .این یک بحث جدی است .اما
چون ایران در محور آمریکا قرار ندارد ،مهمترین
شریک آنهاست.
بــاوجــود همه ایـنهــا نگاه چین بــه ای ــران نگاهی
دوستانه است .البته چین با آمریکا هم هر چقدر
جدال داشته باشد دشمن نیست ،بلکه رقیب او
است؛ رقابت قدرتهای جهانی .اما ایران با آمریکا
دشمنی دارد .پس ادراک اینها از نظام جهانی
متفاوت اســت .برخی جاها به منافع مشترک
میرسند؛ جاهایی که میخواهند در مقابل نظم
یکجانبهگرایانه آمریکا قرار بگیرند.
امــا ایــن ســؤال هم مطرح میشود که چــرا چین
همیشه با تحریمهای شدید آمریکا علیه ایران
مخالفت میکند؟ بهایندلیلکه معتقد است دیر
یا زود این تحریمها علیه خودش شروع میشود
و میگوید اگر من در جنگ با آمریکا قرار بگیرم
هیچکدام ازکشورهای غرب آسیا از من حمایت
نخواهند کرد؛ چون همه اینها زیر چتر آمریکا
هستند .ای ــران چــون ز یــر چتر حمایتی آمریکا
نیست از آمریکا حمایت نخواهد کرد .پس من
میتوانم همواره یکی از گزینههای تأمین انرژیام را
از ایران داشته باشم.

خبر

توقیف یک نفتکش یمنی
توسط ائتالف سعودی

شرکت نفت یمن در بیانیهای از توقیف نفتکش
ایــن کشور بــه دســت ائـتــاف متجاوز بــه رهبری
عربستان سعودی خبر داد .به گزارش المسیره،
بر اساس این بیانیه ،نفتکش بیرکلیس که حامل
سوخت گازوئیل بوده با وجود بازرسیهای انجام
شده از سوی سازمان ملل متحد و کسب مجوز
ورود توسط نیروهای همپیمان سعودی و ایاالت
متحده آمریکا توقیف شد .به گفته شرکت نفت
یمن ،این نفتکش غولپیکر حامل ۳۰هزار و ۵۹۷
تن گازوئیل بوده است.

