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 در نشست خبری فرمانده نیروی دریایی ارتش 
با اصحاب رسانه کیش عنوان شد :

امضای موافقت نامه نظامی میان 
 نیروهای مسلح ایران و 
نیروی دریایی روسیه

ی  ها ر کشــو ز  ا ن  گا کت کنند شــر
یــران، روســیه، ســوریه، ونزوئــا،  ا
آفریقــای جنوبی، ســوریه و چین بــا هم به 
رقابت می پردازنــد و کشــورهای اندونزی، 
 پاکســتان و آذربایجــان بــه عنــوان ناظر 

حضور دارند.
 به گزارش ایلنا؛ دریادار حســین خانزادی 
در نشســت خبــری افتتاحیــه مســابقات 
غواصــی نظامی ۲۰۱۹ روســیه بــا اصحاب 
رســانه کیش بابیــان اینکه برگــزاری این 
رویداد نشــانگر امنیت دریایی ایران است از 
برگزاری رزمایش مشــترک ایران و روســیه  
خبر داد و  اظهارداشت: در دیداری با فرمانده 
نیروی دریایی روســیه، نخســتین موافقت 
نامه نظامــی بین مجموعه نیروهای مســلح 
ایران به نمایندگــی بنده و فرمانــده نیروی 
دریایــی روســیه از طــرف وزارت دفاع آن 
کشــوربه امضا رســید و بزودی طرح و برنامه 
 ریزی این رزمایش در ســال جــاری اجرایی 

خواهد شد.
وی برگــزاری چهارمین دوره مســابقات 
غواصی ارتش های جهان در آب های نیلگون 
خلیج فارس را نمایش اقتــدار نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی ایران عنوان کرد و 
گفت : افزایش تعداد شرکت کنندگان دراین 
رقابت ها مهر تاییدی بر اقتدار امنیتی نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران بوده و 
موجب دلگرمی هموطنان و نا امیدی دشمنان 

است.
ز  فــزود: شــرکت کننــدگان ا وی ا
کشــورهای ایران، روسیه، ســوریه، ونزوئا، 
آفریقــای جنوبی، ســوریه و چین بــا هم به 
رقابت می پردازنــد و کشــورهای اندونزی، 
 پاکســتان و آذربایجــان بــه عنــوان ناظر

 حضور دارند.
فرمانده نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اســامی ایران با اشــاره به اینکه مســابقات 
نظامیــان جهان به ابتکار کشــور روســیه از 
۱۱ سال پیش در ۱۷ رشــته آغاز شده است 
افزود: نیروی مســلح جمهوری اسامی ایران 
از ۳ سال پیش به این مســابقات ملحق شده 
و این چهارمین دوره حضور غواصان ایران در 

مسابقات غواصی نظامی روسیه است.

امیر دریادار خانزادی در خصوص برگزاری 
این مسابقات در جزیره کیش گفت: این جزیره 
با دارا بودن ظرفیت ها و زیرساخت های مناسب 
همچنین شــفافیت آب دریا بــرای دومین 

میزبانی ایران برگزیده شد.
وی با اشاره به قهرمانی سال گذشته ایران در 
رشته غواصی عمق گفت: دوره قبل با اختاف 
قابل توجه نســبت به دیگر تیم هــا، قهرمان 
شــدیم و امســال نیروی دریایی جمهوری 
اســامی ایران عاوه بر رشــته جام و غواصی 
 دریا در دو رشته دربی دریا و اربابان ساح نیز

 شرکت می کند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه 
مســابقات جام دریــا در کشــور آذربایجان، 
مسابقات دربی دریا و اربابان ساح در روسیه و 
غواصی عمق در جزیره کیش برگزار می شود 
گفت: دو فروند ناو موشک انداز نیروی دریایی 
ارتش، هفته گذشــته به روسیه اعزام شده اند 
همچنین یک تک  تیرانداز از جمهوری اسامی 

در رقابت های اربابان ساح شرکت می کند.
وی با اشــاره به حضور جانشــین فرمانده 
نیروی دریایی روســیه برای نظــارت بر این 
مسابقات در جزیره کیش افزود:  این موضوع 
نشــان دهنده اهمیت این رقابتها برای کشور 

روسیه است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش  با اشــاره به 
پیشــنهاد دکتر مظفری مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در خصوص استقرار دبیرخانه 
دائمی این رقابت ها در جزیــره گفت: به طور 
قطع برای برگزاری دوره هــای بعد در جزیره 

کیش برنامه ریزی هایی انجام می شود.
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به گزارش معاونت بررســی های 
اقتصــادی اتــاق بازرگانــی تهران 
براســاس جدیدتریــن آمارهــای 
مقدماتی کــه در هفته دوم مردادماه 
منتشر شــده، در ســه ماهه نخست 
۱۳۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر واردات 
و حدود ۱۱.۵ میلیارد دالر صادرات 
کاالیی بدون احتساب نفت خام انجام 
شده است. براساس این گزارش پنج 
مقصد عمده صــادرات کاالیی ایران 
در فصل بهار به ترتیــب چین با رقم 
۲.۶ میلیارد دالر، عراق با ۲.۴ میلیارد 
دالر، ترکیه بــا ۲.۲ میلیــارد دالر، 
امارات متحده عربی با ۹۲۵ میلیون 
دالر و افغانستان با ۵۳۵ میلیون دالر 

بوده اند.

مقاصد صادراتی ایران نیز در مدت 
زمان مشابه نسبت به سال قبل از آن 
با تغییراتی همراه بوده است. یکی از 
مهم ترین تغییرات مربوط به جایگاه 
ترکیه به عنوان مقصد عمده صادراتی 

ایران بوده است.
معاونت بررسی های اتاق بازرگانی 
تهران نوشته است: ترکیه که در سه 
ماهه ۱۳۹۷ در فهرســت پنج مقصد 
عمده صادراتی ایران قرار نداشــته، 
در فصل بهار امســال به جایگاه سوم 
ارتقا پیدا کرده است. صادرات کاالیی 
ایران به ترکیه در این مدت نسبت به 
سال قبل ۵ برابر شده و به ۲.۲ میلیارد 

دالر رسیده است.
افزایش ۵ برابــری صادرات بدون 

نفت خــام ایران به ترکیــه در حالی 
توســط گمرک اعام می شــود که 
براســاس آمار ترکیــه کل صادرات 
کاالیی همراه نفــت خام ایران به این 
کشور طی ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ 
نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۲۵ 

درصد کاهش یافته است.
این گــزارش می افزاید صادرات 
ایران به امارات با کاهش ۵۶ درصدی 
و به افغانستان کاهش ۳۲ درصدی را 

تجربه کرده اند.
پنج مبدا عمــده واردات کاالیی 
ایران نیز در فصل بهار امســال، چین 
با رقم ۲.۳ میلیارد دالر، امارات با ۱.۵ 
میلیارد دالر، ترکیه بــا ۱.۳میلیارد 
دالر و آلمــان بــا ۵۱۴ میلیون دالر 

بوده اند.مبــادی عمــده وارداتــی 
ایران نیز طی این مدت دســتخوش 
تغییراتی بوده اســت. جمهوری کره 
از فهرست ۵ مبدا نخســت وارداتی 
ایران خارج شده و هند جایگزین آن 
شده است. طی سه ماهه نخست سال 
۱۳۹۸ نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته، واردات ایران از هند بیش 
از ۲ برابر شــده و به ۱.۲ میلیارد دالر 

رسیده است.
واردات کاالیــی ایــران از ترکیه 
نیز طی سه ماهه ۹۸ نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته بیش از ۲ برابر 
شــده اســت. این در حالی است که 
واردات ایــران از کشــورهای چین، 

امارات و آلمان کاهشی بوده است.

طی ســه ماهه نخســت امسال، 
بیشــترین صادرات و واردات کاالیی 
کشــور مربوط به اردیبهشــت ماه 
بوده است. در این ماه ارزش صادرات 
کاالیی بدون نفت خــام حدود ۵.۹ 
میلیــارد دالر بــوده که نســبت به 
فروردین ماه حدود ۲.۳ برابر شــده و 
نسبت به سال ۹۷، رشد ۲۸ درصدی 
را تجربه کرده است. با توجه به سابقه 
قبلی عملکرد ماهانه صادرات بدون 
نفت خام کشــور، این رقم مقداری 

قابل تامل است.
در خردادمــاه ۱۳۹۸ ارزش 
صادرات کشور ۳.۱ میلیارد دالر بوده 
که افت ۲۰ درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تجربه کرده است. 
در عین حــال ارزش واردات کاالیی 
در اردیبهشــت ماه امســال حدود 
۴.۴ میلیارد دالر بوده که نســبت به 
فروردین رشد ۹۱ درصدی و نسبت 
به اردیبهشت ۱۳۹۷ افت ۸ درصدی 

داشته است.
ارزش واردات کشور در خردادماه 
نیز ۳.۵ میلیــارد دالر رقم خورده که 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
۱۰درصد کاهش یافته است. با اینکه 
طی فروردین و اردیبهشــت ۱۳۹۸ 
ارزش صــادرات کاالیی نســبت به 
واردات کاال بیشتر بود، در خردادماه 
واردات کشــور به لحاظ ارزشــی از 

صادرات پیشی گرفته است.
روند وزنی صادرات کاالیی بدون 
نفت خام طی فروردیــن ماه ۱۳۹۷ 
تا خرداد ۱۳۹۸ نشــان می دهد که 
در اردیبهشــت ماه امسال صادرات 
به لحاظ وزنی به طــور قابل توجهی 
باالتر از ســایر ماه ها بوده است. طی 
اردیبهشــت ماه امســال نیز مقدار 
صادرات کاالیی حــدود ۲۲ هزار تن 
رقم خورده که حــدود ۲.۵ برابر رقم 

ماه پیش از آن و ۲ برابر ماه مشابه سال 
۱۳۹۷ بوده است. این در حالی است 
که در خردادماه صادرات کشور اُفت 
وزنی را تجربه کرده و به ۱۰.۱ میلیون 

تن رسیده است.
واردات کاال بــه لحــاظ وزنی در 
خردادماه ۱۳۹۸ معادل ۳.۲ میلیون 
تن رقم خــورده که نســبت به رقم 
۳.۶میلیــون تنی اردیبهشــت ماه 
امســال باالتر و نســبت به رقم ۲.۷ 
میلیون تنی خردادماه ۱۳۹۸ پایین 

تر قرار داشته است. 
متوســط قیمت صادرات کاالیی 
ایران)بــدون احتســاب نفت خام( 
نیز طی ســه ماهه نخســت ســال 
۱۳۹۸ نســبت به ماه های مشــابه 
سال گذشــته کاهش یافته است. در 
خردادمــاه ۱۳۹۸ متوســط قیمت 
صادرات کاالیــی ۳۰۶ دالر برای هر 
تن بوده که نســبت به رقم ۴۳۳ دالر 
بر تن در خردادماه سال قبل به میزان 

۲۹درصد کاهش یافته است.
متوســط قیمت واردات کاالیی 
نیز در خردادماه ۱۳۹۸ بیش از دالر 
بر هر تن بوده که نسبت به خردادماه 
۱۳۹۷ حدود ۲۴ درصد کاهش نشان 

می دهد.

در سه ماهه نخست سال؛

تراز تجاری ۱.۲ میلیارد دالر مثبت شد
ترکیه که در سه ماهه ۱۳۹۷ 

در فهرست پنج مقصد 
عمده صادراتی ایران قرار 

نداشته، در فصل بهار امسال 
به جایگاه سوم ارتقا پیدا 

کرده است. صادرات کاالیی 
ایران به ترکیه در این مدت 
نسبت به سال قبل ۵ برابر 
شده و به ۲.۲ میلیارد دالر 

رسیده است

خبر

گزارش ویژه

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت:  در شرایط 
کنونی دولت یا باید قیمت حامل های انرژی را از 
طریق کاهش یارانه های آن تغییر دهد یا اقدام به 
فروش اوراق کند که به نظر بنده دولت چاره ای 

جز انتشار اوراق نخواهد داشت.
تیمور رحمانی در گفت وگو با ایلنا در  پاسخ 
به این پرســش که بهترین راهکار اقتصادی 
بــرای جبران کســری بودجه ســال جاری 

چیســت؟ گفت: در شــرایط کنونی دولت یا 
باید قیمت حامل هــای انــرژی را از طریق 
کاهش یارانه های آن تغییر دهــد یا  اقدام به 
فروش اوراق کند که به نظر بنده طبیعتا دولت 
چاره ای جز انتشار اوراق نخواهد داشت. البته 
باید توجه داشــت که یک موقع ما می توانیم 
راهکارهای خود را از میان گزینه های خوب 
انتخاب کنیــم و یک موقع هــم می خواهیم 

موضوع را به صورت اضطــراری حل و فصل 
کنیم. وی ادامه داد: البته فروش دارایی های 
مازاد دولت نیز مطرح می شود که به نظر  بنده 
بعید اســت این کار صورت بگیرد. همچنین 
دولت برای کاهش شدت کسری بودجه خود، 
می تواند پنج دهک باالی یارانه بگیر را حذف 
کند چون پرداخت یارانه به این دهک ها دیگر 

بی معنی است.

استاد اقتصاد دانشــگاه تهران در پاسخ به 
پرسش دیگر مبنی بر اینکه چرا مردم نسبت به 
نرخ تورم اعامی از سوی مراجع رسمی اعتراض 
دارند و آن را پایین تر از آنچه اســت می دانند؟ 

گفت: باید توجه داشت که در محاسبه نرخ تورم، 
قیمت کاالهای یک ســبد مصرفی را محاسبه 
می کنند. شــاید گاهی اوقــات مصرف کننده 
کاالیی را خریداری کند کــه با افزایش قیمت 
مثــا ۴۰۰ درصدی همراه اســت که اصا در 
سبد مورد اشاره جایگاهی نداشته باشد، پس 

محاسبه  CPI قاعده مشخصی دارد.
وی اضافه کرد: مثا در زمستان سال گذشته 
نرخ تورم روند فزاینده داشــت کــه کاما در 
آمارهای منتشر شــده از سوی مراجع رسمی 
مانند مرکز آمار و بانک مرکزی قابل مشــاهده 
بود و به نظر بنده نرخ تورم در اقتصاد ایران هیچ 

گاه اشتباه محاسبه نشده است.

مراســم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات غواصی عمق 
ارتش های جهان با حضور دکتر مظفری مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیــش، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری، رئیس 
ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسا می  ایران، 
امیردریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســا می  ایران، آدمیرال ویت کو معاون نیروی دریایی ارتش 
روســیه، مســئوالن ادارات و نهادهای جزیره کیش، جمعی 
از سران کشوری و لشــکری و تیم های شرکت کننده در این 
مسابقات، عصر یکشنبه ۱۳ مرداد در مجموعه فرهنگی آوای 

خلیج فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ در این مسابقات تیم نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسا می ایران و تیم های غواصی ارتش های کشورهای 
روسیه، چین، آفریقای جنوبی، ونزوئا و سوریه در رشته غواصی 

در عمق با یکدیگر رقابت  می کنند.
دکتر مظفری دراین مراسم ضمن خوشامدگویی به همه 
شرکت کنندگان و میهمانان خارجی ابراز امیدواری کرد: نتایج 
حاصل ازمسابقات عاوه بر نمایش توانمندی نیروهای پرتاش 
ارتش های کشــورهای مختلف، به ویژه نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسا می ایران به همدلی و همراهی بیشتر برای حفظ 

و ارتقای صلح و ثبات در آبهای بین المللی بینجامد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین خواستار 
ایجاد دبیرخانه دائمی  مسابقات غواصی ارتش های جهان در 
جزیره کیش شد و با ابراز خرسندی از اینکه امسال جزیره کیش 
به مدد ظرفیت ها و امکانات مناسب به عنوان میزبان برگزاری 

این مسابقات انتخاب شده است گفت: جزیره کیش با وسعت 
حدود ۹۲ کیلومترمربع واقع در آبهای نیلگون خلیج فارس و 
طبیعتی بی نظیر امکان تبدیل شدن به یکی ازبرترین مقاصد 
گردشگری منطقه به ویژه مقصد مطلوب خانواده ها و همچنین 

قطب گردشگری ورزشی و سامت را داراست.
دکترمظفری اظهار داشت: گردشگری محور اصلی فعالیت ها 
درجزیره کیش است و در کنار توسعه همه جانبه کیش، تاش 
برای تقویت صنعت گردشگری کشــور، جوهره اصلی تمام 

فعالیت ها در این منطقه است.
وی افزود: با توجه به امکانات موجود در جزیره کیش، ایجاد 
زیرساخت های الزم برای تقویت گردشگری ورزشی به ویژه 
ورزش های آبی، یکی از مهم ترین بخش هایی است که توسعه 

آن مدنظراست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: از ابتدای 
مطرح شــدن برگزاری مســابقات غواصی ارتش های جهان 
درجزیره کیش ، سازمان منطقه آزاد برای برگزاری شایسته 
این رویداد کاما همکاری فعال داشــته است و  می کوشد تا با 
میزبانی شایسته زمینه اســتمرار برگزاری مسابقات غواصی 
ارتش های جهان درکیش فراهم شود. چرا که اعتقاد داریم این 
رقابت ها عاوه بر توسعه گردشگری ورزشی، فرصت مناسبی 
برای آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای شرکت کننده 
و همچنین فضای خوبی برای تعامل و همدلی در جهت حفظ 
و ارتقای سطح امنیت خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین 

آبراهه های تجاری جهان است.

امیر دریادار سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده 
ارتش جمهوری اسا می ایران نیز با تاکید بر اینکه امنیت خلیج 
فارس مرهون خون شهیدانی است که در دوران دفاع مقدس 
با نثار خون خوداز امنیت و ثبــات این آبراهه بین المللی دفاع 
کردند گفت: در عصر فناوری ارتباطات دریاها مهمترین حوزه 
ژئوپلیتیکی محسوب  می شــوند و وابستگی سایر مولفه های 
قدرت به دریاها، زیاده خواهان را برآن داشــته تا باراه اندازی 
تروریسم دریایی و نمایش نا امنی در دریاها سیطره قدرت خود 

را گسترش داده و استعمار نوینی را پایه ریزی کنند.
رییس ســتاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسا می ایران تاکیدکرد: براساس قوانین بین المللی حفظ امنیت 
دریاها بر عهده کشورهای حاشیه آن است و زورمندان زیاده 

طلب در پهنه آبهای خلیج فارس جایی ندارند.
امیردریادار سیاری همچنین مسابقات غواصی ارتش های 
جهان را عرصه تجلی دانش و تخصص خوانــد و گفت : امروز 
جوانمردان دریادل از کشــورهای بزرگ و موثر در دیپلماسی 
دفاعی دریایی جهان گرد هم آمده اند تا در دل آب های خلیج 
فارس نماد صلح وامنیت را در راهبردی ترین آبراهه جهان به 

نمایش بگذارند.
وی افزود: شرکت کنندگان در این رقابت ها ضمن به اشتراک 
گذاشتن توانمندی های تخصصی و تجارب ارزشمندخود، شاهد 
امنیت پایدارمنطقه خلیج فارس بوده و حامل پیام ثبات و امنیت 

دریاها برای جهانیان هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: تیم های شــرکت کننده با رعایت 
کامل قوانین و حفظ نکات ایمنی، رقابت تنگاتنگی را به نمایش 
گذاشته و از حضوردر این مسابقات خاطره ای خوش به همراه 

ببرند. آدمیرال ویت کو معاون نیروی دریایی ارتش روسیه 
نیز در این مراسم با اشــاره به اســتقبال گسترده شرکت 
کنندگان برای حضور در مسابقات غواصی ارتش های جهان 
در روسیه گفت: در شرایط سخت بین المللی، هر سال شمار 
شرکت کنندگان درمســابقات غواصی ارتش های جهان 
افزایش  می یابد و ایــن بیانگر شــناخت روزافزون جامعه 
جهانی از این رویداد و افزایــش تمایل غواصان جهان برای 

شرکت در این مسابقات است.
وی با تقدیر از میزبانــی جزیره کیش، ایران را کشــوری 
با طبیعت زیبــا، مردمــان میهمان نواز و پیشــینه تاریخی 
باشکوه خواند و تقویت اعتماد و تفاهم، تبادل تجربه و تقویت 
همکاری های بین المللی را از اهداف مهم این مسابقات برشمرد.
الزم به ذکر است مسابقات غواصی در عمق ارتش های جهان 
تا ۲۴ مرداد در جزیره کیش ادامه خواهد داشت و رقابت تیم های 
شرکت کننده در این مسابقات ازدوشنبه ۱۴ مرداد در با اسکله 

بزرگ تفریحی جزیره کیش آغاز  می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با ایلنا:

دولت چاره ای جز فروش اوراق ندارد

مسابقات غواصی ارتش های جهان در کیش آغاز شد


