
ب�راي  مجل�س  جدي�د  ط�رح  چكي�ده 
پاي�ان دادن به ياران�ه بنزين در ي�ك عبارت 
كوت�اه خالص�ه مي ش�ود: »ياران�ه بنزي�ن 
به جاي خودروها ب�ه افراد تعل�ق مي گيرد.« 
طرحي ك�ه پ�س از چكش كاري هاي بس�يار 
قرار اس�ت به زودي تبدي�ل به قانون ش�ود. 
يكي از انتقادات جدي كه به موضوع سهميه بندي 
بنزين و برخورداري خانواده ها از اين سهميه وارد 
می ش��ود، بحث بي عدالتي در توزيع يارانه هاي 
بنزين است. از س��ال گذش��ته كه بحث احياي 
سهميه بندي مطرح شد، ايده هاي بسياري درباره 
تخصيص يارانه بنزين به م��ردم به ميان آمد كه 
يكي از اين طرح ها »س��هميه بندي بنزين سرانه 
خانوار« بود. اين در حالي است كه اواسط سال97 
و در آخرين سال مجلس دهم، اخباري مبني بر 
تالش برخي نمايندگان ب��راي تهيه طرحي در 
مجلس به گوش رس��يد كه طي آن باي��د يارانه 
بنزين از س��وي دولت، با احتساب مبلغ، به تمام 
ايراني هاي داراي كد ملي تعلق مي گرفت؛ يعني 
يارانه سوخت به جاي اينكه به خودرو تعلق بگيرد، 

به حساب افراد واريز مي شد. 
  انتقاد از توزيع يارانه

رئيس مجلس ش��وراي اس��المي گفته اس��ت: 

»۴۵تا ۵۰درصد خانواده ها ماش��ين ندارند و ما 
به ۵۰درصد افرادي كه ماش��ين دارند، سوبسيد 
انرژي و بنزين مي دهيم، اما فردي كه مستضعف 
است و در روستا يا شهرس��تان زندگي مي كند و 
به حمل و نقل عمومي نيز دسترسي ندارد، يارانه 

نمي دهيم.«
محمدباقر قاليباف اضافه ك��رد: »آيا اين عدالت 
اس��ت فردي كه خودش يك ماشين براي رفتن 
به شمال و يك ماش��ين براي رفتن به كوير دارد 
و فرزندش يك ماش��ين ب��راي دوردوركردن در 
اندرزگو، هر چقدر ك��ه مي خواهد بنزين 3 هزار 
توماني بزند، اما يك فرد روستايي هيچ يارانه اي 
دريافت نكند؟ چطور يك پيرمرد روس��تايي در 
زهك زابل اين موضوع را متوجه مي شود، اما بنده 

كه رئيس مجلس هستم از آن دركي ندارم.«
  طرح مجلس چيست؟

در طرحي كه مجلس تدوين كرده، پيش��نهاد 
شده است كه سهميه بنزين به جاي خودروها 
به افراد خانواده ها تخصيص داده شود. در اين 
طرح پيش بيني شده به هر فرد از جامعه ماهانه 
۲۰ليتر بنزين تعلق گيرد. همچنين پيش بيني 
شده است سامانه اي براي فروش بنزين افرادي 
كه خودرو ندارند، تهيه شود. در مردادماه گفته 

شد، دولت س��هميه بنزين افرادي را كه فاقد 
خودرو هس��تند، در آخر ماه شمسي از مردم 
مي گيرد و به جاي آن كارت بانكي افراد را شارژ 
مي كند. استدالل مجلس به تعداد خودروها و 
جمعيت ايران بنا شده است به طوري كه طبق 
آمارها بيش از ۵۰درصد خانوارهاي ايراني فاقد 
خودرو هس��تند و برخي از اي��ن خانوارها هم 
بيش از يك دستگاه خودرو دارند. مجلسي ها 
مي گويند، انتظ��ار داريم با تصوي��ب و اجراي 
طرح مبتني بر تخصيص سهميه بنزين به هر 
خانوار به ازاي هر كدملي، كاهش آثار تورمي در 
دهك هاي پايين تر و كاهش فاصله طبقاتي و 
ضريب جيني در اقتصاد ملي از نتايج مهم طرح 

»سهميه بندي بنزين سرانه خانوار« باشد. 
چندي پيش ه��م محمدرض��ا پورابراهيمي، 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي در يك نشست خبري در اين باره گفت: 
»كساني كه خودروي بيشتري دارند، از ظرفيت 
بنزين يارانه اي بيش��تري اس��تفاده مي كنند. 
مطرح ش��د مبناي تخصيص بنزين براساس 
سرانه باش��د؛ يعني حتي كس��اني كه خودرو 
ندارند، بتوانند از سرانه بنزين كه متعلق به كل 
مردم است، استفاده كنند و اين طرح محاسن 

و معايبي دارد كه در دست بررسي است و هنوز 
جمع بندي نهايي نشده است و شنيده ها حاكي 
از اين است وزارت نفت و دولت با آن مخالفت 

كرده است.«
  15 ليتر براي بي خودروها

مالك ش��ريعتي، ديگر نماينده مجلس با بيان 
اينكه قيم��ت دوم و آزاد بنزي��ن در اين طرح 
به صورت ش��ناور و مع��ادل 9۰ درصد قيمت 
بنزين فوب خليج فارس با نرخ تس��عير سامانه 
نيما خواهد ب��ود، اضافه كرد: »بيش��تر منابع 
حاصل از اين طرح به اصالح و گسترش سيستم 
حمل و نقل عمومي اختص��اص خواهد يافت و 
بخشي نيز صرف دوگانه سوز كردن خودرو هاي 

عمومي و تاكسي هاي اينترنتي خواهد شد.«
ش��ريعتي تأكيد كرد: »در اين ط��رح هرگونه 
افزايش نرخ خدمات حمل و نقل عمومي از سوی 
دولت، شورا هاي ش��هر و روستا و شهرداري ها 
ممنوع ش��ده و وزارت صمت نيز مكلف ش��ده 
است س��هم خودرو هاي پايه گازسوز با موتور 

داخلي را به 3۵ درصد افزايش دهد.«
نكات اصلي اين طرح مشتمل بر چند موضوع 
اساسي است؛ نخست اينكه در اين طرح، قيمت 
فعلي بنزين تغيير نمي كند و همه سهميه ها تا 
دو خودرو در خانوار، همان 6۰ ليتر در ماه است. 
سهميه خودروهاي عمومي، موتورسيكلت ها و 
تاكسي ها نيز سر جايش باقي مي ماند. مهم ترين 
نكته اين طرح، در نظرگرفتن سهميه 1۵ليتري 
براي خانوارهاي بدون خودرو است كه مي توانند 
در پايان ماه، آن را به دولت فروخته و پولش را 

در حساب بانكي خود دريافت كنند. 
اين طرح قرار اس��ت به زودي در صحن علني 
مجلس مورد تصميم نمايندگان مجلس قرار 
بگيرد ك��ه قطعاً با واكنش ه��اي دولت مواجه 
خواهد شد. طرحي كه در مجلس قبلي كاماًل 
همس��و با دولت بود نيز در دس��ت بررس��ي و 

تصميم گيري قرار داشت. 
هر چند كه مهم ترين انتقاد برخي كارشناسان 
همچنان به قوت خود باقي است؛ انتقادي كه 
معتقد است گرچه»سهميه به خودرو نسبت به 
سهميه به نفر در كوتاه مدت عادالنه تر هست«، 
نكته قابل قبولي است، اما ناعدالتي بزرگ تري 
را در بلندمدت ايجاد مي كند. پول نقد را نبايد 
به طور مستقيم و بالواسطه ميان مردم تقسيم 
كرد، زيرا كه به هر ش��خص در بهترين حالت 
1۰۰ه��زار تومان تخصيص خواه��د يافت كه 
عمدتاً هزينه موارد متفرقه مي شود و الزاماً به 

اهداف مورد نظر قانون گذار نمي رسد. 
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 15ليتر بنزین ماهانه
براي خانوارهاي بدون خودرو

هدف مجلس از طرح سهميه سرانه بنزين، توزيع عادالنه يارانه سوخت ميان همه مردم است

وحیدحاجیپور
گزارش

استقبال از یارانه دستمزد بيشتر شد
براس�اس آخري�ن آم�ار عملك�رد ط�رح ياران�ه دس�تمزد، بيش 
از 22ه�زار داوطل�ب در اين ط�رح ثبت نام ك�رده و بي�ش از 4 هزار 
و 200 كارفرم�ا از آن اس�تقبال كرده ان�د كه در مقايس�ه ب�ا اجراي 
ط�رح در ماه ه�اي گذش�ته رش�د قاب�ل توجه�ي داش�ته اس�ت. 
به گزارش ايسنا، طرح يارانه دستمزد يكي از برنامه ها و سياست هاي مؤثر 
دولت در حوزه اشتغال اس��ت كه به منظور حفظ اشتغال در استان هاي 
داراي آمار باالي بيكاري و حمايت از نيروي كار شغل اولي و كارفرمايان 
بنگاه ها توسط وزارت كار به اجرا درآمده است. در راستاي اجراي اين طرح، 
در صورت جذب نيروي كار شغل اولي در بنگاه هاي اقتصادي، 3۰درصد 
مبلغ دستمزد نيروي كار به صورت يارانه از طرف دولت به مدت يك سال 
به كارفرمايان پرداخت مي شود. مطابق آخرين آمار عملكرد اجراي طرح 
يارانه دستمزد، ۲۲ هزار و ۵3۰ نفر داوطلب در اين طرح ثبت نام كرده اند 
كه از اين تعداد 16 هزار و 66۸ شغل اولي قرارداد كار بسته و جذب بنگاه 
شده اند. همچنين ۴ هزار و ۲7۲ كارفرما از طرح استقبال و اقدام به جذب 
نيروي شغل اولي كرده اند. براساس اين گزارش، بيشترين تعداد كارفرماي 
ثبت نام ش��ده متعلق به اس��تان كرمانش��اه و كمترين ميزان اس��تقبال 
كارفرمايان، متعلق به استان خراسان شمالي بوده است. استان لرستان نيز 
بيشترين تعداد داوطلب ثبت نام شده و جوينده كار جذب شده را به خود 
اختصاص داده است. يارانه دستمزد وجهي است كه وزارت كار به صورت 
ماهانه بابت بخشي از دستمزد نيروي كار شغل اولي به كارفرما مي پردازد 
و كارفرماياني كه از فارغ التحصيالن دانشگاهي در واحدهاي خود استفاده 
كنند، از 3۰درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار به عنوان يارانه 
بهره مند مي شوند. شرط استفاده از فارغ التحصيالن در طرح اين است كه 
جويندگان كار بايد مدرك تحصيلي ديپلم و باالتر داشته باشند و سن آنها 
از 37 سال تمام بيشتر نباشد. براي زنان سرپرست خانوار جوينده كار نيز 

شرط سني تا سقف ۴۵سال تعيين شده است. 

 توقف اكتشاف منابع نفتي و گازي
به دليل رشد مجدد  ویروس كرونا 

كاه�ش قيم�ت نف�ت در ب�ازار جهان�ي به خاط�ر ش�يوع ويروس 
كرون�ا باع�ث ش�ده اس�ت ت�ا ش�ركت هاي ب�زرگ نفت�ي و 
مناب�ع  ب�ه  رس�يدن  ب�راي  اكتش�افي  فعاليت ه�اي  گازي 
جدي�د نف�ت و گاز را ب�ه مي�زان قاب�ل توجه�ي كاه�ش دهن�د. 
به گزارش رويترز، آمارهاي موجود حاكي از آن است كه به خاطر كاهش 
قابل توجه قيم��ت نفت در بازار جهاني در س��ايه ش��يوع ويروس كرونا 
شركت هاي بزرگ نفتي و گازي فعاليت هاي اكتش��افي خود براي پيدا 
كردن منابع جديد سوخت هاي فسيلي را به ميزان قابل توجهي كاهش 
دادند. آمارهاي مؤسسه ريستاد انرژي، حاكي از آن است كه دريافت مجوز 
براي انجام فعاليت هاي اكتشافي ساحلي و فراساحلي از سوی پنج شركت 
نفتي و گازي اصلي در غرب به كمترين ميزان در پنج سال گذشته رسيده 
است. پالزور شنوا، كارشناس ريس��تاد انرژي مي  گويد: در سال گذشته 
ش��ركت هايي نظير اگزون موبيل امريكا، توتال فرانسه و رويال دات شل 
هلندي انگليسي دس��ت به كاهش قابل توجه هزينه هاي خود به خاطر 
بحران كرونا زده و اين مس��ئله به كاهش اقدام آنها براي دريافت مجوز 
اكتشاف ميادين جديد منجر شده است. از پنج شركت نفتي و گازي بزرگ 
غربي شركت بريتيش پتروليوم انگليس با فاصله زيادي بيشترين كاهش 
فعاليت هاي اكتشافي را نسبت به ديگر شركت ها در سال ۲۰۲۰ داشته 
است. برنارد لوني كه در ماه فوريه گذشته مديريت بريتيش پتروليوم را 
به عهده گرفت از برنامه خود براي كاهش ۴۰ درصدي مقابل يك ميليون 
بش��كه اي روزانه توليد نفت اين ش��ركت تا س��ال ۲۰3۰ خبر داد. طي 
ماه هاي گذشته شركت بريتيش پتروليوم تيم اكتشاف ميادين نفتي خود 
را كوچك كرده است. روند اكتشاف ميادين نفتي و گازي جديد توسط 
شركت ها به اين گونه است كه آنها نخس��ت اقدام به دريافت مجوز براي 
اكتشاف مي كنند و پس از پيداكردن يك ميدان نفتي يا گازي نسبتاً بزرگ 
درباره اينكه استخراج از آن را آغاز كنند يا خير، تصميم گيري مي كنند. 

اين فرآيند پرهزينه بوده و ممكن است سال ها به طول بينجامد. 

اقتصاد ایران بعد از ترامپ كجا مي رود؟
بازار ارز ايران هدف اصلي كارزار فشار حداكثري دولت ترامپ بود، اما 
حاال با رفتن ترامپ و رياست جمهوری بايدن شرابط عوض شده است. 
خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي به تحليل تأثيرات ترامپ بر اقتصاد ايران 
پرداخت و نوشت: ايران تازه داشت از مزاياي اقتصادي جهاني بهره مند 
مي شد كه ترامپ از برجام خارج شد و با اعمال تحريم هاي سخت، اين 
كشور را به چالش كشيد. جوبايدن كه چهارشنبه هفته گذشته به عنوان 
چهل و ششمين رئيس جمهور امريكا سوگند ياد كرد برخي از تصميمات 
جنجالي ترامپ را ملغي ساخته است از جمله بازگشت به توافق اقليمي 
پاريس و اتخاذ رويك��رد مهاجرتي متضاد با ترام��پ. او همچنين وعده 
داده است ارتباط با ايران را مجدداً برقرار كند و برخي از معماران توافق 
هسته اي را در سمت هاي كليدي منصوب كرده است. بزرگ ترين آسيب 
كارزار فشار حداكثري متوجه ريال شد كه حدود ۸۰ درصد ارزش خود 
مقابل دالر را طي چهار سال از دست داد. اين مسئله به نوبه خود باعث 
افزايش تورم و كاهش قدرت خريد شهروندان ايراني شد. با كاهش ارزش 
ريال بازار سهام شاهد رشد عجيبي بود، از ژانويه ۲۰19 شاخص بورس 
تهران باالي 6۰۰درصد رشد داشت و شمار س��رمايه گذاراني كه براي 
حفظ ارزش سرمايه شان وارد اين بازار شدند، ركورد جديدي زد. با اين 
حال با تقويت ارزش ريال و روي كارآمدن بايدن، روند ريزش بورس آغاز 
شده است. تا پيش از تحريم هاي سال ۲۰1۲ اتحاديه اروپا بزرگ ترين 
ش��ريك تجاري ايران بود اما بعد از آن چين اين جايگاه را تصاحب كرد. 
چين تنها مشتري بزرگ نفت ايران در دوران بازگشت تحريم ها توسط 
ترامپ بود. اتحاديه اروپا اگرچه تالش كرد تا توافق هسته اي را زنده نگه 
دارد، اما كار سختي براي حفظ مناسبات اقتصادي با ايران در مواجهه با 
جريمه هاي نقض تحريم هاي امريكا داشت. در ژانويه ۲۰17 ايران روزانه 
۲/6 ميليون بش��كه نفت صادر مي كرد، اما با اتمام معافيت ها از س��وی 
ترامپ در مي ۲۰19 اين ميزان به ۲9۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت. 

ايران اكنون خود را آماده افزايش توليد نفت مي كند. 

 یوان جاي دالر را  
در شرایط همه گيری ویروس كرونا مي گيرد

كارش�ناس اقتصادي و ناش�ر مجله ترندز، معتقد اس�ت كه چين 
پس از همه گيري وي�روس كرونا، تنها اقتصاد بزرگ جهان اس�ت 
كه روي پاي خود ايس�تاده و قرار اس�ت به زودي ارز اين كش�ور 
يعني يوان جاي دالر امريكا را در معامالت جهاني از آن خود كند. 
به گزارش راشاتودي، جرالد سلنته، كارشناس اقتصادي و ناشر مجله 
ترندز، معتقد است كه چين پس از همه گيري ويروس كرونا، تنها اقتصاد 
بزرگ جهان است كه روي پاي خود ايس��تاده و قرار است به زودي ارز 
اين كشور يعني يوان جاي دالر امريكا را در معامالت جهاني از آن خود 
كند. اين كارشناس همچنين پيش بيني كرد كه چين در قرن ۲1 مانند 
اياالت متحده پس از جنگ جهاني دوم بر اقتصاد جهان تسلط خواهد 
داشت و در حال حاضر در مسير جايگزيني امريكاست. وي با بيان اينكه 
واشنگتن بيشتر نگران جنگ است در حالي كه چين روي تجارت خود 
تمركز دارد، گفت: قرن بيستم قرن امريكايي بود، قرن بيست و يكم قرن 
چيني خواهد بود. سلنته همچنين تأكيد كرد كه اياالت متحده اكنون 
شبيه انگليس پس از جنگ جهاني اول است، زماني كه دالر جاي پوند 

انگليس را گرفت.

رئي�س س�ازمان هواپيماي�ي كش�وري از 
آغ�از مج�دد پروازه�اي اي�ران ب�ا مقاصد 
مختل�ف ع�راق از جمل�ه نج�ف و بغ�داد 
خب�ر داد و گف�ت: »ايرالين ه�ا مي توانند با 
رعاي�ت ضواب�ط و پروتكل هاي بهداش�تي 
ب�راي ه�ر روزي ك�ه مي خواهن�د مج�وز 
پ�رواز اي�ن كش�ور را درياف�ت كنن�د.«

 تورج دهقان زنگنه، رئيس سازمان هواپيمايي 
كش��وري در گفت وگو با ايس��نا درباره آخرين 
وضعي��ت پروازه��اي خارجي و از س��رگيري 
پروازهاي اي��ران و عراق اظهار ك��رد: »در حال 
حاضر به غي��ر از پروازهاي انگلس��تان، ژاپن و 
چند مقصد آفريقاي��ي، پروازهاي ايران به همه 
مقاصدي كه پيش از شيوع ويروس كرونا وجود 
داشت، انجام مي ش��ود و به غير از پروتكل هاي 
بهداشتي و كرونايي محدوديت ديگري در اين 

زمينه نداريم.«
وي افزود: »ط��ي روزهاي گذش��ته مذاكراتي 
با مقام��ات عراقي داش��تيم و نهايتاً مقرر ش��د 
تا پروازهاي ش��ركت  هواپيمايي اين كشور به 
ايران از سر گرفته شود و ايرالين هاي ايراني نيز 
بتوانند مس��افران و زائران خود را به اين كشور 

همسايه ببرند.«
رئيس سازمان هواپيمايي كش��وري ادامه داد: 

شنبه گذش��ته پرواز ايرالين عراقي به تهران و 
مشهد انجام شد و البته نظارت بسياري زيادي بر 
اين پرواز از نظر پروتكل هاي بهداشتي داشتيم 
و ش��ركت هاي هواپيمايي ايرني نيز مي توانند 
براي هر روزي از هفته كه مي خواهند و از سوي 
مردم تقاضا ب��راي آن وجود دارد، درخواس��ت 
بدهند تا مج��وز پرواز به نجف و بغ��داد را براي 

آنها صادر كنيم. 
دهقان زنگنه گف��ت: پروتكل هاي بهداش��تي 
براي اين پرواز مانند ديگ��ر پروازهاي خارجي 
رعايت شده و مي توان به غربالگري مسافران و 
رصد مبتاليان به ويروس كرونا براي ممانعت از 
سفر هوايي آنها و. . . اش��اره كرد و مسافران نيز 
بايد تست PCR با نتيجه منفي را مطابق ديگر 

پروازهاي خارجي در اختيار داشته باشند. 

از سرگيري پروازهاي عراق با پروتكل هاي مشترك
خبر

رئيس مجمع ملي صادركنندگان دام با اشاره 
به اينكه ب�ا توجه به ش�رايط تولي�د، مصرف 
گوشت و ممنوعيت صادرات، افزايش نرخ قابل 
پذيرش نيس�ت، گفت: ع�ده اي درحال بر هم 
زدن آرامش بازار براي اهداف خاص هس�تند. 
منصور پوريان در گفت وگو با مهر درباره اينكه آيا 
دليل افزايش مجدد قيمت گوش��ت قرمز قاچاق 
گوسفند از كشور است، گفت: به هيچ عنوان دليل 

اين گراني نمي تواند قاچاق باشد. 
وي با اش��اره به كاهش قيم��ت دالر و همچنين 
اعمال كنترل هاي شديد در مرزباني هاي كشور، 
افزود: با اين شرايط قاچاق دام نمي تواند به شكل 
گسترده باشد و حتي اگر وجود داشته باشد، بسيار 

محدود است. 
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به وضعيت توليد 
گوشت قرمز و انباشت دام در كشور گفت: به نظر 
مي رسد عده اي با اهداف خاص به دنبال برهم زدن 
آرامش بازار و سوءاستفاده از اين موقعيت هستند 

تا بستر واردات را فراهم كنند. 
وي با بي��ان اينكه عم��ده دامداران كش��ور ناله 
مي كنند كه دام روي دستشان مانده است، افزود: 
وقتي دامدار مي خواهد گوش��ت توليدي خود را 
بفروشد خريدار وجود ندارد و همه مي گويند كه 
بازار اشباع اس��ت. از طرف ديگر به خاطر شيوع 

كرونا مص��رف گوش��ت قرمز ح��دود ۴۰ درصد 
كاهش يافته و شركت پشتيباني امور دام نيز اقدام 
به خريد توافقي از دام��داران كرده و هر كيلوگرم 
گوشت گوساله نر چند تكه شده را به قيمت ۸۲ 

هزار و ۵۰۰ تومان خريداري مي كند. 
پوريان تصريح كرد: با اين ش��رايط ما پيش بيني 
كاهش قيمت ها را داشتيم، اما در كمال ناباوري 
قيمت ها به شدت افزايش يافته است و دليل آن را 

چيزي جز سوداگري عده اي خاص نمي دانم. 
وي تأكيد كرد: افزايش قيمت گوش��ت در حالي 
اتفاق افتاده كه ما طي همين چند ماه اخير حدود 
۵۰ هزار تن گوشت گوسفند و گوساله در كشور 
توليد كرده ايم و با توجه به ش��رايط توليد و بازار 
داخل و همچنين ممنوع بودن صادرات، افزايش 

قيمت غيرمنطقي و غيرقابل پذيرش است. 

افزایش قيمت گوشت قرمز براي توجيه واردات!

علی شيربند|  ميزان

انتقادوزيرراهازفرسودگيبااليناوگانمينيبوس
حملونقل

وزير راه و شهرس�ازي با انتقاد از فرس�ودگي 
باالي ناوگان ميني بوس بين ش�هري و اش�اره 
به كاهل�ي در تولي�د اتوبوس گف�ت: خجالت 
زده م�ردم در بخ�ش ميني ب�وس هس�تيم. 
به گزارش تسنيم محمد اسالمي، در آيين تحويل 
خودروهاي نو ناوگان س��واري كرايه بين شهري 
كش��ور اظهار كرد: »امروز اين وعده محقق شد و 
مراسم طرح نوس��ازي حمل و نقل جاده اي كشور 
برگزار ش��د. براي ما هم خودرو مهم است كه بايد 
الزامات كيف��ي و ايمني را برخوردار باش��د و هم 
زيرساخت راه ها بايد اس��تاندارد و ايمن باشد كه 
مردم و وس��ايل حم��ل و نقل س��فرهاي ايمني و 

كيفيت را داشته باشند.«

وي ادامه داد: »با وجود گرفتاري ها و مسائل مختلف 
د ر اين سال ها تمام سعي ما اين بوده كه با استفاده 
حداكثري از فرصت ها و منابع نسبت به بهسازي و 
توسعه زيرساخت ها و ناوگان اقدامات الزم را انجام 
دهيم. تا پايان دولت دوازدهم طول خطوط ريلي 
كشور حداقل ۵۰ درصد افزايش يابد و يك ركورد 

است كه در يك دوره اتفاق مي افتد.«
وزي��ر راه و شهرس��ازي بي��ان ك��رد: »در بخش 
آزادراهي حداقل ۵۰درصد افزاي��ش مي يابد در 
حوزه بزرگراه ه��ا از 1۲ ه��زار و 3۰۰ كيلومتر در 
ابتداي دولت تا پايان دول��ت دوازدهم به ۲۲هزار 
كيلومتر خواهيم رسيد كه يك تحول بزرگ طرح 

احداث بزرگراهي است.«

اسالمي در ادامه به وضعيت حمل و نقل جاده اي 
مسافري اشاره كرد و افزود: »عمر متوسط ناوگان 
سواري كرايه بين شهري 11 سال و عمر فرسودگي 
اين ناوگان 1۰ سال است؛ يعني جوان ترين ناوگان 
حمل و نقل مس��افري جاده اي در كش��ور داريم. 
امس��ال 7۰۰ دستگاه تا پايان س��ال نوسازي و تا 
پايان دولت دوازدهم 3هزار دس��تگاه نوس��ازي 

مي شود.«
وي با بيان اينكه 7۰ درص��د مبلغ مورد نياز براي 
تأمين خودرو از طريق تس��هيالت بانكي تأمين 
مي كند، يادآور ش��د: »م��ردم در دوران كرونا از 
س��واري هاي كرايه بين شهري بيش��تر استفاده 
كرده اند، حمل و نقل جاده اي مس��افري س��االنه 

حدود ۲۸ ميليون نفر را جابه جا مي كند كه نشان 
مي ده��د كيفيت رانن��دگان و ناوگان باالس��ت، 
اميدواريم بتوانيم خودروه��اي باكيفيت تر و رفاه 
بيشتر راننده و سرنشين را با همت خودروسازان 

داخلي فراهم كنيم.«
وي با اشاره به اينكه مردم در بخش ميني بوس بين 
ش��هري نمي توانند از خودروهاي خوب استفاده 
كنند، اظهار كرد: »در اين بخش خجالت زده مردم 
هستيم. در نوس��ازي اتوبوس برنامه ها به تأخير 
افتاده اس��ت و به سن فرس��ودگي نزديك شديم 
كه قابل قبول نيس��ت و اميدواري��م كارخانجات 
توليدكننده اتوبوس بين شهري احتمال متفاوتي 

را در اين زمينه از خود نشان دهند.«

تاالر شيشه اي
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