
نگاهي به حم�ات يمني ها به تأسيس�ات نفت 
عربس�تان نش�ان مي دهد نيروه�اي انصاراهلل 
با درك درس�تي از اهميت نفت ب�راي اقتصاد 
جهان، پيام روش�ني را براي كش�ورهاي غربي 
مخاب�ره كردن�د و به همي�ن دلي�ل واكنش ها 
نس�بت ب�ه آن، در ح�د چن�د بياني�ه ب�ود. 
در س��حرگاه روز ۱۴ س��پتامبر، نيروهاي يمني يا 
گروهي ديگر، بزرگ ترين تأسيسات فرآورش نفت 
دنيا را در ش��مال عربستان سعودي هدف حمالت 
پهپادي قرار دادند. ۱۹پهپاد در اين حمله حضور 
داش��تند كه ۱۷عدد از آنها تأسيس��ات خوريس و 
عبقيق را با دقتي بسيار باال به آتش كشيدند. يكي 
از متخصصان انرژي، دقت باال در هدف گيري اين 

تأسيسات را بهت آور و اعجاب انگيز خوانده است. 
پ��س از اين حم��الت، توليد نفت عربس��تان 5/۷ 
ميليون بش��كه در روز كاهش يافت ك��ه برابر با ۷ 
درصد توليد نفت دنيا است. چند دهه گفت وگوي 
رهبران دني��ا در مورد گرمايش جهاني نتوانس��ته 
بود به اندازه اين حم��الت در كاهش مصرف نفت، 

تأثيرگذار باشد. 
اين حم��الت پيامدهاي فاجعه آمي��زي براي بازار 
جهاني انرژي به همراه داش��ت. حمله عربستان و  
همپيمانانش به يمن تاكنون بي��ش از ۱۰۰ هزار 
كشته داش��ته و مرگ 85 هزار كودك را به دليل 

سوءتغذيه به دنبال آورده است. 
اما منطق فراسوي اين حمالت، بسيار هولناك تر 
است. دنياي امروز با نفت اداره مي شود و نوسانات 
عرضه اين محصول، جهان ما را به چالش مي كشد. 
خطوط لوله و مخازن ذخيره س��ازي نف��ت را بايد 
نمادهاي كاپيتاليس��م مدرن دانست. تأسيساتي 

نظير خوريس و عبقيق كه نف��ت در آنها فراورش 
و پمپاژ مي ش��ود، همانند قلب اقتص��اد دنيا عمل 

مي كنند. 
هرگونه حمله به اين مراك��ز مي تواند پيامدهايي 
گسترده و فاجعه آميز به دنبال داشته باشد. در نيم 
قرن گذش��ته، كنترل بر بازار نفت، كليد هژموني 
جهاني بوده اس��ت. حت��ي دونالد ترام��پ نيز اين 
مفهوم را به خوبي درك كرده اس��ت، چراكه پس 
از حمالت روز يك شنبه ۱۴ س��پتامبر، از آمادگي 
كشورش براي سرازير كردن ذخاير راهبردي نفت 
و انتظار براي اعالم جزئيات اين حمالت توس��ط 

رهبران عربستان سخن گفت. 
همه دنيا اهمي��ت اين تهدي��د امنيت ان��رژي را 
درك كرد ه ان��د. ترام��پ از پنتاگون خواس��ت كه 
عملياتي براي پاس��خ به اين حمالت طراحي كند. 
هر چند رياض، ايران و نه يمني ها را مس��ئول اين 
حمالت معرفي كرده است. يمني ها هم با پذيرفتن 
مسئوليت عمليات، رياض را در مخمصه اي بزرگ 
قرار داده اند. البته در گزارش ژانويه امسال سازمان 
ملل، توانايي يمني ها ب��راي حمالت دوربرد مورد 

تأييد قرار گرفته بود. 
  افزايش تنش ها

اما با بازسازي بخشي از تأسيسات آسيب ديده، بايد 
در مورد منطق هولناك پش��ت پرده اين حمالت 
انديش��يد. در تابستان امس��ال، توقيف نفتكش ها 
در تنگه هرمز و س��رنگوني پهپ��اد امريكايي ها در 

رسانه هاي دنيا، بازتاب گسترده اي داشت. 
جنگ ميان ايران و امريكا، پاي كشورهاي عربستان، 
امارات، لبنان، رژيم اسرائيل، عراق، تركيه و روسيه 
را نيز به صحنه نبرد باز خواهد كرد. بدين ترتيب كل 

خاورميانه و احتماالً فراتر از مرزهاي آن در آتش اين 
جنگ قرار خواهد گرفت. 

دنيا تنها با مش��كل رهبران تماميت طلب روبه رو  
نيس��ت. نف��ت ب��ا متمركز ك��ردن ق��درت، همه 
چارچوب هاي سياس��ي و اقتصادي را در خدمت 
خود مي گيرد. رهبران كشورهاي نفتي با سيطره 
بر درآمدهاي طالي س��ياه، براي تداوم س��لطه بر 
نفت تالش زيادي مي كنن��د و از هيچ زدوخوردي 

نمي هراسند. 
  وابستگي به فسيلي ها

وابستگي به سوخت هاي فسيلي، مهم ترين عامل 
فاجعه تغيير اقليم و گرمايش جهاني بوده و نابودي 
گونه هاي مختلف گياهي و جانوري نيز از پيامدهاي 
مصرف اين سوخت ها اس��ت. نفت تبعات ديگري 
نيز در س��اير بخش ها داش��ته اس��ت. در سه دهه 
گذش��ته، صدها هزار نفر در جنگ ها بر سر سلطه 
بر منابع نفت كشته ش��ده اند. ميليون ها نفر نيز به 
دليل آلودگي آب و هوا در كشورهاي مختلف دنيا 

جان باخته اند. 
صد س��ال پيش، نفت نقش��ي در اقتص��اد جهاني 
نداشت. در آن سال ها، زغال سنگ، سوخت فراگير 
مصرفي در دنيا بود. قرن نوزدهم در سايه زغال سنگ 
قرار داشت و نقش كنوني نفت را در اختيار داشت، 
اما هيچ يك از عناصر در تاريخ بشريت )زغال سنگ، 
روغن وال، چوب، نمك، آهن يا برنز( تا اين حد بر 
زندگي بشريت تأثير نداشته اند. نفت و گاز طبيعي 
)كه در گذشته محصول جانبي توليد نفت به شمار 
مي رفت( خانه هاي ما را گرم، سرد و  روشن مي كند. 
كودهاي شيميايي توليد ش��ده از گاز طبيعي در 
واحدهاي پتروشيمي، به افزايش توليد محصوالت 

كش��اورزي كمك  مي كند. كارخانه هاي ما وابسته 
به نفت و گاز هس��تند و تقريباً همه س��امانه هاي 
حمل و نقل )ش��امل خودروها، قطارها، هواپيماها، 
كاميون ها و  كش��تي ها( از اين دو س��وخت يا برق 
توليد ش��ده از نفت و  گاز استفاده مي كنند. ردپاي 

نفت حتي در غذاهاي ما نيز وجود دارد. 
تيموتي ميشل، تحليلگر سياسي مي گويد: »توليد 
نفت به دليل وابستگي كم به كارگران در مقايسه 
با س��اير انواع ان��رژي، بر ثروت و ق��درت حاكمان 
دولت هاي كش��ورهاي نفتخيز افزوده اس��ت. در 
گذشته اگر كارگران معادن زغال سنگ يا رانندگان 
قطار حامل آن اعتصاب مي كردند، توليد و انتقال 
زغال سنگ متوقف مي شد. اتفاقي كه بارها در يك 
س��ال روي مي داد. به همين دلي��ل، كارگران اين 
صنعت از قدرت سياسي بااليي برخوردار بودند، اما 
توليد و پااليش و انتقال نفت از طريق خط لوله به 

كارگران كمي نياز دارد. «
س��امانه انرژي نف��ت مح��ور باعث پدي��د آمدن 
ثروت هاي هنگفت و نابود ك��ردن قدرت در حال 
رشد طبقه كارگر بوده است. به عبارت ديگر، نفت 
راه را براي استعمار مردم هموار كرده و  حاكمان از 

پاسخگويي به مردم طفره مي روند. 
پس از جنگ جهاني اول كه نخستين جنگ انجام 
ش��ده با نفت بود، كش��ورهاي پيروز تالش كردند 
تا ميادي��ن نفت��ي و هاب هاي انتق��ال آن را تحت 
كنترل خود بگيرند. مرزهاي كنوني خاورميانه را 
بايد محصول آن جنگ دانس��ت. شركت آرامكوي 
س��عودي، مالك تأسيس��ات آس��يب ديده نفتي 
خوريس و  عبقيق، در گذشته از زيرمجموعه هاي 
شركت استاندارد اويل كاليفرنيا )شورون كنوني( 
بوده است. بعدها نام اين ش��ركت به شركت نفت 

امريكايي عربي )آرامكو( تغيير كرد. 
مي توان با قاطعيت اعالم كرد كه تنها نفت و نه هيچ 
س��الح ديگري، تعيين كننده برنده جنگ جهاني 
سوم خواهد بود. از نفت، سوخت تانك ها، هواپيماها 
و ناوها و تولوين به عنوان يكي از فرآورده هاي نفتي 
براي ساخت بمب و مهمات تأمين مي شود. اياالت 
متحده كه هم اكنون به بزرگترين توليدكننده نفت 
دنيا تبديل شده، به عنوان قهرمان نفت جهان امروز 
مي تواند در دوره پس��اجنگ بر اين س��ياره خاكي 

سلطه يابد. 
طرح مارشال، دولت هاي اروپاي غربي را به سوي 
انرژي هاي نفت محور يا انرژي هاي دالرمحور سوق 
داد. سياست هاي داخلي و خارجي نيز پس از جنگ 
جهاني دوم براساس بازسازي سريع سبك زندگي و 

مصرف غيرعادي و بسيار زياد انرژي تعريف شد. 
س��بك زندگي ما توس��ط رهبراني غيرپاسخگو 
طراحي ش��ده كه مرگ ه��زاران گون��ه گياهي و 
جانوري را به همراه دارد. جهان ما همه روزه براي 
گروهي از جانداران غيرقابل س��كونت مي ش��ود. 
جهانيان به صورت انسان هايي دس��ت و  پا بسته 
در حال گذران زندگي هس��تند. جامعه انس��اني 
نمي تواند در بلندم��دت با ش��يوه كنوني زندگي 
كند، حتي اگر اين سبك زندگي ارزش جنگيدن 
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ترس از جنگ نفتی در خاورمیانه
تأملي بر داليل عدم واكنش جدي بلوك غرب به تأسيسات نفت عربستان وحیدحاجیپور

گزارشیک

 بورس مسكن مهر راه اندازي مي شود
مديرعامل عم�ران پرديس از راه اندازي بورس مس�كن مهر براي 
جلوگيري از سوءاستفاده دالالن خبر داد و گفت: در حال طراحي 
س�امانه اي با همكاري اتحاديه اماك هس�تيم تا بتوانيم بر خريد 
و ف�روش واحدهاي مس�كن مهر نظ�ارت كنيم. با اي�ن كار ديگر 
شاهد فروش واحدهاي مسكن مهر زير قيمت بازار نخواهيم بود. 
به گزارش تسنيم، مهدي هدايت در نشست رونمايي از اسناد تك برگي 
اعيان و عرصه واحدهاي مسكن مهر شهر پرديس اظهار كرد: امسال با 
حضور وزير راه و شهرسازي تمام امكانات پرديس براي اتمام مسكن مهر 
بسيج شده است. بر اين اساس تمام اراضي پرديس يا از طريق فراخوان 
يا تهاتر با سازندگان بابت تكميل مسكن مهر واگذار مي كنيم و يك متر 

هم بعد از اتمام مسكن مهر براي فروش نخواهيم داشت. 
وي از فروش عرصه بيش از ۱۰ هزار واحد مسكن مهر به ارزش حدود 
35۰ ميليارد تومان خبر داد و ابراز كرد: حتي براي تكميل پروژه هاي 
مسكن مهر زير بار اس��تقراض و اخذ وام از بانك هاي عامل رفته ايم، بر 
اين اساس از تبصره 8 قانون بودجه امسال هزار ميليارد تومان دريافت 
مي كنيم كه شركت عمران بازپرداخت را انجام مي دهد و درصد سود 

آن هم كم نيست. 
مديرعامل ش��ركت عمران پرديس با بيان اينكه بازپرداخت اين وام از 
محل فروش تجاري ها انجام مي ش��ود به متروي اين شهر اشاره كرد و 
گفت: خوش��بختانه با ورود مجموعه قرارگاه خاتم)ص(، مشاور بسيار 
توانمند اين قرارگاه وارد اين موضوع ش��ده اس��ت. تم��ام گمانه هاي 
آزمايش��گاه خاك اين پروژه انجام ش��ده و در مرحله طراحي نهايي و 

خروج نقشه هاي نهايي حدود 8 كيلومتر آماده شده است. 
مديرعامل ش��ركت عمران پرديس به فروش عرصه مسكن مهر اشاره 
كرد و با بيان اينكه مبال��غ اين فروش در پروژه ه��اي اين طرح هزينه 
مي ش��ود، گفت: اين كار ارزش افزوده خوبي را براي واحدهاي مسكن 

مهر به همراه داشته است. 
هدايت از راه اندازي بورس مسكن مهر خبر داد و گفت: در حال طراحي 
سامانه اي با همكاري اتحاديه امالك هستيم تا بتوانيم بر خريد و فروش 
واحدهاي مس��كن مهر نظارت كني��م. با اين كار ديگر ش��اهد فروش 

واحدهاي مسكن مهر زير قيمت بازار  نخواهيم بود. 
وي بيان ك��رد: ما با دالالن س��رپايي كه تع��داد آنها خيل��ي هم زياد 
اس��ت مش��كل داريم و مي خواهيم با همكاري نيروي انتظامي جلوی 

فعاليت هاي غيرقانوني آنها را بگيريم. 

صادرات پسته مي تواند ۵ میلیارد دالر 
ارزآوري داشته باشد

وزارت  كش�اورزي  صناي�ع  و  بازرگان�ي  توس�عه  مع�اون 
جهادكش�اورزي گفت: ب�ا توجه ب�ه فراهم ب�ودن ش�رايط براي 
افزاي�ش تولي�د پس�ته، اي�ن محص�ول طي چن�د س�ال آينده 
مي تواند ۴ تا ۵ ميليارد دالر ارزآوري براي كش�ور داش�ته باشد. 
علي اكبر مهرفرد در مراسم راه اندازي معامالت آتي پسته در بورس 
كاالي ايران، امكانات سخت افزاري توليد پسته در كشور را مناسب 
ارزيابي كرد و افزود: در حال حاضر تجارت خارجي پسته حدود ۱/5 

ميليارد دالر است. 
وي خاطر نشان كرد: با توجه به فراهم بودن شرايط براي افزايش توليد 
اين محصول، پسته طي چند سال آينده مي تواند ۴ تا 5 ميليارد دالر 

ارزآوري براي كشور داشته باشد. 
معاون وزير جهاد كشاورزي، خشكسالي را از داليل كاهش توليد پسته 
در سال گذشته عنوان كرد و افزود: حدود ۱3 استان در كشور به صورت 
تجاري پسته توليد مي كنند و در ساير استان ها نيز توليد اين محصول 
در حال انجام است و پيش بيني مي شود ميزان توليد امسال نسبت به 

سال گذشته با افزايش همراه باشد. 
مهرفرد با تأكيد بر اين موضوع كه در صنعت پسته امكان توسعه سطح 
توليد فراهم است، گفت: س��االنه ۱۴ هزار هكتار ظرفيت جديد براي 
اين محصول ايجاد مي ش��ود و با ارتقاي زيرس��اخت هاي نرم افزاري و 
سخت افزاري مي توان جايگاه ايران در اين تجارت را در بازارهاي جهاني 
ارتقا داد. همچنين 3۰ تا 5۰ هزار هكتار نيز اصالح و بازسازي باغات در 

اين بخش انجام مي شود. 
وي با اشاره به اينكه در حوزه پسته ظرفيت تجاري خوبي وجود دارد كه 
بايد از آن استفاده كرد، گفت: در اين شرايط اگر بتوانيم مشكالت بازار 
را شناسايي كنيم و انگيزه ها را براي ورود فعاالن بازار به بورس افزايش 

دهيم، خواهيم توانست توليد پسته را با شيب تند باال ببريم. 
معاون وزير جهادكش��اورزي تصريح كرد: ب��ورس كاالي ايران بايد با 
استارتاپ ها وارد همكاري ش��ود كه اين موضوع سبب ارتقاي كيفيت 

محصوالت و استانداردسازي اثرگذار خواهد شد.

اشتهاي چیني ها براي خريد طال كم شد
خريداران و س�رمايه گذاران چيني اش�تهاي خود را براي طا در 
س�ال جاري از دس�ت داده اند چون كند شدن رش�د اقتصادي و 
قيمت هاي باالتر هزينه هاي مصرف كنندگان را كاهش داده است. 
به گزارش بلومبرگ، خريداران و سرمايه گذاران چيني اشتهاي خود 
را براي طال در سال جاري از دست داده اند و اميد چنداني براي بهبود 
اين وضعيت در 2۰2۰ وجود ندارد، چون كند ش��دن رشد اقتصادي و 

قيمت هاي باالتر هزينه هاي مصرف كنندگان را كاهش مي دهد. 
شركت متالز فاكس پيش بيني مي كند مصرف جواهرات در سال جاري 
ميالدي ۴ درصد كاهش يابد و به حدود 66۰ تن برس��د و تقاضا براي 
س��رمايه گذاري بيش از 2۰ درص��د پايين بيايد و به ح��دود 2۴۰ تن 

برسد. 
نيكالس كاواليس، يك��ي از مقام��ات اين ش��ركت در لندن گفت: 
كند ش��دن رش��د اقتصادي و نگراني در م��ورد جنگ تج��اري به 
حساسيت مصرف كنندگان آسيب مي زند و افزايش قيمت ها برخي 
س��رمايه گذاران را دور نگه مي دارد. وي انتظار دارد تقاضا در س��ال 

آينده ثابت شود. 
رشد اقتصادي در بزرگترين مصرف كننده طالي دنيا كند شده است. 
پيش بيني رسمي 6 تا 6/5 درصد رشد اقتصادي پايين ترين حدي است 
كه ثبت شده و 6/2 درصد گزارش شده در س��ه ماهه دوم سال جاري 

ميالدي پايين ترين حد از ۱۹۹2 تا به امروز است. 
كاواليس گفت: شرايط اقتصادي در كش��ور بر مصرف جواهرات تأثير 
مي گذارد. طوالني شدن جنگ تجاري و افزايش قيمت داخلي غذا باعث 

شده مصرف كنندگان محتاط تر هزينه كنند. 
نشانه هاي پيش��رفت در مذاكرات تجاري چين و امريكا سهام امريكا و 
اوراق بهادار خزانه داري را در روز جمعه باال برد، ولي س��رمايه گذاران 

همچنان در مورد رسيدن به يك قرارداد ترديد دارند. 
عامل ديگ��ري كه به تقاضا آس��يب مي رس��اند ضعف يوآن اس��ت. 
در حالي ك��ه خري��داران چين��ي از خري��د طال س��ر ب��از مي زنند، 
س��رمايه گذاران در سراس��ر جهان در حال ذخيره اي��ن فلز گرانبها 
هستند كه باعث شده قيمت آن در سال جاري ۱6درصد افزايش يابد 
و ماه گذشته به ۱55۷/۱۱ دالر در هر اونس برسد. اين قيمت باالترين 

حد طي شش سال گذشته است. 
واردات طالي چين به ش��كل طالي چكش كاري نشده، ۴2 درصد از 
فوريه تا آگوست 2۰۱۹ نسبت به همين دوره در سال گذشته كاهش 

يافت و به 56۱ تن رسيد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

5734547پااليش نفت اصفهان
868824137دشت مرغاب 

8384399ريخته گري تراكتورسازي ايران 
311381480نوش مازندران 

288101364حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام
19635885كنترل خوردگي تكين كو

4647190لبنيات پاك 
320498بيمه البرز

6047181سايپاشيشه 
5470163موتورسازان تراكتورسازي ايران 

381951014پااليش نفت تبريز
600131498صنايع شيميايي سينا

626611558كارتن ايران 
12674272پاكسان 

10770207پتروشيمي شيراز
6553118توليديفوالدسپيدفرابكوير

13181189سرمايه گذاري ساختمان ايران
18382159پااليش نفت بندرعباس

760332صنايع پتروشيمي خليج فارس
1401043سيمان فارسنو

35623موتورسازان تراكتورسازي ايران 
1997813پارس سويچ 

54123ملي صنايع مس ايران  
103932فجرانرژي خليج فارس

6181610معدني دماوند
202081سيمان فارس 

-3465112فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
-20211تامين سرمايه اميد

30-42326داروپخش )هلدينگ 
-1633423افست 

-3649152فرآورده هاي نسوزپارس 
-2435848آلومراد

14-5901سيمان شاهرود
9-3057تامين سرمايه لوتوس پارسيان

12-4007بانك خاورميانه
-41273134توليدي مهرام 

13-3362سرمايه گذاري سپه 
105-24630نوردوقطعات فوالدي 

9-2097تامين سرمايه لوتوس پارسيان
-1297760پرداخت الكترونيك سامانكيش

-67596329گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
39-7602تكنوتار

304-55162پتروشيمي پارس
-1052559صنايع سيمان دشتستان

53-7842سيمان هرمزگان 
533-72481سپنتا

182-24547صنايع خاك چيني ايران 
-27279228صنايع خاك چيني ايران 

175-19948پتروشيمي خراسان
127-14332فوالداميركبيركاشان
42-4595فوالدمباركه اصفهان

-767376توسعه معدني وصنعتي صبانور
606-59947فروشگاه هاي زنجيرهاي افق كوروش

671-65506گروه صنعتي پاكشو
128-12414گروه صنعتي سپاهان 

133-12459كابل البرز
33-3048تامين سرمايه نوين

168-14930آسان پرداخت پرشين
69-5899بيمه ملت

339-28950شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
44-3738سرمايه گذاري بهمن 

166-14043شركت ارتباطات سيارايران
42-3383بانك كارآفرين 

172-13358صنايع كاغذسازي كاوه 
91-6935گسترشنفتوگازپارسيان

174-13233البرزدارو
594-45154پارس خزر

142-10333پتروشيمي مبين
124-8666داروسازي روزدارو

310-21567كاشي وسراميك حافظ 
92-6093بانك ملت

47-3098سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
115-7474سرمايه گذاري پارس توشه 

110-7072معدني وصنعتي گلگهر
132-8327سيمان غرب 

169-10447داروسازي جابرابن حيان 
200-11815بورس اوراق بهادارتهران

109-6425گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
116-6808فوالدآلياژيايران

544-31236داروسازي ابوريحان 
337-18935به پرداخت ملت

430-23962گروه صنعتي بوتان 
294-16253خدمات انفورماتيك 

45-2464بين المللي توسعه ساختمان
326-17789موتوژن 

146-7832دارويي لقمان 
-561021048سازه پويش 

1391-73973پتروشيمي فناوران
67-3286س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

133-6423پااليش نفت تهران
577-26674 سالمين 

108-4976ليزينگ ايران 
71-3262بانك پارسيان 

584-26418ملي سرب وروي ايران 
76-3206سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

347-14603فرآورده هاي تزريقي ايران 
509-21010بهنوش ايران 

658-27099سيمان اصفهان 
823-33502پتروشيمي نوري

260-10482صنايع پتروشيمي كرمانشاه
622-24736سيمان سفيدني ريز

401-15444پارس مينو
97-3687سيمانخوزستان

282-10606توليدمحورخودرو
650-24047پتروشيمي پرديس

1438-52149فرآوري موادمعدني ايران 
997-35915خوراك دام پارس 
1021-35947معدني امالح ايران 

748-26294كارخانجات داروپخش 
152-5342معدني وصنعتي چادرملو

329-11407تراكتورسازي ايران 
256-8856فوالدخوزستان
410-14115پتروشيمي جم

52-1784زامياد
755-25670پشم شيشه ايران 

494-16294نيروكلر
350-11455سيمان بجنورد

595-19127ايران تاير
600-18900نفت پارس 

109-3407سرمايه گذاري توسعه ملي 
144-4429گروهس توسعه صنعتي ايران

373-11457داروسازي امين 
1467-44017لنت ترمزايران 

529-15838باما
268-7965پتروشيمي شازند

140-4106سرمايه گذاري گروه توسعهملي
206-6010سرمايه گذاري ملي ايران 

100-2899سرمايه گذاري صدرتامين
70-2022گروه بهمن 

806-22968پتروشيمي خارك 
1133-32213قنداصفهان 

280-7944توسعه معادن روي ايران 
20-557بانكصادراتايران

964-26671سيمان قائن 
219-5993سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

198-5376گروهداروييبركت
146-3928سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

1055-28348پليپروپيلنجم-جمپيلن
221-5912فوالدكاوهجنوبكيش
104-2741سرمايهگذاريپرديس

3035-79808معادن بافق 
562-14647سيمان آرتااردبيل

292-7559سرمايه گذاريصنايعپتروشيمي 
19-485بانكتجارت

192-4865توسعه معادن وفلزات 
785-19769شيشه وگاز

698-17551قندمرودشت 
608-15115كشت وصنعت پياذر

103-2552گروهپتروشيميس.ايرانيان
127-3138 گروه صنايع بهشهرايران 

334-8093ايران ترانسفو
232-5596رينگ سازي مشهد

درحالي كه طبق برنامه شش�م توس�عه بايد 
مي�زان جابه جايي ب�ار از طريق ري�ل به ۳۰ 
درصد برس�د، اما س�هم كنوني بخش ريلي 
در اين زمين�ه تنها 1۳ درصد اس�ت و در دو 
م�اه اخير ب�ه 11 درصد كاهش يافته اس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جا به جايي 
از طريق ن��اوگان ريل��ي به عن��وان مهم ترين 
حوزه حمل و نقلي در كش��ور به شمار مي رود، 
به طوري كه بسياري از كشور هاي دنيا اولويت 
برنامه هاي توسعه اي خود را بر تقويت و گسترش 

بخش ريلي قرار داده اند. 
شركت هاي حمل و نقل ريلي و راه  آهن، به طور 
معمول در حوزه جابه جايي بار فعال هستند، اما 
در چند سال اخير ش��اهد آن هستيم كه حوزه 
حمل  و نقل ريلي در مقايسه با ساير بخش ها از 
كارآيي بسيار پايين تری  برخوردار است، اين در 
حاليست كه طبق سياس��ت هاي برنامه ششم 
توسعه كشور، ترانزيت و حمل و نقل ريلي يكي 
از موضوعات محوري برنامه ششم )بند ت ماده 
2 قانون( به ش��مار مي رود و دولت مكلف است 
كه س��هم خود را در جابه جايي حمل بار به 3۰ 

درصد برساند. 
اما متأس��فانه به رغم اقدامات بس��يار گسترده 
در اين حوزه شاهد آن هس��تيم كه تنها ميزان 
جابه جايي بار در اين بخش به ۱3درصد رسيده 

و فاصله ما تا 3۰ درصد بسيار طوالني است. 
از سوي ديگر بخش حمل و نقل ريلي به عنوان 
امن تري��ن و س��بزترين ح��وزه حمل و نقل  به 
دليل كاه��ش آلودگي محيط زيس��ت، امنيت 
باال و مصرف س��وخت پايين به شمار مي رود، 
به طوري ك��ه با اس��تفاده از ح��وزه حمل و نقل 
ريلي شاهد كاهش 3۱ درصدي تلفات حوادث 
رانندگي هستيم، همچنين آمار ها نشان مي دهد 
كه مصرف انرژي و كربن با اس��تفاده از ناوگان 

حمل و نقل ريلي كاهش چشم گيري مي يابد. 
طبق بررس��ي هاي ص��ورت گرفت��ه آمار هاي 
بين الملل��ي نش��ان دهنده آن اس��ت كه بين 

زيرس��اخت هاي حمل ونق��ل ريلي كش��ور با 
ساير كش��ور ها ش��كاف بس��يار عميقي وجود 
دارد، به طوري ك��ه براس��اس گ��زارش 2۰۱۷ 
مجمع جهاني اقتصاد، ايران به لحاظ پوش��ش 
حمل ونق��ل ريلي در ميان ۱36 كش��ور جهان 

رتبه 68 را كسب كرده است. 
همچنين از نظر ميزان حمل بار برحسب وزن 
و مسافت نيز فاصله بسياري ميان ايران و ساير 
كش��ور هاي پيش��رو وجود دارد. از نظر ميزان 
حمل بار بر حس��ب وزن و مسافت، كشور هاي 
امريكا، روس��يه و چين در رتبه اول تا سوم قرار 
دارند. ميزان حمل بار با ناوگان ريلي در كشور 
امريكا ۱۰2 برابر ايران، در روسيه ۹2 برابر، در 
چين 8۰ براب��ر و در هند 2۷ براب��ر ايران و در 
كشور هاي اوكراين و قزاقستان در حدود هشت 

برابر ايران است. 
چالش ديگر حمل ونقل ريلي كشور، فرسودگي و 
عمر باالي ناوگان است، به طوري كه گزارش هاي 
داخلي نشان مي دهد ناوگان حمل ونقل ريلي 
دچار فرسودگي و عمر باالس��ت و نوسازي آن 

مستلزم سرمايه گذاري هاي گسترده اي است. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي اعالم 
ك��رد: ح��دود ۴5 درص��د از لوكوموتيو ه��اي 
موجود، بيش از ۴۰ سال عمر دارند كه با توجه 
به طراحي ناوگان ب��راي عمر 3۰ س��ال كه با 
تعميرات مناس��ب قابل افزايش تا ۴۰ سال نيز 
است، بخشي از ناوگان موجود فرسوده محسوب 
مي شوند و نياز به جايگزيني دارند، اين در حالي 
است كه با افزايش بهره وري مي توان با ناوگان 
و بار قابل حمل ريلي موجود به اهداف رسيد و 
صرفاً براي نوسازي ناوگان باري نياز به ناوگان 

نو است. 
  تكميل حلقه هاي مفقوده كريدورهاي 

ترانزيتي بايد در اولويت قرار گيرد 
مجيد كيان پور، عضو كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اينكه طبق برنامه ششم توسعه 
بايد س��هم حمل و نقل بار در بخ��ش ريلي از ۹ 
درصد به 3۰ درصد برس��د، افزود: در يك تا دو 
س��ال اخير با افزايش فعاليت ه��ا در اين حوزه 

سهم جابه جايي بار در اين بخش از ۹ درصد به 
۱3 درصد افزايش يافته است. 

كيان پ��ور ادام��ه داد: در ش��ش ماه گذش��ته 
متأس��فانه ش��اهد كاهش 2 درصدي س��هم 
جابه جايي بار در اين بخش شديم و اين ميزان 
به ۱۱ درصد رس��يده بنابراين مديريت بهتر و 

توجه به اين حوزه ضروريست. 
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه مهم ترين عاملي كه زمينه ساز 
رسيدن به اين برنامه مي شود ارزان بودن انرژي 
و مصرف س��وخت پايين در اين حوزه اس��ت، 
افزود: توجيه اقتصادي براي بخش ريل بسيار 
باالس��ت و ما بايد با واقعي شدن نرخ سوخت و 
قيمت ها س��هم حمل و نقل ريلي را در حوزه بار 

افزايش دهيم. 
او بيان كرد: تا زماني كه كريدور ها و حلقه هاي 
مفقوده در شمال به جنوب كشور وجود داشته 
باشد، نمي توان سهم جابه جايي كاال و بار را در 

حوزه صادرات افزايش دهيم. 
كيان پور بيان كرد: متأسفانه حوزه حمل و نقل 
م��ا در اختيار دول��ت و خصولتي هاس��ت، اين 
در حاليس��ت كه ب��ا حمايت بيش��تر از بخش 
خصوصي مي توان كارآيي ه��اي خود را در اين 
بخش افزايش دهيم. نبايد دولت خود را در اين 
حوزه رقيب بخش خصوصي بداند، بلكه ما بايد 
زمينه را براي حضور بيش��تر بخش خصوصي 

افزايش دهيم. 
عضو كميس��يون عم��ران مجلس ادام��ه داد: 
ظرفيت ه��اي بس��يار گس��ترده اي در بخش 
حمل و نقل ريلي وجود دارد كه ما با اس��تفاده 
از آنها مي توانيم ظرفيت ه��اي حمل و نقلي در 
س��اير بخش ها را هم افزايش دهي��م. ايران به 
ويژه حوزه حمل و نقل ريلي مي تواند آس��ياي 
ميانه و بخش اعظمي از اروپا را پوشش دهد و ما 
مي توانيم سهم مناسبي در چرخه حمل و نقلي 
و يك بازار ۴۰۰ ميليون دالري را در اين حوزه 

ايجاد كنيم. 

عقب ماندگي در حوزه جابه جايي بار از طريق حمل ونقل ريلي
گزارش2


