اسالمی در کنفرانس خبری با گروسی اعالم کرد

تفاهم ایران و آژانس انرژی اتمی
برای ادامه مذاکرات

صفحه3
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باالخره اینترنت حق مردم هست یا نیست؟!

ناهمخوانی عملکرد دولت در زمینه اینترنت
با وعدههای انتخاباتی
صفحه2

پوتین و بایدن مذاکره میکنند

تدارک چانهزنیکرملین و کاخ سفید
در نقطه برخورد
صفحه11

پیش کنگره بیستم حزب مردمساالری
برگزار میشود
آرش حبیبی ،سخنگوی حزب مردمساالری طی گفتوگویی از
برگزاری پیش کنگره بیســتم حزب مردمساالری در پنجشنبه این
هفته (چهارم آذر ماه  )۱۴۰۰خبر داد.
وی افزود :باتوجه بــه اینکه در چهل و پنجمین همایش فصلی
حــزب که در تابســتان برگزار شــد ،مصوب شــد در تاریخ پنجم
اسفند ســال جاری ،بیســتمین کنگره حزب مردمساالری برگزار
شــود لذا مقرر شد در چهل و ششــمین همایش فصلی که همین
هفته در تهران برگزار میشــود در مورد شعارها و محتوای مربوط
به برنامههای سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بینالمللی
کنگره بیســتم بحث و تبادل نظر به عمل آید .عضو شورای مرکزی
حزب مردمساالری در پایان گفت :این پیش کنگره با حضور دبیرکل،
اعضای شــورای مرکزی و دفتر سیاسی ،دبیران شعب استانی ،مسئوالن شاخهها و کمیتههای این حزب در
تهران برگزار میشود.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا خواستار شد

بازنگری در روند بازگشایی مدارس و دانشگاهها
صفحه4

از سوی«ندپرایس» اعالم شد

عکس :محمود حسینی /تسنیم

اصرار واشنگتن بر بازگشت متقابل به برجام
صفحه3

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در آماری مطرح کرد

سقط ساالنه  ۴۰۰هزار جنین
به صورت غیر قانونی در کشور

دولت  10برابر شدن بلیت بازیهای باشگاهی را گردن چه کسی خواهد انداخت؟

الکچری شدن تماشای فوتبال ،آن هم در ورزشگاههای غیر استاندارد!

صالح قاســمی گفت :طبق آمار رسمی در سال بیش از  ۴۰۰هزار جنین در کشور سقط میشود.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،صالح قاسمی ،دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت درباره تعداد سقطهایی که به
صورت غیرقانونی انجام میشود ،گفت...
صفحه4

صفحه8

رئیس هیاتمدیره شرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق تشریح کرد

تنـگناهای تجـارت با ترکمنسـتان

تجــارت کاال با جهــان همواره یکــی از مهمترین
مراودات اقتصادی به شــمار میرود که این مهم باید
با حمایت دولتها به ایجاد فضای رقابتی و گســترش
صادرات کاال به جهان بینجامد .در واقع توسعه تجارت
خارجی نیازمند حمایت دولت ،ایجاد زیر ســاختها و
بســترهای الزم است .این در حالی است که متاسفانه
در ایــران با اینکه دولتمردان ،متولیان و تصمیمگیران
اقتصادی بر فعالیت بخش خصوصی در حوزه تجارت،
شناسایی فرصتهای جدید و راهکارهای توسعه روابط
با کشــورهای مختلف تاکید دارنــد ،اما پای عمل که
میرســد در مواجهه با مشــکالت و چالشها ،از تجار
و حق و حقوقشــان در کشــورهای خارجی حمایت
نمیکنند.
بهطور قطــع آنجا که باید دولت و بخش خصوصی
برای عبور از مشکالت به همگرایی برسند و دست دولت
در دستان بخشخصوصی باشد ،جای خالی دولت کامال
محسوس است و دولت پشت صادرکنندگان ایران در
بازارهای هدف قرار نمیگیرد.
یکی از کشورهای خارجی که تجار ما را با نگرانیها
و مشکالت عدیدهای روبهرو کرده است ،کشور هممرز
ما ترکمنستان اســت .تجارت با ترکمنســتان که از
کشورهای همسایه ما در آسیای میانه است ،همواره با
چالشهای متعدد و گوناگونی همراه بوده است که حتی
دولتمردان ما نیز موفق به رفع این مشکالت نشدهاند،
اما به راستی نهاد و سازمان حمایتگر تجار ما در ایران
کجاست؟ در صورت بروز مشکل برای صادرکنندگان و
تجار ،چگونه باید از این سربازان اقتصادی حمایتهای
الزم را به عمل آورد و کدام ارگان برای رفع مشــکالت
بازرگانان و فعاالن اقتصادی کمر همت میبندد و گره از
مشکالت تجارکشورمان باز میکند؟
درحالی این پرسشها مطرح میشود که مشکالت
به وجود آمده برای بخش خصوصی در مراودات تجاری
با تجار ترکمنی و عدم گشــایش و رفع این مشکالت،
دغدغههای جدی اقتصادی را رقم زده است و بخشی
از بازار فعاالن حوزه تجارت خارجی به همین واسطه از
دســت رفته و میرود .این در حالی است که آمارهای
صادراتی نیز حکایت از روند نزولی تجارت با این کشور
داشته و حتی در چند سال اخیر این تنزل تشدید شده
است .در حال حاضر بسیاری از بازرگانان از بلوکه شدن
پولهای خود در ترکمنستان گالیه دارند و نمیتوانند
مبالغ خود را دریافت کنند ،اما آنچه در این میان حائز
اهمیت است ،ورود و دخالت دولت در امور تجارت بین
این دو کشــور است .از آنجایی که اقتصاد ترکمنستان
دولتی اســت ،فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ایران
در صورت بروز مشــکل تجاری از عدم امنیت در این
کشــور رنج میبرند و مورد تهدید قــرار میگیرند ،به
همین دلیل برای رفع مشکالت و معضالت تجار ایرانی
با تجار ترکمن ،دولت ایران باید پا پیش بگذارد و بیشتر
در این قضیه درگیر شــود .در واقع بخش خصوصی در
ترکمنستان نقشی ندارد و تنها مولفه موثر در رابطه دو
کشور ،فعال شدن تعامالت دیپلماتیک است؛ کما اینکه
در سالهای گذشته هر کجا رئیسجمهور ورود کرده و
سفیر فعالی داشتهایم ،اتفاقات خوبی رقم خورده است.
به گفته مسئوالن بخش خصوصی نیز حل و فصل
برخــی کدورتهای بین تجار دو کشــور فقط با عزم
مقامات ایران امکانپذیر است.

دراین زمینــه مهمترین اقدام میتواند ورود قویتر
دستگاه دیپلماســی برای ارتباط با این کشور با هدف
کاهش مشکالت باشد .اگر دیپلماسی بهبود نیابد ،هیچ
اقدامیبرای بازپسگیری حق و حقوق تجار ایرانی به
بار نمینشــیند و فایدهای نخواهد داشت .در حقیقت
رفع موانع تجاری موجود از راههای دیپلماتیک توسط
مسئوالن ارشد کشــور ،میتواند دیوارهای بلند موانع
پیشروی تجارت خارجی را در هم بشــکند .شــرکت
بازرگانی نوین تجارت باشــماق از جمله شرکتهایی
است که در تجارت با ترکمنستان نهتنها به حق وحقوق
خود نرســیده است ،بلکه مورد تحقیر و تمسخر طرف
تجار بدهکار ترکمنی نیز قرار گرفته است.

دردسرهای صادرات به ترکمنستان

رئیس هیاتمدیره شــرکت بازرگانی نوین تجارت
باشماق از روند فعالیت تجاری شرکت متبوعش با تجار
ترکمنی و عــدم وصول مطالبات و چالشهای موجود
بین دو کشور سخن گفته است.
عبداهلل دشــتی ،با اشــاره به اینکه این شــرکت
از ســال  ۱۳۸۶در زمینــه صادرات با تمرکــز بر بازار
هدفعراق ،افغانســتان و ترکمنستان فعالیت تجاری
و بازرگانی خود را آغاز کرده اســت و در تامین ســهم
ایران در بازارهای هدف موفقیتهایی را کسب و چند
تندیس افتخــار و تقدیر از مراجع دولتی را از آن خود
کرده است ،گفت :در راستای فعالیت تجاری در اسفند
سال  ۱۳۹۳با حضور در نمایشگاه ایران پروژه عشقآباد
ترکمنســتان با همکاری ســازمان توســعه تجارت،
شــرکت ملی گاز ایران و با حضور شرکتهای ایرانی
و ترکمنی ،زمینه مذاکره با طرفهای تجاری ترکمن
به نام آقایان ســاپاروف ( )Guvanch Saparoveبه
شماره پاسپورت  221247و آقای گویچ (Charyyev
 )Guychmuhammetبــه شــماره پاســپورت
 A 0060185که از رابطهای دولت و مســئول تامین
موادخام وزارتخانهها و ارگانهای دولتی ترکمنســتان
بودهاند آشنا شده و وارد مذاکرات برای تامین مواد مورد
نیازشان شدیم.
دشــتی افزود :در آذر  ۱۳۹۴با حضور طرف تجاری
ترکمنی در محل دفتر این شــرکت در تهران ،توافق
نهایی حاصل شــد و زمینه برای صادرات ()UFC۸۵
تولیدی شرکت صنایع شیمیایی سینا ،مورد نیاز وزارت
ترکمن شیمیترکمنستان و همچنین ()Petchips
ی شهید تندگویان برای تامین نیاز
تولیدی پتروشــیم 
مصرفی شرکت سومبار زیر مجموعه سازمان غذا و دارو
ترکمنستان فراهم شد که مطابق قراردادها ،فاکتورها و
بارنامهها مجموعا مبلغ  727/431دالر صادر شــد که
متاســفانه از مبلغ فوق تنهــا  183/335دالر دریافت
کردهایم و مبلغ  544/076دالر بالوصول مانده است.
این فعال اقتصادی با اشــاره به نبود اراده و قدرت
قانونی برای بازپسگیــری مطالبات از تجار ترکمنی،
ادامه داد :همواره طرفهای ترکمنی مدعی بودند دولت
ترکمنستان مطالباتشان را پرداخت نکرده و تا زمانی که
دولت مطالباتشــان را پرداخت نکند ،قادر به پرداخت
بدهی خود به شــرکت بازرگانی نوین تجارت باشماق
نیستند .این در حالی اســت که سفارتخانههای دیگر
کشــورها رایزنی میکنند و اطالعات دقیقی در اختیار
تجار میگذارند و تا حصول نتیجه برای تجار و بازرگانان
کشورشان تالش میکنند ،اما متاسفانه سفرا و رایزنان

بازرگانی کشــور ما در دولتهای گذشته هیچ کمک
نتیجهبخشی به تجار خود نکردهاند.

ترکمنستان در مراودات تجاری
خدعه دارد

رئیس هیاتمدیره شــرکت بازرگانی نوین تجارت
باشماق با بیان اینکه سرمایه شرکت محدود بوده و از
تسهیالت بانکی تامین شده و نپرداختن تعهدات از جانب
ف ترکمن ،شرکت را در وضعیت مالی پرمخاطره و
طر 
معطوف به ورشکستگی قرار داده است ،تصریح کرد :با
طرح دعوی قضایی در دادگاه ترکمنستان و استخدام
وکیل قانونی و پرداخت هزینههای هنگفت دادرسی و
وکیل به صورت ارزی ،در نهایت احکام قضایی قطعی بر
محکومیت طرف ترکمنی به پرداخت مبلغ 598/483
دالر به انضمام هزینههای دادرســی صادر شــد که با
وصف قطعیت حکم و صدور اجراییه ،در اثر وابســتگی
محکومعلیه به دولت ترکمنستان هنوز هیچ گونه اقدام
مثبتی به نفع این شرکت صورت نگرفته است.
به گفته عبداهلل دشــتی ،طرف تجــاری ترکمنی
مدعی شــده اســت چون کاال را برای مصرف دولتی

تامین کردهاند و هنوز طلــب خود را از دولت دریافت
نکردهاند ،نمیتوانند طلب ما را پرداخت کنند .این در
حالی است که دادگاه ترکمنستان حسابشان را مسدود
کرده و حتی ممنوعالخروجشان نیز کرده است .اما در
واقعیت نمیدانیم که طلبشــان را از دولت گرفتهاند یا
خیر یــا میخواهند از این ترفند اســتفادهکنند تا از
پرداخت این مطالبه فرار کنند.

دولت پشت صادرکنندگان را
خالی نکند

وی با اشــاره به اینکه تجار ترکمنی از وابســتگان
دولتی هستند و در این شرایط تنها دولتهای دو کشور
طــی مذاکرات قوی ،میتوانند بــه داد صادرکنندگان
برســند و حمایتشــان کننــد ،اظهــار کــرد :دولت
ترکمنستان بوروکراسی سختی دارد که فعال اقتصادی
بخش خصوصــی به راحتی نمیتواند به مذاکره با آنها
بنشــیند و در ارتباط باشد و درست همین جاست که
سازمانهای دولتی به فراخور وظیفهشان باید به کمک
بازرگانان کشورشان بشتابند پیش از آنکه کشتیشان به
گل نشیند .دشتی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق

عبداهلل دشتی:
این مطالبات بخشی از سرمایه ملی است .وظیفه دیپلماسی دولت است که باتوجه
به بوروکراسی که در ترکمنستان حاکم است و سلسله مراتبی که
با ساختار خاصی چیده شده است ،ورود کند و بتواند نتیجه اثربخشی را که
مورد نظر تجار ایرانی است به دست بیاورد ،بنابراین اگر دولت هم نتواند
مشکالت تجار و بازرگانان را رفع کند واقعا چگونه میتوان انتظار
توسعه و گسترش تولید و صادرات را داشت
بهرغم انجام کلیه اقدامات قضایی منتهی به صدور رای قطعی تعقیب عملیات اجرایی،

مکاتبات چندین ساله دستگاه دیپلماسی ایران با مقامات دولت ترکمنستان و مراجعات مکرر
به سفارت و انعکاس خبری مشکالت برخالف قواعد حسن همجواری ،حمایت از اتباع و

بازرگانان خارجی و اصل پرداخت تعهدات و دیون ارزی و عدم قابلیت استناد به سیاستهای
ارزی داخلی نسبت به تعهدات و دیون خارجی و علیرغم اینکه هزینه دادرسی و حقالوکاله
وکیل در محاکم قضایی ترکمنستان به صورت ارزی پرداخت شده طی آخرین پاسخ واصله
از سفارت ترکمنستان ،بازپرداخت تعهد مالی موضوع حکم قضایی که صراحتا به صورت

مبلغ ارزی صادر شده به نحوه پرداخت منات و در قالب صادرات کاالی تولیدی داخلی دولت
ترکمنستان به شرکت نوین تجارت باشماق پیشنهاد شده که نهایت بیاعتنایی و نیت این

دولت جهت پایمال نمودن حقوق مالی شرکت ایرانی را داللت دارد چراکه بازپرداخت تعهد

ارزی به صورت منات و با ریت دولتی یا به صورت کاال به  10درصد اصل مطالبه ارزی هم بالغ
نخواهد شد.این پیشنهاد را در حقیقت نوعی تمسخر به اصول تجارت بینالمللی باید تلقی
کرد و در واقع نمیتوان با الگوی ایلخانی مدعی حکمرانی مدرن شد .در این میان دستگاه
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران بایستی با حضور مقتدرانه مانع از به یغما رفتن سرمایه
ملی و حقوق تجار ایرانی باشد .چراکه چنین پیشنهادی حاکی از ناآگاهی مقامات دولت

ترکمنستان به اصول و قواعد تجارت و تعهدات بینالمللی بوده و یا اینکه با اطالع از ضعف
حمایت داخلی درصدد سوء استفاده برآمده است.

نهادهای دولتی ایران ،خاطرنشان کرد :به سازمانها و
ارگانهای دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری ،وزارت
امور خارجه ،معاون امور بینالملل قوه قضائیه و سفارت
دولت ترکمنســتان در تهران ،نامهنگاری و درخواست
کمــک و اخذ مجــوز برای تحصن مســالمتآمیز در
مقابل ســفارت ترکمنســتان در تهران و اعتراض به
عــدم اجرای حکم قطعــی دادگاه و جواب مطلوب به
این شــرکت کردهایم ،ولی با صدور مجوز فوق موافقت
صورت نپذیرفت و همچنین با وصف تالشهای مکرر
و مالقات حضوری در سفارت با جناب آقای قرباناف،
سفیر محترم ترکمنستان در تهران ایشان قول مساعد
دادنــد و تاکید کردند بدون نیــاز به تحصن در مقابل
ســفارت همانگونه که در حکم عدالت محقق شد در
اجرا نیز محقق خواهد شــد و در اسرع وقت به کار ما
رسیدگی و مشکل شرکت ما را حل و فصل کنند ،ولی
متاسفانه تاکنون اقدام نتیجهبخشی حاصل نشده است.
در نهایت همه این ارگانها ما را به وزارت امور خارجه
هدایت کردند .این وزارتخانه هم میگوید در این زمینه
تمام تالشمان را کردهایم و چیزی که بر عهده و وظیفه
ما بوده اســت انجام دادهایم و خــارج از آن نمیتوانیم
کاری کنیم .این در حالی اســت که تالش وزارت امور
خارجه در دولت قبل فقط در حد ارسال یک یادداشت
به وزارت امور خارجه ترکمنستان بوده است.

دولت ترکمنستان
به تعهدات خود عمل کند

این فعال بخشخصوصی بــا تاکید بر تعهد دولت
ترکمنستان ،مطرح کرد :اگر دستگاه دیپلماسی ما عزم
جدی در پیگیری وصول مطالبات این شــرکت داشته
باشد ،این پرونده تجاری به نتیجه خوبی خواهد رسید.
دشــتی افــزود :طرفهــای ترکمنــی و دادگاه
ترکمنستان به ما پیشنهاد میدهند که به جای طلب
ارزی خود(دالر) ،کاال یا منات که پول رایج ترکمنستان
است بگیرید و پیشــنهاد تهاتر با لوله پلیاتیلن و آب
معدنی دادند و میگویند کاالی تولید داخل ترکمنستان
را به نرخ دولتی محاسبه میکنیم و بهجای ارز (دالر)
کاال بردارید که در آن صورت ما با زیان هنگفتی روبهرو
خواهیم شد و کتبا پیشنهاد فوق را رد کردهایم.

درخواست کمک از سوی مقامات
دیپلماسی جمهوری اسالمیایران

دشــتی با اشــاره به عدم پیگیری جدی دستگاه
دیپلماسی برای وصول مطالبات تجار ایرانی در خارج
از کشور ،خاطرنشان کرد :در این پرونده آنچه برعهده
شــرکت ما بوده از گرفتن وکیل ،طــرح اقامه دعوی،
پرداخت هزینه دادرسی ،مذاکرات و مراجعات مکرر به
مراجع ذیصالح و در نهایت اخــذ رای مثبت دادگاه
عالی ،آربیتراژ و تجدیدنظر انجام شــده است ،اما آنچه
میتواند به یک شهروند تبعه خارجی در کشور هدف،
که به طور قانونی و طبق برنامه کالن کشــور مبنی بر
توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف ،به فعالیت
اقتصادی و تجاری مشــغول بوده ،هویت بخشــد و از
حقوق پایمال شده و در واقع سرمایه ملی حمایت کند،
تنها و تنها دولتها هســتند .وی افزود :این مطالبات
انحصارا متعلق به شخص نیست ،بلکه بخشی از سرمایه
ملی است .وظیفه دیپلماسی دولت است که باتوجه به
بوروکراســی که در ترکمنستان حاکم است و سلسله
مراتبی که با ســاختار خاصی چیده شده است ،ورود
کند و بتواند نتیجه اثربخشــی را کــه مورد نظر تجار
ایرانی اســت به دســت بیاورد ،بنابراین اگر دولت هم
نتواند مشکالت تجار و بازرگانان را رفع کند واقعا چگونه
میتوان انتظار توســعه و گسترش تولید و صادرات را
داشت .دشتی با تاکید بر پرداخت مطالبات این شرکت
از ســوی تجار ترکمنی در صــورت ورود جدی وزارت
امور خارجــه در این پرونده تجاری ،عنــوان کرد :در
پیگیریهای این پرونده از سوی وکیل ما ،اشخاص مهم
و مسئول در ترکمنســتان بارها اشاره کردهاند که اگر
گزارش این پرونده و تعلل در پرداخت آن به شــخص
رئیسجمهور محترم ترکمنستان برسد قطعا رسیدگی
خواهد شــد و این مهــم نیز با توجه به بوروکراســی
سرسختانه دولت ترکمنستان ،تنها در ید قدرت و توان
مقامات ارشد دیپلماسی جمهوری اسالمیایران است.
لذا از مقامات ارشد دیپلماسی جمهوری اسالمیایران
خواهشمندیم به مشکل شرکت بازرگانی نوین تجارت
باشماق در ترکمنستان رسیدگی و پیگیریهای جدی
و الزم را در این زمینه تا وصول مطالبات کامل و برحق
تحقق بخشد.

