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نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان
اعتماد

ایــن روزنامه اصالح طلب از رویکرد دولت نســبت بــه کارمندان انتقاد 
کرده اســت: به عنوان مثال، اگر تعداد کل کارمندان دولت در سال 1394، 
)مجموع کارمندان وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های دولتی به 
اســتثنای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی( بالغ بر دو میلیون 
و 470 هزار نفر باشــد، در پایان برنامه نزدیك به 500 هزار نفر باید از بدنه 
دولت خارج شــوند و تنها یکصد هزار نفر جایگزین آنها خواهند شد. آیا این 
تصمیم اتفاق خواهد افتاد؟ نکته اینجا است که در برنامه های گذشته مجوز 
استخدام یك نفر، در صورت خروج سه نفر پیش بینی شده بود و باوجود آنکه 
هیچ گاه این حکم محقق نشد، حال این بار دولت تصمیم گرفته است به ازای 
خروج هر پنج نفر، مجوز جایگزینی یك نفر را صادر کند. این در حالی است 
که در سالیان پس از انقالب سهم اشتغال دولتی از 19 درصد به 24 درصد 
افزایش یافته است. با توجه به این حکم سخت گیرانه، با کمال تعجب، هیچ 
گونه برنامه ای برای اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیش بینی نشده 
است. انتظار می رفت دولت احکام اجرایی محکمی برای اشتغال ساالنه 900 
هزار فارغ التحصیل دانشــگاهی و صدها هزار جوان دیگر که باید در تولید و 
خدمــات و تصمیم گیری آینده کشــور، نقش آفرینی کنند، پیش بینی کند. 
توجه به اشــتغال جوانان، بازنگری در سیاســت های آموزش عالی به منظور 
ســرمایه گذاری بر مهارت افزایی متناســب با نیاز کشور به جای دانش افزایی 
نظری، توجه به گروه های کارآفرین و تقویت پاسخگویی نهادهای مسئول در 
امر اشتغال در قبال جوانان با تعیین اهداف کمی قابل اندازه گیری در احکام 
برنامه ضروری است. )به عنوان مثال تعیین نرخ بیکاری در پایان سال برنامه( 
در احکام منابع انسانی، حکم »دستگاه های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی 
از نیروی انسانی خود، به جابه جایی کارمندان بین دستگاه های اجرایی مستقر 
در یك شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.« بسیار تعجب برانگیز 
است.این حکم نشان دهنده نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان -که 

عایله دولت هستند- است. 
بانک ها همچنان در تحریم

جام جم
این روزنامه از ادامه تحریم های بانکی خبر داده است: از زمان اجرایی شدن 
برجام، دولت اعالم کرد که تحریم سوئیفت برداشته شده و هزار ال. سی نیز 
در همان ساعات آغازین اجرای برجام باز شده است. چند روز پیش نیز بانك 
مرکــزی ضمن ادعای رفع تحریم تمام بانك های ایرانی اعالم کرد: از ابتدای 
اجرای برجام تا پایــان وقت کاری 19 بهمن ماه، بیش از 142 هزار تراکنش 

توسط بانك های ایرانی عضو در شبکه سوئیفت پردازش شده است.
اما برخالف اطالع رسانی های مسئوالن، بررسی های میدانی از چند شعبه 
ارزی بانك های مختلف نشان می دهد هنوز سوئیفت برای بانك هایی که قرار 
بود تحریمشان لغو شود، برقرار نشده است. کارمند شعبه ارزی یکی از بانك ها 
گفت: قرار بود در این روزها سوئیفت برقرار شود، اما همچنان هیچ خبری از 
ابالغیه بانك مرکزی مبنی بر مجوز اتصال سوئیفت صادر نشده است. کارمند 
شــعبه یك بانك دولتی نیز گفت: بانك ما اصال تحریم ســوئیفت نبود و در 
دوران تحریم نیز از سوئیفت استفاده می کردیم، منتها چون تقاضای سوئیفت 

کم بود،  مبادالت ما هم کم بود...
سراب پسابرجامی مشتریان در بازار خودرو

دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد از گران شــدن خودرو گزارش داده است: آن طور 
که هاشم یکه زارع در اظهارات اخیر خود عنوان کرده، اثر برجام بر بازار خودرو، 
تنها پنج درصد اســت و این پنج درصد نیز از ضرر و زیان خودروســازان کم 
خواهد شد. به گفته وی، چون خودروسازان موفق به افزایش قیمت محصوالت 
خود طی یکی دو ســال گذشته نشده و از این ناحیه زیان دیده اند، بنابراین 
اثــر پنج درصدی برجام بر قیمت خودرو، تنهــا ضررها را کاهش می دهد و 
قرار نیســت قیمت خودرو کاهش یابد. مدیرعامل ایران خودرو اما در بخش 
دیگری از اظهارات خود، تاکید می کند خودروهای خارجی جدید، جایی در 
بازه قیمتی زیر 40 میلیون تومان بازار خودرو کشور نخواهند داشت. به گفته 
یکه زارع، بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان کشور را خودروسازان داخلی 
مدیریت خواهند کرد و این یعنی، مشتریان همچنان باید با محصوالتی مانند 
پژو 405 و پراید، روزگار بگذرانند. با توجه به اظهارات مدیرعامل بزرگ ترین 
خودروســاز ایران و ازآنجاکه دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز ظاهرا قصدی 
برای کاهش قیمت و تولید محصوالت ارزان خارجی ندارند، به نظر می رســد 
دو رویای بزرگ مشــتریان ایرانی به واقعیت نخواهد پیوست. این یعنی، بازار 
خودروهای زیر 40 میلیون تومان همچنان در کنترل خودروسازان داخلی و 
خودروهای قدیمی خواهد ماند، آن هم بدون آنکه از قیمت شان کاسته شود.
دولت طی دو سال گذشته هیچ گونه مدیریتی در اقتصاد 

کشور نداشته است
ابتکار

عبدالحمید شــیخی، کارشــناس اقتصادی منتقد دولت، در گفت وگو با 
روزنامه حامی دولت »ابتکار« معتقد اســت دولت باید برای شفاف ســازی و 
پاسخگویی برای ســنجش عملکرد خود سیاست های کلی و راهبردی خود 
را در قالب برنامه ششــم توســعه ارائه دهد. وی، با بیان اینکه دولت طی دو 
سال گذشته هیچ گونه مدیریتی در اقتصاد کشور نداشته است، اظهار داشت:  
تصمیمات دولت تصادفی و سردرگم بوده و برنامه ششم نیز در قالب 31 ماده 
کلی و بدون جزئیات به مجلس ارئه شــده است. این کارشناس اقتصادی به 
دو نظریه درباره برنامه ششم اشاره کرد و گفت: نظریه اول اعتقاد دارد برنامه 
توسعه ای تفصیلی از قابلیت کمتری برای اجرا برخوردار است و آن را مصداق 
ســنگ بزرگ نشانه نزدن اســت می دانند. در این نظر عدم تعادل در اقتصاد 
کشــور مطرح شده که معتقد است این عدم تعادل مانع از ارائه برنامه جامع 
و تفصیلی اســت. وی با تشریح نظریه دوم و دفاع از آن گفت: در نظریه دوم 
اعتقاد بر این است که با وجود عدم تعادل در اقتصاد باید متر و معیاری برای 
ارزیابی عملکرد دولت وجود داشــته باشد، بنابراین دولت باید برنامه جامع و 
تفصیلی خود را به طور شــفاف در قالب برنامه ششــم ارائه دهد. این استاد 
دانشــگاه افزود: رجحان با ارائه یك برنامه جامع اســت که مبتنی بر اهداف 
کلی اقتصاد مانند اشــتغال و رشــد اقتصادی باشد. اصول برنامه ریزی حکم 
می کند که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، راهبردهای توسعه کشاورزی 

و... را تعریف و تعیین تکلیف کند.
سرگردانی بانک مرکزی در کاهش دستوری یا غیردستوری 

نرخ سود
همشهری

همشــهری درباره نرخ ســود بانکی گزارش داده است: تصمیم کاهش 
ســود بانکي توسط شوراي پول و اعتبار پس از تاکیدات فراوان دولت برلزوم 
کاهش این نرخ صورت گرفت. حسن روحانی در مهرماه امسال در گفت وگوی 
تلویزیونی خود نیز نسبت به باال بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و اسحاق 
جهانگیري معاون اول رئیس جمهور نیز دوشنبه 10فروردین ماه امسال گفته 
بود با تصمیماتی که گرفته شــده حتما سود بانکی در سال 94 کاهش پیدا 
می کند. دکتر حسن سبحاني استاد اقتصاد اسالمي در دانشگاه تهران اما با 
بیان اینکه آیین نامه هاي اجرایي قانون بانکداري بدون ربا منطبق با این قانون 
نیست، تصریح کرد: قانون هیچ حقي به شوراي پول و اعتبار براي تعیین نرخ 
سود ســپرده نداده است. با وجود تاکید جدید رئیس جمهور بر لزوم کاهش 
غیردستوري نرخ سودبانکي اما بانك مرکزي همچنان بر لزوم رعایت نرخ هاي 
دســتوري پیشــین تاکید دارد. بانك مرکزي در بخشنامه دیروز خود بدون 
اشاره به سخنان رئیس جمهور که سیاستي جدید را درباره غیردستوري شدن 
ســود بانکي نشان مي دهد تصریح مي کند آنچه توسط شوراي پول و اعتبار 
تعیین شــده، حداکثر نرخ سود بوده و بانك ها نباید در این خصوص منتظر 

سیاستگذاري جدید از جانب آن شورا باشند.

اقتصاددرآینهرسانهها

قیمت سکه و ارز ) به تومان(
قیمت بازارنوع سکه

987000سکه تمام طرح جدید
984000سکه تمام طرح قدیم

501000نیم سکه
268000ربع سکه

180000گرمی
99860هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3479دالر
3933یورو
5075پوند

951درهم
1215لیر ترکیه

برخالف ادعای دولت روحانی 
مبنی بر حمایت از تولید داخلی و 
در شرایطی که روزانه هزاران تن 
میوه خارجی وارد کشور می شود 
از دیروز هم با دســتور صریح 
معاون اول رئیس جمهور واردات 
روغن نیز بدون محدودیت انجام 

می شود.
اقتصادی  خبرنــگار  گزارش  به 
کیهان، روز گذشــته سازمان توسعه 
تجارت اعالم کرد: با عنایت به دستور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیرو 
دستور صریح معاون اول رئیس جمهور 
موضوع نامه شماره 94 -/30121/م 
مورخ 94/11/7 از تاریخ این اطالعیه 
کلیه ثبت سفارشات مربوط به واردات 
روغن خام بــدون نیاز به مجوز )کد 
رهگیری( از وزارت جهاد کشاورزی 

قابل اقدام خواهد بود.
مدیــرکل مقررات صــادرات و 

واردات ســازمان توســعه تجــارت 
هــم گفت: با دســتور معــاون اول 
رئیس جمهــور پیش شــرط وزارت 
جهاد بــرای واردات هر کیلو روغن 

خام برداشته شد.
تقی محمدیــان در گفت وگو با 
فــارس، اظهار داشــت: پیش از این 
بــرای واردات روغن، بــا نظر وزارت 
جهاد کشــاورزی واردکننده مجبور 
بود بــه ازای واردات هر کیلو روغن 
خــام، 3 کیلو دانــه روغن داخلی را 
بخرد اما براساس دستور معاون اول 
رئیس جمهــور از دیــروز این قانون 
برداشته شده و واردکننده می تواند 
بــدون محدودیت اقــدام به واردات 

روغن خام کند.
این گزارش حاکی اســت ظاهراً 
طبق دستور فوق تعرفه واردات روغن 
خام هم از این پس صفر خواهد شد.

این در حالی است که یك مقام 

آگاه در وزارت جهاد کشــاورزی در 
گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه 
از دســتور معاون اول رئیس جمهور 
در ایــن بــاره بهــت زده و متعجب 
شدیم گفت: متاسفانه با این دستور 
طرح های وزارت جهاد برای حمایت از 
تولیدات روغن داخلی بی اثر می شود.
مصوبه ای  براســاس  افزود:  وی 
که وزارت جهاد کشــاورزی چندی 
پیــش آن را اعالم کرد، مقرر شــده 
بود واردکنندگان روغن خام به ازای 
هر کیلو روغن، مقداری دانه روغنی 
از تولیدکنندگان داخلی بخرند. این 
مصوبه ســبب حمایت از کشاورزان 
داخلی و افزایش سطح تولید دانه های 

روغنی خصوصا کلزا می شد.
این مقــام آگاه با بیــان اینکه 
هم اکنون فقط 5 درصد نیاز کشور به 
روغن از طریق تولید داخلی صورت 
می گیرد گفــت: وزارت جهاد قصد 

داشــت با طرح هــای حمایتی خود 
سطح تولید روغن داخلی را از میزان 
کنونی به 75 درصد نیاز کشور برساند.

وی در ادامــه با اشــاره به ارقام 
نجومی واردات روغن گفت: ســاالنه 
4/5 میلیــارد دالر صــرف واردات 
روغن خام می شود که طبیعی است 
واردکنندگان به این سادگی ها از سود 
واردات روغن چشم پوشی  سرشــار 

نخواهند کرد.
واکنش رسمی
 وزارت جهاد

در همین حال معاون برنامه ریزی 
اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی رسما 
به نامه سازمان توسعه تجارت واکنش 

نشان داد.
عبدالمهدی بخشنده در این باره 
به ایســنا گفت: اگر هر ســازمان یا 
مقامی خارج از وزارت جهاد کشاورزی 
این موضوع را اعالم کرده باشد، قطعا 

خالف قانون اظهارنظر کرده و متخلف 
اســت و باید به مراجع قانونی کشور 

پاسخگو باشد.
وی افــزود: براســاس ماده 16 
قانون افزایش بهره وری، وزارت جهاد 
کشــاورزی تنها مرجع قانونی صدور 
کشاورزی  محصوالت  واردات  مجوز 
اســت و قطعا متخلفین را به مراجع 

قضایی کشور معرفی خواهیم کرد.
درباره صفر شدن تعرفه واردات 
روغن خام هم ابوالحسن خلیلی- دبیر 
انجمن روغن نباتی- اعالم کرد: تعرفه 
همه محصوالت وارداتی و صادراتی 
در کتاب قانــون واردات و صادرات 
امســال قید شده و هیچ تغییری در 
آن ایجاد نمی شود که بر این اساس 
تعرفــه واردات روغن پالم 10 درصد 
و دیگر انواع روغن خام مانند روغن 
آفتاب  گردان، کلزا و سویا حدود هفت 

درصد است.

با صدور مجوز واردات بی رویه محصوالت کشاورزی صورت گرفت

نفت به عنــوان یــك کاالی اســتراتژیك در اقتصاد تیرخالص دولت به تولید دانه های روغنی
کشورهای تولید کننده این محصول نقش کلیدی دارد. هر 
چند مرزهای زمینی این کشورها با دقت تعیین و محافظت 
می شود، اما مرزبندی های منابع مشترک زیرزمینی به آسانی 
قابل ترسیم نیست و لذا میزان و چگونگی بهره برداری از منابع 
نفت و گاز محل بحث های حقوقی و اقتصادی بین صاحبان 
این منابع بوده است. این مسئله مهم نیاز به ارائه تحلیل ها و 
راهکارهای حقوقی دقیق برای بهره برداری عادالنه از میادین 
نفت و گاز  مشــترک و همچنین وظیفه دولت در پیگیری 

حقوق نفتی کشور را بیش از پیش برجسته می سازد.
شــواهد موجود حکایت از آن دارد که برداشت روزانه 
عربستان از میدان مشــترک »فروزان« 405 هزار بشکه و 
ایران 45 هزار بشــکه در روز است. به این ترتیب، عربستان 
روزانه ده برابر بیش از ایران از این میدان برداشت می کند.

میزان تولید امارات هم از سه میدان مشترک »سلمان«، 
»فرزام« و »نصرت« روزانه 136 هزار بشکه و ایران تنها 56 
هزار بشکه است. از این رو امارات نزدیك به سه برابر ایران 

از این میادین برداشت می کند. 
همچنین بنا بر آمار غیر رسمي، تولید کل ایران از میدان 
مشترک پارس جنوبي تا انتهاي سال 93 بیش از 646 میلیارد 
مترمکعب بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که با در نظر 
گرفتن ذخیره 14 تریلیون مترمکعبي گاز در بخش ایراني 
میدان )با فرض سهم یك سومی ایران از این میدان(، تاکنون 
فقط 4/61 درصد از ذخایر گازي که سهم ایران از این میدان 
است توسط جمهوري اسالمي به برداشت رسیده و قریب به 
96 درصد دیگر آن همچنان باقي  است و یا مي بایست باقي 
مانده و مصون از تصرف و تعرض کشور قطر باشد!! البته باید 
افزود آخرین آمار از مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران 
از برابری تقریبی این ذخایر بین ایران و قطر حکایت دارد.

این در حالی است که طبق برخی مطالعات تا سال 2010 
به میزان 83 میلیارد مترمکعب گاز از مرز ایران به ســمت 
قطر مهاجرت نموده که با ادامه وضعیت کنونی این مقدار در 
سال 2035 به بیش از 240 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
عــالوه بر این میدان »هنگام« کــه بین ایران و عمان 
مشترک است نیز بیش از هفتصد میلیون بشکه نفت درجا 
و نزدیك به دو تریلیون فوت مکعب گاز دارد. این تنها میدان 
مشترک با کشور همسایه است که ایران با تولید روزانه 22 
هزار بشــکه نفت در روز، از رقیب پیشی گرفته است. البته 
باید توجه داشت قریب به 80 درصد از حجم میدان در قلمرو 

حاکمیتي جمهوري اسالمي ایران قرار دارد.
از ایــن رو یکي از معضالت اقتصادي از دســت دادن 
تدریجي منابع نفت و گاز کشــور در میادین مشترک است 
که به واسطه اقدامات صورت گرفته و یا در حال برنامه ریزي 
از ســوي کشورهاي همســایه، در حال از بین رفتن بوده و 
در آینده نزدیك کشــور را با مشکل تامین انرژي، سوخت، 
کسري درآمد و کاهش اثرگذاري بین المللي و منطقه اي در 
حوزه انرژی مواجه خواهد ساخت. طبق برخي پیش بیني ها 
که توسط شرکت هاي خارجي فعال در سمت قطري میدان 
مشترک پارس جنوبي صورت گرفته، ذخیره این میدان بزرگ 

گازي در طرف ایران تا 14 سال آینده تخلیه خواهد شد.
الزم به ذکر است از یك سو به علت اعمال تحریم علیه 
صنایع نفت و گاز ایران و از ســوي دیگر سرمایه گذاري هاي 
کالن ایاالت متحده آمریکا در پروژه های ماســه هاي نفتي 
و گازي -که توجیه اقتصادي آنها منوط به محدود شــدن 
عرضه نفت ارزان قیمت )مانند نفت خاورمیانه( و باال بودن 
نسبي قیمت نفت مي باشــد- به نظر مي رسد فرض اقدام 
متقابل و توسعه میادین مشترک به پشتوانه جذب گسترده 
مشارکت طرف های خارجی به منظور بهره مندی از سرمایه و 
به ویژه دانش فنی پیشرفته که عمدتا در انحصار شرکت هاي 
نفتي آمریکایي همچون هالیبرتون و شــلمبرژه مي باشد، 
بــا تردیدات جدي مواجه خواهد بود. لذا به نظر مي رســد 
یکــي از مهم ترین راهکارهاي مقابله با معضل خروج منابع 
هیدروکربوري در میادین مشترک، اقدام حقوقي و سیاسي 
مبتني بر اصول حقوق بین الملل و البته فقه اسالمي براساس 

قاعده الزام)1( مي باشد. 
مالحظات حقوقي و بین المللي

آنچــه از مجموعــه اظهار نظرهای کمیســیون حقوق 
بین الملل بر می آید آن اســت که موضوع قاعده مند نمودن 
بهره برداري از میادین مشــترک نفت و گاز با اســتنباط از 
قواعــد عرفي بین المللي امري ممکن و بلکه در صورت نیاز 
منطقه اي ضروري است، اما مخالفت عمده کشورها مانع ادامه 

این مطالعات در سطح بین المللي بوده است. 
در یك تحلیل حقوقی نیز، با توجه به »اصل حاکمیت 
دائمي مردم و ملت ها بر منابع طبیعي«، کشورهاي دارنده 
منابع طبیعي، حق انحصاري اکتشــاف، استخراج و اعمال 
کنترل بر منابع طبیعي موجود در قلمرو حاکمیتي خود را 
دارا هســتند و مي توانند به هر نحو که تمایل داشته باشند، 
نســبت به بهره برداري و فــروش آن اقدام کنند. رفتارهای 
کشورهای گوناگون در اقصی نقاط دنیا و با نظام های سیاسی 
و اقتصادی متفاوت نشــان می دهد حق حاکمیت بر منابع 
طبیعی به عنوان یك حق غیرقابل خدشه پذیرفته شده است. 
مضافا اینکــه مواد 56، 77 و 81 کنوانســیون حقوق 
دریاها مصوب 1982 نیز مقرر مي دارند، دولت ساحلی حق 
و حاکمیت انحصاری برای اکتشــاف و بهره برداری از منابع 
طبیعــی موجود در منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره 
خود را دارا هستند و می توانند حفاری در این منطقه را برای 
هر منظوری اجازه و تنظیم کنند. لذا اگر کشور ساحلی منابع 
طبیعی فالت قاره را اکتشــاف یا استخراج نکند هیچ کس 
نمی تواند بدون اجازه و رضایت صریح کشور ساحلی به این 
کار اقــدام نماید. از ایــن رو دو دیدگاه در جهت حمایت از 
حقوق جمهوري اســالمي ایران در میادین مشــترک قابل 

طرح مي باشد.
طبــق دیدگاه اول حقوق انحصــاري دولت ها بر منابع 
طبیعي موجود در منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره، 
مقتضي آن است که مالکیت ایشان به نفت و گاز درجاي این 
مناطق سرایت نموده و چون این منابع سیال و مهاجرپذیر مي 
باشند، ناخود آگاه این مالکیت در میادین مشترک، به نحو 
مشاع و مشترک نمود پیدا مي کند. اثر این نحو از مالکیت 
این اســت که هرگونه اقدامي در میادین مشترک منوط به 
رضایــت و توافق دولت هاي همجوار مي باشــد مگر آنکه 

دولتــي در مقام دفاع و یا ضرورت، در مقابل اقدام یکجانبه 
دولت همسایه مبادرت به برداشت از مخزن مشترک نماید. 
دیدگاه دوم معتقد است به موجب اصل حاکمیت دائمي 
مردم و ملت ها بر منابع طبیعي و همچنین با عنایت به مفاد 
کنوانسیون حقوق دریاها، دولت همجوار ساحلی نمی تواند 
با عملیاتی که هرچند در قلمرو دریایي خود انجام می دهد، 
موجب مهاجرت منابع طبیعی موجود در منطقه انحصاري 
اقتصادي و فالت قاره دولت دیگر گردد و با عملیات اکتشاف 
و بهره برداری خود این منابع را که در انحصار دولت همسایه 
بوده، تصرف نماید. بر این اســاس کشورهاي صاحب منابع 
مشــترک تا جایی می توانند در جهت اعمال حقوق حاکمه 
اقدام بــه بهره برداری از منطقه انحصاري اقتصادي و فالت 
قاره خود نماید که یقین داشــته باشد منابع استخراج شده 
ذخایری هســتند که از قلمرو خود برداشت شده و از فالت 
قاره دولت دیگری سرایت نکرده باشند. ماده 300 کنوانسیون 
حقوق دریاها که اعمال با حسن نیت حق حاکمیت و بدون 
سوء استفاده از آن را شرط دانسته و همچنین بند 2 ماده 79  
این کنوانسیون که اقدامات دولت ساحلی را در مقام اعمال 
حق حاکمیت انحصاری خود محدود به اقدامات متعارف در 
عملیات اکتشــاف و بهره برداری دانسته، همگي مؤید لزوم 
رعایت حقوق دولت ها در میادین مشترک نفت و گاز  است.
از این رو به طریق اولي هرگونه حفاري که هرچند شروع 
آن در قلمرو دریایي یك دولت باشد لکن قسمت بهره ده آن 
وارد قلمرو دریایي کشــور مجاور شده باشد، به موجب مواد 
مزبور خصوصا ماده 81 کنوانســیون حقوق دریاها و اصول 
حاکم، مصداق نقض تعهدات بین المللي و به منزله تعدي به 

قلمرو حاکمیتي و انحصاري دولت دیگر خواهد بود.
در نتیجــه با عنایت به اصل انصاف و همچنین ســایر 
اصول، رویه ها و حقوق شــناخته شده بین المللی می توان 
چنین استنتاج نمود که دولت های صاحب مخزن مشترک 
با توجه به مالک ها و شــاخصه های یك برداشت منصفانه 
که به فراخور اوضــاع و احوال برای هر مخزن و دولت های 
مجاور آن منحصر به فرد خواهد بود، می توانند حق برداشت 
از منابــع طبیعی نفت و گاز را به میزان حصه )بهره بردن( 
خود از مخزن، اعمال نمایند. بدین رو هرگونه تعدي از این 
حــدود مصداق مخالفت قطعي با حقوق مالکانه دولت هاي 
همجــوار بوده و به جهت ورود ضرر هرچند در مقام اعمال 

حق، مسئولیت بین المللي به همراه خواهد داشت.
مالحظات فقهي با تأکید بر فقه مقارن

حسب بررسی های به عمل آمده مفهوم مخزن نفت در 
فقه اسالمی تابع فهم عرفی بوده و از این رو چنانچه عرف رایج 
این منابع را داخل در عنوان معدن قلمداد نمایند، موضوع 
نفت و ملحقات آن مانند گاز طبیعی و میعانات، تابع احکام 
مربوط به معادن خواهند بود. در مقابل اگر عرف این ذخائر 
را جزء آب ها تلقی نماید، احکام مربوط به میاه بر این دسته 
از منابع طبیعی تســری پیدا خواهد کرد. همان طور که در 
گزارش کمیســیون حقوق بین الملل در سال 2010 تاکید 
شــده برخی از کشورها اذعان دارند که این منابع همچون 
ســفره های آب زیر زمینی بوده و قواعد حاکم بر این دسته 
از منابع طبیعی بر ذخایر هیدروکربنی نیز حاکم می باشد. 

در خصــوص منابع هیدروکربني عموم عامه این منابع 
را جزئي از زمین پیراموني ندانســته و داخل در عنوان ماء 
قرار داده انــد و برخي هم منابع موصوف را در حکم فيء)2( 
قلمداد نموده و نهایتا به جهت روایت پیامبر اکرم )صلي اهلل و 
علیه و آله و سلم( که فرمودند »الناس شرکاء في الثالث الماء 
و النــار والکالء« این دســته از منابع طبیعي را ملك عموم 
مســلمین تلقي و بلکه ملك عموم الناس دانسته اند. از این 
رو دولت و حکومت اسالمي صاحب مخزن، مي بایست اوال 
به نیابت از عموم مردم و ثانیا محدود به قدر حاجت و نیاز 
متعارف خود، با رعایت شاخص هاي صیانت از مخزن و نیاز 
ســاالنه متناســب با جمعیت تحت قلمرو، بر این دسته از 
منابع طبیعي تصرف و اقدام به بهره برداري نمایند. بدیهي 
است هرگونه برداشت یکجانبه اي که مغایر با مالک و ضوابط 
موصوف باشــد ناقض حقوق عامه مسلمین و یا عامه مردم 
بوده و مسئولیت و ضمان شرعي به همراه خواهد داشت. این 
دیدگاه در فرضي که منابع طبیعي موصوف داراي ذخیره اي 

سرشار و گسترده باشند، به نحو جدي تقویت شده است.
در هر صورت چنانچه بــر این ذخایر عنوان معدن نیز 
اطالق گردد، فقهاي اهل ســنت بر ایــن امر اجتماع دارند 
که چنانچه این منابع در اراضي متعلق به دولت و یا اراضي 
عمومي باشند، بي تردید تحت قلمرو دولت و حاکم اسالمي 
بوده و مي بایســت با رعایت مصالــح عامه و بدون اضرار به 
حقوق ایشــان بر این ذخایر اعمــال تصرف نمایند. لذا اگر 
تصــرف امام یا والي بر اموال عمومي بدون رعایت مصلحت 
و منفعت عامه باشد، تصرفات موصوف غیرشرعي و غیرنافذ 
خواهد بود. به عبارت دیگر والي یا امام المسلمین نباید در 
میزان تقسیم اموال عمومي برخي را نسبت به برخي دیگر 
برتري دهد خصوصا اگر از نظر حاجت و نیازمندي با یکدیگر 
فرقي نداشــته باشند. در غیر این صورت طبق نظر جمهور 
علماء اهل سنت به موجب قاعده »الضرر یزال« هرکس که 
سبب و یا مباشــر در ورود خسارت و ضرر به دیگري شده 
باشد، مي بایست موجبات ورود ضرر را از بین برده و یا ورود 

ضرر را به هر نحو ممکن متوقف نماید. 
الزم به ذکر است تاکید بر فقه اسالمي و فقه مقارن از 
این جهت بوده است که به موجب قانون اساسي کشورهاي 
صاحب مخازن نفت و گاز خاصه در منطقه غرب آسیا، التزام 
به رعایت و اجراي دستورات شریعت اسالمي و حسب مورد 
قرآن و روایات رسول اکرم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( در کلیه 
امور من جمله موضوع بحث بر ایشــان فرض دانسته شده 
اســت. لذا کشورهاي اســالمي قبل از آنکه خود را ملزم به 
رعایت اصول حاکم بر حقوق بین الملل بدانند، رعایت اصول 

و ضوابط شریعت اسالمي را بر خود واجب نموده اند.
________________

1. اگر یك نفر ملتزم به دین و اعتقاد خاصی باشد، افراد 
دیگــر از مذاهب دیگر می توانند او را ملزم کنند بر اینکه به 

احکام و مذهب و اعتقاد خودش ملتزم شود.
2. ثروت هایی از قبیل زمین و غیر آن که بدون زحمت 

و رنج عائد جامعه اسالمی شده است.
*دانشجوی دکتري مدیریت قراردادهاي بین المللي 
نفت و گاز

مسئولیت حقوقی دولت
در صیانت از میادين مشترك نفت و گاز

رضا طهراني*

رئیس اســبق ســازمان 
هواپیمایی کشوری در حالیکه 
روز شنبه هفته جاری از اقدام 
در خرید ۱3۸  یازدهم  دولت 
فروند هواپیمــای ایرباس از 
تنها  بود  کرده  انتقاد  فرانسه 
یک روز بعد تحت فشار دولت 
تدبیر و امید مجبور شــد در 
گفت وگوی جدیدی، سخنانی 
۱۸۰ درجه برخالف نظر قبلی 

خود بیان کند.
به گزارش رجانیوز؛ حســین 
خانلری روز یکشنبه در مصاحبه 
با خبرگزاری تســنیم با تاکید بر 
این که به خرید هواپیماهای نو از 
ایربــاس و ATR به هیچ عنوان 

معترض نیستم، افزود: واقعیت آن 
است که خرید مجموعا 138 فروند 

هواپیما ایده آل مردم بود.
هواپیماهــای  دربــاره  وی 
پهن پیکــر A380، تصریح کرد: 
این نوع هواپیما برای مســیرهای 
دوربرد کارایی دارد و قطعا دولت 
به خوبــی به این مســئله واقف 
از هواپیمای  برای استفاده  است. 
A380 نیز باید بسترهای الزم را 
در فرودگاه های کشور فراهم کنیم.
وی با بیــان این کــه باید با 
پروتکل هایی  هدف  کشــورهای 
نوشــته و تفاهمنامه هایــی امضا 
شود، اظهار کرد: یکی از زمینه های 
به کارگیری این هواپیما با توجه به 

جاذبه های کشور، انجام پروازهای 
توریستی برای گردشگران مذهبی 
و سیاحتی است که به ایران وارد 

می شوند. 
اظهارات 

یک روز قبل خانلری
این در حالی است که خانلری 
دقیقا یك روز قبل در گفت وگو با 

خبرگزاری نسیم گفته بود:
- استفاده از هواپیماهای پهن 
پیکر خریداری شده در مسیرهای 
داخلی فاقد هرگونه صرفه اقتصادی 
است. حتی با بسیج همه امکانات و 
منابع در دو سال آتی، مهیا شدن 
زیرساخت های صنعت حمل و نقل 
هوایی برای ورود این تعداد هواپیما 

ممکن نیست.
- برای اشــغال صندلی های 
هواپیماهای پهن پیکر خریداری 
شــده باید فکری کــرد، در حال 
حاضر هواپیماهای موجود کشور 
در مسیر آســیای دور هم با یك 
سوم ظرفیت به پرواز درمی آیند، 
بنابرایــن چگونه می تــوان برای 
هواپیمای A380 با ظرفیت بسیار 

باال مسافر ایجاد کرد.
- دولــت نبایــد بــه صورت 
مســتقیم وارد چرخــه خریــد 
هواپیما می شد. دولت باید بستر 
و زیرساخت ورود بخش خصوصی 
به خرید هواپیما را مهیا می کرد.

تغییر صحبت هــای خانلری 

تحت فشــارهای شــدید دولت 
روحانــی که برای بســتن دهان 
منتقدیــن صــورت گرفت خود 
نشــان دیگری از تبلیغاتی بودن 
اعالم خبــر خریــد 138 فروند 
 ATR و  ایربــاس  از  هواپیمــا 
می دهد به طوری کــه 18 بهمن 
حمیدرضا پهلوانی رئیس اســبق 
ســازمان هواپیمایی کشــور در 
گفت وگو با نســیم اعــالم کرده 
بــود:  در همــان ســال 92 و با 
وجود اعمــال تحریم بین المللی، 
چنانکه شــرکت های هواپیمایی 
از نقدینگی الزم برخوردار بودند 
امکان خریــد هواپیمای ایرباس 

به صورت مستقیم وجود داشت.

اعالم  با  نیــرو  وزیر  معاون 
اینکه ۷۰ سد از مجموع ۱۶۶ سد 
کشور دارای ذخیره آب کمتر از 
۴۰ درصد حجم مخزن هستند، 
گفت: میزان بارش های ۱۰ استان 
در نیمه اول سال آبی جاری کمتر 

از مدت مشابه سال قبل است.
رحیــم میدانــی در گفت وگو با 
مهر با اعالم جزئیات آخرین وضعیت 
بارش های کشور در سال آبی جاری 
که از ابتدای مهرماه 94 آغاز شده و 
تا پایان شهریورماه سال آینده ادامه 
دارد، گفت: در حال حاضر که نیمی 
از ســال آبی 95 - 94 را پشت سر 
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بارش کشور بوده است.
اظهارداشــت:  نیرو  وزیر  معاون 

مقایســه این میزان بارش با ســال 
گذشته نشان می دهد که 56 درصد 
افزایش بارش اتفاق افتاده و این میزان 
افزایش نسبت به میانگین درازمدت 
به میزان 10 درصد افزایش بارندگی 
است. البته به تدریج که ما به سمت 
پایان زمستان پیش می رویم، میزان 

بارش ها رو به کاهش است.
به  کــرد:  میدانی خاطرنشــان 
عبارتی فاصله ای کــه با بارش ها در 
درازمدت پیدا کرده بودیم و رشــد 
بارش اتفاق افتاده بــود، رفته رفته 
در حال کاهش و نزدیك شــدن به 
وضعیت سال های گذشته است و به 
صورت کلی، روند کاهشی را در کل 

بارش ها شاهد هستیم.
این مقام مسئول در وزارت نیرو 

تاکید کرد: میزان بارش ها در دی ماه 
امسال روند بسیار مناسبی را نسبت 
به درازمدت داشــته ولی در بهمن 
ماه ســال جاری میزان بارش ها رو به 
کاهش رفت و این مسئله باعث شد 
تا به آمارهای گذشته نزدیك شویم 
که به معنای کاهــش دوباره میزان 

بارش های کشور است.
میدانی تصریح کــرد: امیدوارم 
روند به نحوی پیش نرود که دوباره 
در پایان اســفندماه امســال میزان 
بارندگی ها نسبت به گذشته کاهش 
پیــدا کنــد و منفی شــود و اوضاع 
بهبودی را نشان ندهد. با این وجود، 
در شــرایط فعلی 10 استان کشور 
نسبت به میانگین درازمدت کاهش 

بارندگی دارد.

معاون وزیر نیرو:
ذخیره آب ۷۰ سد کمتر از ۴۰ درصد است

باغداران  اتحادیــه  رئیس 
گفت: شــب دوشــنبه حجم 
وســیعی از انــواع میوه های 
صورت  به  خارجی  تابســتانه 
ناگهانی در میدان میوه و تره بار 
اینکه  توزیع شد، ضمن  تهران 
انجام  بازی«  »رابطه  با  کار  این 

شده است.
مجتبی شادلو در گفت وگو با مهر 
اظهار داشت: 10 نوع میوه تازه خوری 
تابستانه از اقصی نقاط دنیا از جمله 
کشــورهایی مانند شیلی و اکوادور 

وارد بازار میوه تهران شده است.
وی اضافه کرد: میوه هایی مانند 
گیالس، انــواع آلو، انــواع زردآلو، 
انواع هلو، شلیل و انگور در حجمی 
گسترده در بازار تهران توزیع شده 

است.
شــادلو با بیان اینکــه عده ای 
می خواهند اســم این کار را قاچاق 
بگذارند، تصریــح کرد: مگر ممکن 
است این حجم گســترده واردات 
به شــکل قاچاق انجام شده باشد؟ 

این میوه ها هــزاران کیلومتر راه را 
طی کرده اند.

وی ادامه داد: این محصوالت از 
طریق سیستم ترانزیت و جاده های 
اصلــی آمده اند، چــون میوه هایی 
نیستند که بتوانند با خر و قاطر  از 
کوه ها و مناطــق صعب العبور وارد 
شوند. به عنوان مثال، وقتی گیالس 
از دماوند به تهران می رسد، کیفیت 

آن کلی تفاوت می کند.
شادلو در پاسخ به این پرسش که 
آیا اعتقاد دارید این واردات قانونی 
انجام شده است؟ گفت: این میزان 
گســترده واردات بــا رابطه بازی و 

دالل صفتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه قانون واردات 
این میوه ها را ممنوع کرده اســت،  
افزود: حجم محصوالت وارد شــده 
بسیار چشمگیر و زیاد است، ضمن 
اینکــه این محصــوالت در میدان 
مرکزی میوه و تره بار تهران شــب 

دوشنبه توزیع شده است.
رئیس اتحادیه باغداران با اشاره 

به اینکه مــا صبح دیروز موضوع را 
به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
کرد:  اضافه  کردیم،  اطالع رســانی 
بســیار  وزارتخانه  این  مســئوالن 
ناراحت و متعجب شدند و در حال 

حاضر پیگیر این موضوع هستند.
شــادلو تصریح کرد: همه باید 
به ســاماندهی وضعیت پیش آمده 
کمــك کنند همه مســئوالن باید 
مستقیما ورود کنند و این محصوالت 

جمع آوری شوند.
وی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر حواس همه به انتخابات است،  
گفت: دولت نباید بازار را رها کند، 
این چه کاری اســت که انجام شده 
است؟ ما باید تولید داخل را حفظ 
کنیم امــا در شــرایط پیش آمده 
``ر دارد به حراج  سرمایه های کشو 

می رود.
فروش روزانه 3۰ تن میوه 
خارجی قاچاق در میدان 

مرکزی میوه و تره بار
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان 

بزرگ میوه و تره بار شهر تهران هم 
با بیان اینکه مسئوالن با قاچاقچیان 
میوه برخورد جدی نمی کنند، گفت: 
روزانه حدود 30 تن میوه قاچاق به 

میدان وارد می شود.
سیدمحسن محمودی در پاسخ 
به این سوال که گفته می شود شب 
دوشنبه حجم زیادی میوه قاچاق به 
این بازار وارد شده است، گفت: به 
عنوان رئیس اتحادیه بارفروشان در 
حد وظایفم هیچ کوتاهی در زمینه 
مبارزه با میوه های قاچاق نداشته ام 
و گزارشات مربوطه را به مسئوالن 
و ارگان های مربوطه اعالم کرده ام.

وی در پاســخ به این ســوال 
که شب دوشــنبه چه مقدار میوه 
قاچاق به میدان وارد شــده افزود: 
قبال هم اعالم کــرده ام که روزانه 
بیــن 20 تا 30 تن میوه قاچاق در 
این میدان خرید و فروش می شود 
و فکر نمی کنم که شب گذشته هم 
بیش از این مقدار میوه قاچاق وارد 

میدان شده باشد.

محمــودی با بیان اینکه حجم 
میوه های قاچاق بســیار بیشتر از 
30 تن است، تصریح کرد: بخشی 
از میوه های قاچاق بدون اینکه وارد 
میدان شود خرید و فروش می شود.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان 
بزرگ میوه و تره بار شــهر تهران 
گفت: البته ممکن است با توجه به 
اینکه برخورد جدی با قاچاقچیان 
میوه انجام نمی شود، میزان عرضه 
میوه های قاچاق در روزهای اخیر در 

میدان افزایش یافته باشد.
محمودی با بیان اینکه مبارزه با 
عرضه میوه قاچاق بر عهده اتحادیه 
بارفروشان نیست، گفت: در مقابل 
مبارزه با قاچــاق میوه ارگان های 

مربوطه کوتاهی می کنند.
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان 
بزرگ میوه و تره بار شــهر تهران 
تصریح کرد: وظیفه ما در مقابل این 
موضوع ارشاد است و از بارفروشان 
خواســته ایم تــا از خرید و فروش 

میوه های قاچاق اجتناب کنند.

قطار ترانزیتی راه ابریشم 
ریلی  کریدور  راه انــدازی  با 
بود  کرده  از چین حرکت  که 
راه آهن  ایستگاه  وارد  دیروز 

تهران شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
راه اندازی کریدور راه ابریشم ریلی 
از دیرباز از سیاســت های راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران بوده است.
با انعقاد توافق سه جانبه بین 
ایران، ترکمنستان و قزاقستان و 
راه اندازی اولین قطار آزمایشــی 
از کشور چین به ایستگاه راه آهن 
تهران این هدف گذاری محقق شد.
بر این اســاس اولیــن قطار 

ترانزیتی راه ابریشــم ریلی پس 
از طی مســافت 10 هزار و 399 
کیلومتر در 14 روز، دیروز صبح 

به ایران وارد شد.
این قطار حامل 32 دســتگاه 
کانتینــر 40 فوتی کاالی تجاری 
است که از ایستگاه راه آهن شهر 
یی وو در استان ج جیانگ دستگاه 

چین به حرکت درآمده است.
این اولین قطار باری اســت 
کــه چین را به ایران و خاورمیانه 
متصــل می کند و طبــق برنامه 
تعیین شــده از طریــق گذرگاه 
آناتــا در منطقه مسلمان نشــین 
سین کیانگ در شمال غرب چین از 

محدوده مرزهای این کشور خارج 
شــده و پس از عبور از قزاقستان 
و ترکمنســتان از مسیر ایستگاه 
ســرخس وارد خــاک جمهوری 

اسالمی ایران شد و در آینده نیز 
از طریــق پایانه ریلی اینچه برون 

وارد کشور می شود.
با راه اندازی این قطار برنامه ای 

و شــروع فعالیت های تجاری از 
طریــق خطوط ریلــی مرتبط با 
برنامه احیای راه ابریشــم سهم 
تجارت چین با خاورمیانه و ایران 
افزایش چشمگیری خواهد داشت.

با توجه به گستره جغرافیایی 
بالقوه  و ظرفیت های  استراتژیك 
و بالفعل کشــور ایران به عنوان 
چهــارراه ارتباطــی و مســیری 
مطمئن بین شرق دور و آسیای 
میانه بــه خاورمیانــه و اروپا در 
آینده نزدیك چشــم انداز توسعه 
تقاضــای حمل و نقل ریلی در بار 
ترانزیت کشــور به حد مناسبی 

خواهد رسید.

با عبور از ۱۰ هزار و 399 کیلومتر

اولین قطار »راه ابریشم« از پکن به تهران رسید

رئیس اتحادیه باغداران خبر داد

توزیع گسترده و شبانه میوه های قاچاق خارجی در تهران

ن  ا د د قتصــا ا عضــو 
هیئت علمی دانشــگاه امام 
نگران  گفت:  حســین)ع( 
از  ناشی  کالن  فســادهای 
مخفی کاری دولت هســتیم 
رویه  که محرمانه سازی،  چرا 
روحانی و دولتش شده است.

در  فظیــه  حا کبــر  علی ا
بــا تســنیم درباره  گفت وگــو 
تبعــات مخفی کاری های دولت 
روحانی اظهار کرد: جامعه علمی 
دولت  محرمانه ســازی  نگــران 
شفافیت  بر  رئیس جمهور  است. 
اقتصادی و آماری تاکید می کند 
اما در عمل این امر اجرا نمی شود.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت 
یکی از ویژگی های دولت یازدهم 
است ادامه داد: از آمار چك های 

برگشتی در سایت بانك مرکزی 
گرفته تا نرخ رشــد اقتصادی، تا 
قراردادهای جدیــد نفتی، متن 
قراردادهــای اخیر پژو و ایرباس، 
جریمه ایران در شــکایت گازی 
با ترکیه و روند بررســی پرونده 
کرسنت محرمانه اعالم شده است. 
همه آنچه در حال اتفاق افتادن 
است محرمانه می ماند، اما مسئله 
اینجاست که حساسیت ها بسیار 
زیاد است. جامعه علمی به شدت 
روی رویه دولت حساس شده و 

در حال بررسی است.
دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
مدیریت و اقتصاد دانشــگاه امام 
حســین)ع( با بیان اینکه دولت 
اگر تصــور می کند مخفی کاری 
به نفعش اســت اشتباه می کند، 

افزود: در بحــث برجام مکانیزم 
شفافی وجود ندارد. در حال حاضر 
بعضی از مباحثی مطرح می شود 
که شــفاف نیست، به طور مثال 
آقای ظریف در سخنرانی خود در 
اندیشکده بیان کردند که آمریکا 
به بانك های خارجی برای معامله 
با ایران تضمین بدهد، این موضوع 
به چه معنی است؟ در عین حال 
این  بیان کرده اند که »امیدوارم 

موضوع به زودی حل شود.«
حافظیه ادامه داد: محمدجواد 
ظریف همیشه بیان کرده که »ما 
به پیچیدگی های حقوقی بیشتر 
نیــاز نداریم، بلکــه نیازمند آن 
هستیم که شفاف و دقیق تضمین 
داده شود که بانك ها می توانند با 
ایران معامله کنند.« امیدوارم که 

این موضوع خیلی زود حل شود 
چرا که این امر می تواند مشکلی 
برای اجرا )توافق هســته ای( به 
وجود بیاورد. این موضوع باید از 

سوی ظریف شفاف شود.
آقــای  کــرد:  تاکیــد  وی 
صحبت های  در  رئیس جمهــور 
اخیر خــود تاکید بر شــفافیت 
اقتصادی کرده انــد اما در عمل 
این کار اجرا نمی شود. اینکه بیان 
می کنند 40 درصــد از قطعات 
هواپیماهای ایرباس، شامل بخش 
الکترونیکی،  از قطعات  عمده ای 
در آمریکا تولید می شــود به چه 
معناست؟ حافظیه گفت: بعد از 
برجام که ایــن کار معنی ندارد. 
چرا شفاف مطرح نمی کنند. نمونه 
دیگر از محرمانه های دولت درباره 

پول های ایران اســت. همچنین 
در بحث قراردادهای جدید نفتی 
حدود 50 درصدی حاکمیت نفت 
ما به دست بیگانه سپرده می شود. 
امــا این دولت جزئیات را مخفی 
کــرد. بیگانه ها برای قراردادهای 
نفتی پیش بینی های عجیب دارند 
اما اینجا خبری از پیش بینی های 

دقیق نیست.
این کارشــناس اقتصادی با 
اشــاره به اینکه عدم شــفافیت 
دولت جــای نگرانی دارد، گفت: 
نتایج برجام بــا این همه هزینه 
جامعه  نیســت.  مشخص  هنوز 
نفتی  قراردادهای  بــرای  علمی 
محرمانه به شــدت نگران است. 
پشت  بزرگی  فســاد  امیدواریم 

محرمانه ها نباشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه:

محرمانه سازی رویه دولت روحانی شده است

تبلیغاتی بودن خرید ایرباس آشکار شد

تغییر 180 درجه ای نظرات رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در عرض یک روز


