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بی سیم لیتو
مدل 5-LB
 ۲۹۰,۰۰۰تومان

مینا افــرازه مــذاکــرههــا و
اقـ ــدامهـ ــای ک ــش ــورم ــان بـ ـرای
ساخت راهآهن شلمچه ــ بصره
از دهـ ــه 90تــاکــنــون در جریان
اســت امــا سرنوشت ایــن پــروژه
همچنان بــه نقطه مشخصی
نرسیده است .در همین راستا ،هیئتوزیران آخر
هفته گذشته با صــدور مجوز بــرای اجــرای پــروژه
راهآهن بصره  -شلمچه و ساخت پل روی اروندرود
موافقت کردند .مطابق این تصمیم هیئتوزیران،
بناست شــرکــت راهآهـ ــن ای ــران مــیــزان و شرایط
سرمایهگذاری و راههای تأمین مالی ،سهم طرفین
و نحوه بهرهبرداری و سایر جزئیات مربوط به پروژه
راهآهن بصره  -شلمچه و احداث پل اروندرود را با
توجه به صورتجلسه همکاری مشترک بین ایران
و عــراق تنظیم و اجــرا کند .همچنین قــرار است
زمانبندی مشخصی در نظر گرفته شود تا در یک
ماه آینده عملیات اجرایی این پروژه کلید بخورد.
باوجوداین ،مسائل و انتقادهای زیادی درخصوص
کمکاری و تعلل طرف عراقی برای احــداث هرچه
سریعتر این کریدور ریلی مطرح است .موضوعی
که برخی کارشناسان ترانزیت دربــاره آن بر این
باورند ساخت راهآهن فاو یا بصره به ترکیه ،دلیل
تعلل عراقیها بــرای ساخت و راهان ــدازی راهآهــن
شلمچه  -بصره است .گرچه کارشناسان دیگری
همچون سیدمرتضی ناصریان نیز نظر دیگری
داشته و میگویند« :ساخت راهآهن بین دو کشور
ایران و عراق هیچ منافاتی با ساخت راهآهن فاو یا
بصره به ترکیه ندارد ،اگرچه راهآهن بصره به ترکیه
اهمیت ایــران در کریدور شمال جنوب را کاهش
میدهد .هزینه ساخت پروژه شلمچه  -بصره باال
نیست و مانع موجود ،نفوذ شبهات نزد عراقیها و
همچنین افراد نفوذی در مقامات است» .از سوی
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طال ۱۸عیار

سال سی و پنجم

12,180,000

شماره 9728

ربعسکه

آمارها حاکی از آن است که صادرات سیبزمینی ایران
در سال 2021معادل 16درصد رشد کرده و به 855هزار
تن رسیده است .با این حساب ایران در جمع پنج کشور
بزرگ صادرکننده سیبزمینی در جهان قرار میگیرد .به
گزارش فارس ،ازجمله کشورهایی که اصلیترین مشتری
سیبزمینی ایران بودند میتوان به روسیه ،قزاقستان،

بی سیم لیتو
مدل08-LB
 ۴۶۸,۰۰۰تومان

 38.250.000نیمسکه

 67.700.000سکه

ازبکستان ،آذربایجان ،ترکمنستان و اوکــرایــن اشــاره
کرد .از دیگر واردکنندگان سیبزمینی ایــران میتوان
به ارمنستان ،گرجستان ،بالروس و مالدیو اشاره کرد.
در واقـ ــع یــکــی از دالیـ ــل اف ــزای ــش حــجــم صـ ــادرات
سیبزمینی ایران رشد واردات سیبزمینی کشورهای
عضو شوروی سابق بوده است .باوجود افزایش صادرات

بیبوشی
مدل M40
 ۹۹,۵۰۰تومان

ریلمی
مدل N152
 ۳۸,۰۰۰تومان

باوجودگامهایعملیاتیتهران
بغداد همچنان برای اجرای پروژه مشترک تعلل میکند

فرصتسوزی عراق
در راهآهن بصره-شلمچه

دیگر محمدجواد شاهجویی نیز معتقد است:
«نیاز به این پــروژه صرفا ًاز سوی ایــران نیست و
اهمیت این پروژه برای هر دو کشور باالست».

◾

◾بار ترانزیتی کریدور شرق به غرب
بسیار بیشتر از شمال  -جنوب است

در همین ب ــاره علی ضــیــایــی ،کــارشــنــاس حــوزه
ترانزیت در گفتوگو با قدس اظهار کرد :عالمت
سؤالهای بسیاری درباره ترانزیت ایران از مسیر
عراق مطرح است .متأسفانه عراق در این مدت

119,710,000

عملکرد تأملبرانگیزی داشته که باید با دقت
بیشتری بررسی و تحلیل شود و حتی مسئوالن
عراقی نیز باید درخصوص تبعات عملکردشان
توجیه شوند .حدود  10سال است بر سر راهآهن
شلمچه  -بصره مذاکرات جدی مطرح است اما
عــراق اجــازه راهان ــدازی و فعالیت این خط آهن را
نمیدهد .بااینحال ،از سوی دیگر اعالم میکند به
دنبال راهآهن جدیدی است تا بندر فاو را به ترکیه
متصل کند ،در واقــع این مسیر همان خطآهن
تــرانــزیــتــی شــمــال  -جــنــوب اس ــت کــه بـهعــنــوان

دالر (سنا)

257,040

درهم امارات (سنا)

69.157

سیبزمینی ای ــران ،امــا افغانستان و عــراق بــه میزان
قابلتوجهی خرید سیبزمینی از ایران را کاهش داده به
گونهای که افغانستان 17درصد واردات را کم کرده و عراق
به کمتر از نصف رسانده است .در کنار ایران ،پاکستان
نیز در تالش است تا بــازار سیبزمینی در کشورهای
اروپای شرقی و آسیای میانه را بدست گیرد.

بی سیم سامسونگ
مدلGalaxy Buds Live
 ۲,۲۴۹,۰۰۰تـومـان

راهخشکی شناخته میشود و قرار است عراقیها
با همکاری شرکت ایتالیایی آن را بسازند.
ضیایی ادامــه داد :به نظر میرسد دولــت عراق
تــصــمــیـمگــیــری مستقلی درای ـ ـنبـ ــاره ن ـ ــدارد و
کــامــا ً تحت تأثیر منافع آمریکا عمل میکند
و حتی شاید بــتــوان ردپ ــای ترکیه را هــم در این
تصمیمگیریها مشاهده کرد .از طرفی هم راهآهن
شلمچه -بصره مسیر اتــصــال عــراق بــه ای ــران و
کشورهای سـیآیاس و چین است که با احداث
راهآهــن عملیاتی خواهد شد ،اما عراقیها این را
معطل نگ ه داشته و به دنبال راهانــدازی خط آهن
شمال-جنوب هستند که تأسیس آن دشوار بوده
و زحمات بیشتری میطلبد .این موضوع حتی
شاید در کوتاهمدت و میانمدت نیز با توجه به
شرایط عراق ممکن نباشد ،درحالیکه بار کریدور
شرق به غرب بسیار بیشتر از شمال-جنوب است.
همین حاال هم کریدور شرق به غرب بار آمــاده و
مزیت اتصال چین به اروپا را دارد و منبع درآمد
نقدی برای عراق محسوب میشود ،اما باوجوداین
شاهدید که این مسیر را رها کرده و به سراغ کریدور
شمال -جنوب رفتهاند.

◾

◾ع ــراقـ ـیه ــا ب ــا تــعــلــل در احـ ـ ــداث خ ــط آهــن
منافع ترانزیتی خودشان را سوزاندند

ای ــن کــارشــنــاس تــرانــزیــت افـ ــزود :ای ــن مسئله
نشان میدهد مسئوالن عراقی چندان به فکر
کــشــورشــان نیستند و در راســتــای منافع ملی
خــود عمل نمیکنند و ایــن نــفــوذ آمریکاست
که در عراق تأثیرگذاری بیشتری دارد .فعالیت
کریدور شمال-جنوب در عراق هیچگاه نمیتواند
با کریدور شمال-جنوب ایــران رقابت کند ،زیرا
کــریــدور شمال-جنوب ای ــران عمال ًکشورهای
روســیــه ،دول ـتهــای عضو ســیآیاس و آسیای

دینارعراق (سنا)

174

خبر
روز

هدفون بلوتوثی لیتو
مدل 2-L
 ۳۶۰,۰۰۰تـومـان

میانه را به آبهای آزاد وصل میکند ،اما کریدور
عراق تنها امکان اتصال ترکیه به خلیجفارس را
دارد که در این صورت این کشور نقش محدودی
در کریدور شرق به غرب خواهد داشت.
وی تصریح کرد :متأسفانه مسئوالن عراقی با این
کارعمال ًمنافعترانزیتیوژئوپلیتیکیخودشانرادر
منطقه میسوزانند ،زیرا هیچ کشوری معطل عراق
نمیماند .از سوی دیگر ،چین در حال راهانــدازی
کریدورهای زمینی خود از طریق کشورهای دیگر
اســت و ایــران نیز میتواند دسترسی خــودش به
سوریه را از طریق دریا فراهم کند ،بنابراین هیچکس
معطل عــراق نخواهد ماند .ایــن شرایط درحالی
است که هرگز به نفع آمریکا نیست عراق تبدیل به
کشوریبااقتصادچندمحصولیشود.ترانزیتکاال
به عراق ،این کشور را تا حدودی از اقتصاد متکی به
نفت خارج ساخته و درآمدهای ترانزیتی را به سبد
آن میافزاید ،درآمدهایی که دیگر همانند درآمدهای
نفتیتحتنفوذآمریکانیست.
ضیایی گفت :درهرصورت ایران یک دهه است
دســت ب ــرادری خــود را بهسوی عــراق دراز کــرده،
درواق ــع از روزی که ایــران راهآه ــن خــود را تا مرز
شلمچه امتداد داد این حسن نیت اثباتشده
اســت ،امــا عراقیها ایــن حسن نیت را نادیده
گرفته و دائم منافع ملی خودشان را تحت تأثیر
عوامل خارجی قرار دادند .بههرروی ایران هرگز
معطل عراق نخواهد ماند.
مــا بــایــد منافع خــودمــان را پیش ببریم و اگر
عراقیها بخواهند به همین منوال ادامه بدهند
شاید ای ــران نیز تجدیدنظری در تصمیمها و
اقــدامهــای خــود در ارتــبــاط با عــراق انجام دهد.
اکنون توپ در زمین عراق بوده و فرصت چندانی
برای آنان باقی نمانده است.

با حذف ارز
ترجیحی
به هر ایرانی
 ۱۱۰هزارتومان
یارانه داده
میشود

علی نیکزاد،
نایب رئیس مجلس
گفت :ارز 4200
تومانی به غیر از گندم
و دارو در الیحه بودجه
 ۱۴۰۱حذف میشود و
قرار است رقم حاصل از
این منابع برای
 ۶۰میلیون ایرانی به
ازای هر نفر ۱۱۰هزار
تومان یارانه پرداخت
شود.
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