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برخی فراورده های نفتی با بهای 
ارزان تر از نفت خام صادر شده است

حراج سوخت
بنزین  به  مریم شکرانی: چوب حراج 
نفت  از  ارزان تر  کــه  بنزینی  ایران... 
خام صادر شــده اســت! ابعاد این 
ماجــرا فراتر از این حرف هاســت و 
حاال معاون وزیــر نفت تأیید می کند 
که در مقاطعی قیمــت صادرات هر 
لیتر بنزین ایران فقط ۵۰۰ تومان بوده 
به یک ششم قیمت  است. عددی که 
بنزین آزاد در بازار داخلی می رســد 
ســنگین  زیان دهــی  آن  نتیجــه  و 

شرکت های نفت و گاز دولتی است.

 بنزین صادراتی ایران ارزان تر از نفت خام!
آمارهای گمرک نشان می دهد که میانگین قیمت صادرات هر 

لیتر بنزین ایران پارسال فقط حدود ۳۸ سنت بوده است.
روح اهللا لطیفی، سخنگوی گمرک، به «شرق» توضیح می دهد 
که ایران سال گذشــته به طور میانگین روزانه حدود ۵.۳ میلیون 
لیتر صادرات بنزین داشته است و در مجموع سال گذشته حدود 
یک میلیــارد و ۹۳۴ میلیون و ۳۶۹ هــزار و ۵۶۷ کیلوگرم بنزین 
صادر شــده است که ارزش آن به ۷۳۲ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۳۸ 

دالر می  رسد.
بنا به گفتــه لطیفی ارزش صــادرات هر لیتــر بنزین به طور 
میانگین حدود ۳۸ سنت بوده است. بنزین ایران در شرایطی سال 
گذشــته فقط با قیمت لیتری ۳۸ ســنت صادر شده که گزارش 
دبیرخانه اوپک نشان می دهد که میانگین ساالنه بهای هر بشکه 
نفت اوپک در ســال ۲۰۲۱ حدود ۷۸ دالر بوده اســت. هر بشکه 
نفــت معادل ۴۲ گالن آمریــکا و حدود ۱۵۹ لیتر اســت و با این 
حســاب میانگین بهای هر لیتر نفت خام در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۹ 
سنت بود. به این ترتیب باید گفت که صادرات هر لیتر بنزین ایران 
با میانگین قیمت ۳۸ سنت از قیمت نفت خام هم ارزان تر بوده 
و با زیان فروخته شــده است. در این میان قیمت صادرات بنزین 
ایران پس از جهش قیمت نفت و بنزین در بازار جهانی هم تغییر 

محسوسی نداشته است.
پــس از جنگ روســیه و اوکرایــن قیمت نفت خــام رکورد 
شکست. به گزارش شبکه خبری CNBC بهای نفت خام آمریکا 
در نیمه اســفند ســال گذشــته از ۱۳۰ دالر عبور کرد که این رقم 

باالترین قیمت از جوالی ۲۰۰۸ بود.
همچنین داده های انجمن خودروی آمریکا نشــان می دهند 
کــه به دنبال جهش قیمت جهانی نفت، قیمت متوســط بنزین 
معمولی در ایالت کالیفرنیا هم به ۵.۲۸ دالر در هر گالن رســید. 
هر گالن تقریبا ۳.۸ لیتر اســت و با این حساب بهای هر لیتر بنزین 

در آمریکا حدود ۱.۳ دالر شد.
آمار گمرک ایران نشــان می دهد که در اسفند سال گذشته با 
وجود جهــش قیمت جهانی نفت خام و بنزین، قیمت صادرات 
بنزین ایران در اسفند سال گذشته همچنان در همان حد و حدود 

میانگین قیمت صادرات بنزین در سال ۱۴۰۰ بوده است.

روح اهللا لطیفی، ســخنگوی گمرک به «شــرق» می گوید که 
تقریبا ۵۰ درصد صادرات بنزین ســال گذشــته در اسفند پارسال 
انجام شده اســت و در این ماه ۶۳۰ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۸۳۹ 

کیلوگرم بنزین صادر شده است.
ارزش صادرات بنزین اســفند ۱۴۰۰ حدود ۲۴۴ میلیون و ۶۰۸ 
هزار و ۱۹۲ دالر بود که به گفته لطیفی میانگین قیمت صادرات 

بنزین در اسفند پارسال حدود ۳۹ سنت بوده است.
بنزین لیتری ۵۰۰ تومان صادر شد

این وضعیت صادرات بنزین پیش از این مورد انتقاد مصطفی 
نخعی، ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس بوده است. او به 
«شــرق» توضیح می دهد که گزارش هایی مبنی بر ارزان فروشی 
فراورده های نفتی به دســت کمیسیون انرژی مجلس رسیده که 
نشان می دهد بنزین ایران در سال ۹۹ گاهی به قیمت لیتری ۵۰۰ 
تومان صادر شده و در مقاطعی با نرخ لیتری ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ تومان 

هم به خارج از کشور ارسال شده است.
او ادامــه می دهد صــادرات ارزان بنزین تــا حدی که قیمت 
آن از بنزین ســهمیه ای بازار داخلی ارزان تر باشــد، موجب شده 

نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص در این زمینه شوند.
سخنگوی کمیسیون انرژی تأکید می کند که حراج بنزین ایران 
در شرایطی رخ داده که قیمت صادرات آن از نرخ تمام شده تولید 
بنزین کمتر است و همین مسئله موجب ضرر و زیان صنایع نفت 

و پاالیشگاهی کشور شده است.
بــه گفته نخعی «گویا تنها هم و غــم دولت آن بوده که آمار 
صــادرات بنزین را به هــر قیمتی باال ببرد» و این مســئله باعث 
خساراتی به صنعت نفت شده که گزارش های آن موجود است.

ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلس همچنیــن توضیح 
می دهــد که چرا باید در شــرایطی که پول احــداث خط انتقال 
بنزین از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به مرکز ایران را نداریم و با 
تانکرهای فرسوده بنزین را به انبار نفت مرکز می رسانیم، بنزین با 

ضرر و زیان صادر شود؟
معــاون وزیر نفــت: صــادرات ارزان بنزین صنعــت نفت را 

زیان ده کرد
صادرات ارزان بنزین حاال انتقاد جلیل ســاالری، معاون وزیر 
نفت را هم به دنبال داشــته اســت. او که دیروز در یک نشست 

خبری حاضر شده است، صادرات بنزین با نرخ لیتری ۵۰۰ تومان 
را تأیید کرده و گفته اســت که «متأسفانه از سال ۹۲ تاکنون یک 
مخزن فراورده های رنگی ســاخته نشــده اســت که نتیجه آن 
صادرات بنزین با یک سوم قیمت عرضه داخلی در ایام کرونا شد».
مهر به نقل از ســاالری، مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی که در مراسم امضای تفاهم نامه تأمین 
مالی مخزنگاه شهید نادر مهدوی حاضر شده بود، نوشته است: 
در ایــام کرونا بنزین با لیتری ۵۰۰ تومان، یعنی یک ســوم عرضه 
داخلی صادر می شد و با وجود حجم باالی صادرات منابع پایینی 
به کشــور سرازیر شد و نتیجه آن این شد که با وجود اینکه چهار 
میلیارد دالر صادرات داشتیم، صورت های مالی چهار شرکت ما 

زیان ده هستند.
صــادرات ارزان قیمــت بنزیــن در شــرایطی رخ می دهد که 
صنایع نفت و گاز ایران از کمبود ســرمایه رنــج می برند و بنا به 
گفته رضا پدیدار، رئیس کمیســیون انرژی اتاق تهران برای حفظ 
ظرفیــت فعلی تولید در صنعت نفت حداقل به ۵۰ میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز است.
او پیــش از این به «شــرق» گفته بود کــه صنعت نفت و گاز 
ایران نه برای افزایش تولید که برای حفظ میزان تولید فعلی در 

کوتاه مــدت به ۵۰ میلیــارد دالر، در میان مدت ۹۰ و در بلند مدت 
۱۵۰ میلیارد دالر ســرمایه نیــاز دارد اما تحریــم نه تنها درهای 
سرمایه گذاری را روی صنعت نفت و گاز ایران بسته که صادرات 
ارزان قیمت نفت و صادرات با ضرر و زیان بنزین موجب خسارت 

به این بخش شده است.
چوب حراج به منابع ملی

فریدون اسعدی، مدیر ســابق گروه انرژی مرکز پژوهش های 
مجلس، به «شــرق» می گوید که خسارات تحریم فقط به هزینه 
نقل و انتقال پول محدود نمی شــود و حاال موجب شــده چوب 
حــراج به منابع ملی زده شــود و در آینده بازار داخلی هم دچار 
مشــکالت عدیده شــود. در همین زمینه جواد اوجی، وزیر نفت، 
چندی پیش به افزایش مصرف داخلی بنزین اشاره کرده و گفته 
بود با این روند مصرف ممکن اســت تبدیــل به واردکننده بنزین 

شویم.
هرچند او به جهش قیمت نفت و بنزین اشــاره کرده و گفته 
است که می شــود با صرفه جویی درآمد کالنی از صادرات بنزین 
به دســت آورد اما با این وضعیت و عقب ماندگی تولید بنزین از 
مصرف آن بعید نیســت که بازار داخلی بنزین هم به سرنوشت 

بازار گاز و برق و کمبود مواجه شود.
جواد اوجی، وزیر نفت، در فروردین امسال گفته بود که ساالنه 
۸۰ میلیارد دالر یارانه سوخت پرداخت می شود و اگر این مصرف 
سوخت کشور را نصف کنیم، می توان ساالنه ۱۵۰ میلیارد دالر به 

دولت تحویل داد.
او با تأکید بر اینکه مصرف بنزین کشور روزانه ۹۵ میلیون لیتر 
اســت، گفت: قیمت بنزین اکنون در جهان به ۹۰ ســنت رسیده 
اســت، با صرفه جویــی در این زمینه و افزایش صــادرات درآمد 

بزرگی به کشور وارد می شود.
موضوع یارانه انرژی در شــرایطی دوباره از سمت وزیر نفت 
دولت ســیزدهم مطرح می شــود که پیش از این دولت حســن 
روحانــی هم به بهانه فاصله قیمت بنزیــن از نرخ های جهانی، 
قیمت بنزین را افزایش داد و مدعی شــد کــه این اتفاق موجب 
صرفه جویی در مصرف بنزین و رشد درآمدهای صادراتی می شود 
اما در نهایت بنزین با قیمت کمتــر از بنزین یارانه ای ایران صادر 

شده است!

خطر تکرار اقتصاد شوروی

انرژی  کمیســیون  ســخنگوی  نخعی،  مصطفی 
مجلــس  بــه «شــرق» توضیــح می دهــد که 
به  نفتی  فراورده های  ارزان فروشی  بر  مبنی  گزارش هایی 
دست کمیســیون انرژی مجلس رسیده که نشان می دهد 
بنزین ایران در سال ۹۹ گاهی به قیمت لیتری ۵۰۰ تومان 
صادر شده و در مقاطعی با نرخ لیتری ۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ تومان 

هم به خارج از کشور ارسال شده است. 
سخنگوی کمیســیون انرژی تأکید می کند که حراج بنزین 
ایران در شــرایطی رخ داده که قیمت صادرات آن از نرخ 
تمام شــده تولید بنزین کمتر است و همین مسئله موجب 

ضرر و زیان صنایع نفت و پاالیشگاهی کشور شده است

 ایران از بین ۱۵۶ کشــور جهان رتبه هشتم شــاخص فالکت را دارد. شاخص فالکت 
که اولین بار توســط آرتور اوکان ارائه شــد و از تجمیع نرخ تورم و نرخ بی کاری حاصل 
می شــود و از مهم ترین معیارهای اندازه گیری وضعیــت اقتصادی، مالی و رفاهی افراد 
یک جامعه است و می توان فقر را با استفاده از این شاخص مورد بررسی قرار داد. البته 
بعدها استیو هانکه، اقتصاد دان از دانشگاه هاروارد نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر 
ســرانه تولید ناخالص حقیقی را نیز در محاسبه شــاخص فالکت دخالت داد. بر اساس 
گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان ۱۴۰۰ به میزان ۴۰.۲ درصد و نرخ بی کاری ۸.۹ 
درصد اعالم شد که بر اساس این شاخص فالکت به ۴۹ درصد رسید. حال در یک مقایسه 
با سال ۱۳۹۹ که مرکز آمار ایران تورم را در پایان همان سال ۳۶.۴ درصد و نرخ بی کاری 
را ۹.۷ درصد اعالم کرد، در می یابیم که شاخص فالکت ۴۵.۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۰ 
به میزان ۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد؛ یعنی وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم 
نه تنها بهبود نیافته؛ بلکه پسرفت داشته است و مردم فقیرتر شده اند. پس نباید به مردم 
درمورد بهترشدن وضعیت اقتصادی آنان آن طور که سخنگوی دولت مالک را بر افزایش 

ســفرهای نوروزی و ربط آن با بهترشدن وضعیت اقتصادی مردم اعالم می کند، آدرس 
غلط داد. بررسی های انجام گرفته درآمد یا حقوق ۱۰ میلیون تومان در ماه مالک خط فقر 
خانوار اســت بر اساس این حدود ۶۰ درصد مردم کشــور زیر خط فقر قرار دارند. جامعه 
بزرگی که شامل بســیاری از کارگران، کارمندان، معلمان، بازنشسته ها و افرادی می شود 
که مســتحق دریافت یارانه شناخته شده اند. گذشــته از این مطابق آمار بانک مرکزی در 
دهه ۹۰ پایه پولی کشــور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی هزارو صد درصد رشد داشته؛ اما 
متوسط رشد اقتصادی صفر و رشد سرمایه گذاری ثابت منفی بوده که این نشان می دهد 
بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره ای نداشته است. تبعات افزایش شگرف نقدینگی، 
تورم و کاهش ارزش پول ملی و  ذوب شــدن قدرت خرید مردم در کوره تورم اســت که 

می توان به عنوان مکانیسم فقیرسازی عمومی از آن یاد کرد.
عالوه بر این دخالت دولت در اقتصاد چنان بوروکراسی گسترده و معیوبی را ایجاد کرده 
که چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ســاالنه کشور هزینه این دیوان ساالری 
عظیم می شــود؛ به طوری که از منابع بودجه عمرانی هــم در تأمین هزینه های جاری 

دولت استفاده می شود. فقدان زمینه مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از سوی بخش 
واقعی اقتصاد اســباب کندی با صفر درصدی رشــد اقتصادی را در دهه گذشته تاکنون 
فراهم آورده؛ اما پرســش این است که در مقابل این سهم بزرگی که شرکت های دولتی 
و حاکمیتی در اقتصاد ایران دارند، چقدر مالیات می پردازند و در تأمین بودجه کشور چه 
ســهمی دارند؟ تقریبا هیچ! آنها یا مالیات گریز هستند یا به نسبت سودهای کالن مالیات 
اندکــی می پردازند؛ بنابراین بار اصلی مالیات بر دوش مصرف کنندگان، بنگاه های بخش 
خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال هاست درگیر رکود بازار هستند. به 
طــور مثال از مالیات ۵۷۲ هزار میلیارد تومانــی الیحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۰ درصد یعنی ۵۷ 
هزار میلیارد و  ۲۰۰ میلیون تومان بر کارمندان تحمیل می شود. این در حالی است که در 
کشورهای توسعه یافته اقشــار ضعیف یا مالیات نمی دهند یا سهم آنان اندک است؛ اما 

سهم اصلی مالیات بر عهده بنگاه های بزرگ اقتصادی است.
وقتی در اقتصاد متمرکز دولتی بنگاه های بزرگ دولتی، شبه دولتی و حاکمیتی تن به 
پرداخت مالیات و تأمین بودجه کشور نمی دهند، چگونه ممکن است که مصرف کنندگان، 

اصناف و تولید کنندگان بخش خصوصی درگیر رکود و تورم و خســارات ناشی از ویروس 
منحوس کرونا که ســهم اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی از آنان طلب می شود، قادر به 
تأمین مالیات مصوب بودجه شوند. این در حالی است که بر اساس علم و تجربه حصول 
بخشی از سایر منابع درآمدی متوهمانه دولت هم تردید آمیز است. نتیجه چه می شود؟ 
دولت برای تأمین کسری بودجه مورد نیاز خود در غیاب سیاست های پولی و  مالی مؤثر 
از بانک مرکزی اســتقراض می کند و تورم باال مــی رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان 

ثروتمندتر می شوند. به عبارتی شکاف طبقاتی عمیق تر و میزان فقر گسترده تر می شود.
در واقــع اقتصادی که حقوق اولیه انســان ها را زیر پا بگذارد، در مســیر رشــد قرار 
نمی گیرد و اگر قرار اســت درباره اقتصاد یک کشور آسیب شناسی شود، ابتدا باید پرسید 
که سیاســت های اقتصادی آن کشــور چقدر با دانش اقتصاد منطبق اســت؟ متأسفانه 
در اقتصاد ایران شــاهد هستیم که در بســیاری از موارد مسائل سیاسی و ایدئولوژیک در 
اولویت تصمیمات اقتصادی است و این تکرار تجربه شوروی در اقتصاد است و می تواند 

اقتصاد کشور را به بیراهه ای خطرناک بکشاند.

چهارشنبه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۷

دکه خـبر

بازار خوراک دام 
در مشت کمتر  از ۵ نفر!

کمتر از پنج نفر بازار خوراک دام و طیور ایران را می چرخانند. 
ارســالن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اعالم 
ایــن موضوع به مهر گفته اســت که برخالف اینکــه در واردات 
نهاده های دامی ظاهرا ۹۵ شــرکت فعال هســتند؛ اما انحصار 
بســیار پیچیده ای در این حوزه وجود دارد و دستگاه های ذی ربط 

باید به آن ورود کنند.
او توضیح داد: تعداد کسانی که بازار نهاده کشور را در دست 
دارند، به انگشــتان یک دست هم نمی رسد؛ اما متأسفانه اجرای 
سیاست های نادرســت در ســال های اخیر از جمله سیاست ارز 
چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی منجر به این شــده که این افراد بســیار 

قدرتمند شوند و کمتر کسی توان مقابله با آنها را داشته باشد.
قاســمی تأکید کرده است که انحصار این واردکنندگان فقط 
داخلی نیســت و به خارج از مرزها نیز گســترش یافته است و 
به عنــوان مثال اگر واردکننده دیگری بخواهد به این حوزه ورود 
کند، از خارج کشــور نهاده بیاورد، نمایندگان کشورهای خارجی 
بــه این افراد جدید نهاده نمی فروشــند و عنوان می کنند که ما 
در ایــران نماینده خودمان را داریم که این برای کشــور بســیار 

خطرناک است.

کیفیت جاده ها  شبیه ۶۰ سال قبل  
کیفیت آســفالت جاده ها مانند کیفیت آسفالت ۶۰ سال قبل 
اســت. علیرضا قاری قرآن، رئیس مرکز تحقیقات راه ، مســکن و 
شهرســازی، با بیان این موضوع گفت: هم اکنون باالی ۹۰ درصد 
ساخت وســاز مسکن در کشور به شیوه ســنتی انجام می شود و 
نتوانسته ایم مسائل صنعتی سازی مســکن را در کارگروه ها حل 

کنیم.
به گزارش تسنیم قاری  قرآن با بیان اینکه در جاده ها، فرودگاه ها 
و... مشکل داریم و همچنان از روش های سنتی استفاده می کنیم، 
اضافه کرد: این رویه قیمت تمام شده را به شدت افزایش می دهد 

که به نظر می رسد این مسئله برای دست اندرکاران مهم نیست.

انتشار اسامی ۸ مدیر متخلف بورسی

اسامی هشــت مدیر متخلف بورسی دولت قبل که به سلب 
صالحیت دائم از تصدی سمت مدیریت در بورس ها و تشکل های 

خودانتظام محکوم شدند، منتشر شد.
بــه گــزارش اقتصــاد آنالین، مهــدی ســدیدی، محمدرضا 
محسنی، محمودرضا خواجه نصیری، محمودرضا صادقی مقدم، 
محمد ابراهیــم محمدپورزرنــدی، علی اکبر امین تفرشــی، علی 
صحرائی و امیر  تقی  خان تجریشــی مدیرانی هستند که به سلب 
صالحیت دائم از تصدی سمت مدیریت در بورس ها و تشکل های 

خودانتظام محکوم شدند.
آذرماه سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی 
درباره دســتور رئیس قوه قضائیه بــرای پیگیری موضوع بورس 
گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی قبال بازرسی هایی را انجام 
داده بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادهایی به وزارت اقتصاد و 
ســازمان بورس کرده بودند؛ اما از آنجایی که به این موارد توجه 

نشده بود، برخی مسئوالن حکم بدوی گرفته اند.
البته برای برخی از مسئوالن سابق بورس و اقتصاد و دارایی 
پرونده ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی 
نباشــد، پرونده به مرجع قضائی می رود و هم اکنون بازرسی از 
ســازمان بورس در حال انجام است. برخی از مسئوالن محکوم 
شــدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده 

است.
خداییان در اسفندماه گذشته نیز در این زمینه گفت: در همین 
مدتی کــه ورود پیدا کردیــم، عالوه بر هشــدارهای جدیدی که 
محضر رئیس جمهور و وزیر داده شد، پرونده تخلفاتی از اعضای 
هیئت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس 
ارســال کردیم، پرونده کیفری برای آنها تشــکیل دادیم، دعوت و 
اخذ توضیح شدند و پرونده تقریبا در حال تکمیل است تا پرونده 

کیفری هم به مرجع قضائی ارسال شود.

اقتصاددان
محمود جام ساز

مهدی دل روشن: در چند ســال اخیر، انــواع و اقسام لقب ها را برای چابهار، تنها منطقه 
اقیانوســی ایران، ابداع و معرفی کرده ایم. پایتخت دریایی، هاب انرژی، چهارراه تجارت 
جهانی، هندوســتاِن ایران، بهشت گمشده ایران، شهر لجســتیک، تنها منطقه اقیانوسی 
ایــران، دروازه توســعه اقتصــادی، دروازه ملل، قطــب جدید فوالد ایران، قطب ســوم 
خودروســازی، قطب سوم پتروشیمی و چندین و چند لقب دیگر که وقتی آنها را متصور 
می شــوی، فکر می کنی با شهری مواجه هســتی در قامت دوبی یا مثال رتردام هلند! اما 

چابهار فعلی در آغاز قرن جدید، «هیچی» نیست!
نــه آب دارد، نه گاز، نه برق درســت و درمان، نه بیمارســتان مطلــوب، نه فرودگاه، 
نه جاده درســت و حســابی و نه حتی خط کشــتیرانی منظم و نه حتی یک سانت خط 

ریلی! لقب ســازی برای چابهار فقط یک نتیجه در بر داشــت؛ گرانی الکی زمین در این 
شــهر محروم که از ۱۲۰ هزار نفر جمعیت آن، نیمی حاشیه نشــین هستند؛ یعنی حدود 

۶۰ هزار نفر!
در این شــهر هنوز برای مصارف خانگی، مردم در صف کپســول گاز می ایستند، برق 

مدام قطع می  شود، آب نیز همچنین.
چند ســال پیش، بشخصه، برای نخستین بار از عبارت «چهارراه تجارت جهانی» برای 
چابهار استفاده کردم که اینک در سال ۱۴۰۱ باید از مردم شریف و محجوب بندر و منطقه 

آزاد چابهار، صمیمانه عذرخواهی کنم.
حجم انتقادات بابت زیرســاخت های ضعیف این منطقه آزاد تجاری هر روز بیشتر و 

بیشــتر می شود و این هر کارشناس دلسوزی را نســبت به سختی ها و مشقت های مردم 
این دیار، مکدر می کند. امیدواریم به جای لقب سازی که متأسفانه متخصص آن هستیم 
به شکلی واقعی برای توسعه حقیقی چابهار، چاره اندیشی کنیم. صد سال از زمانی که 
چابهار را اعظم الطرق تجارت بین الملل معرفی می کردند گذشت، بس کنیم لقب سازی 

را؛ چابهار در مقابل دوبی، مسقط، دوحه و حتی گوادر، هیچی نیست؛ هیچی.
هفته گذشــته خبری منتشــر شد که هند رســما مســیر ایران را از تبادالت خود کنار 
گذاشته و با دورکردن مسیر ترانزیتی خود، گرجستان را برای ارسال کاال به روسیه انتخاب 
کرده است. چین هم که پیش تر، چابهار را از نقشه راه خود برای ترانزیت کاال حذف کرده 

بود. حاال واقعا، چابهار، چهارراه تجارت جهانی است؟

لقب سازی برای چابهار بس است!


