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باالخره در شرایطی که وزیر راه رسما دستور توقف انتشار آمار
حوزه مســکن را به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی ابالغ کرده است ،در اینسوی ماجرا ،اداره بررسیها
و سیاســتهای اقتصادی بانک مرکزی با دســتور مســتقیم
عبدالناصر همتی دوباره دستبهکار انتشار آمارهای مسکن شده
و پرده از رشد 10.5درصدی میانگین قیمت مسکن در مردادماه
برداشته است.
در شــرایطی که اقتصاددانان از شکلگیری حباب در بورس
صحبت می کنند و دولتمردان مردم را از ســرمایهگذاری در
بــازار ارز و طال برحذر میدارند ،قیمت مســکن وارد روند
صعودی بیحساب و کتابی شــده و فارغ از تمام تحوالت و
پیشبینیها فقط پیش می رود .یک حساب سرانگشتی نشان

میدهد میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر
تهران از 15میلیون و 300هزار تومان در فروردین امســال به
23میلیون و 100هزار تومان در مردادماه رســیده و بدون هیچ
دردســر و تنشی بازده 51درصدی برای مالکان بههمراه آورده
است .این بازدهی با در نظر گرفتن موجودی 26.5میلیون واحد
مسکونی در کشــور که مالکیت آن به حدود 60درصد مردم
اختصاص دارد ،آنچنان رقم بزرگی است که هیچ بازاری ،حتی
بازار ســرمایه نوین نیز قادر نیست با آن رقابت کند .از سوی
دیگر ،چســبندگی قیمت در بازار مسکن که با شناوری پایین
این بازار و عدمنیاز مالکان به فروش سرمایه ارتباط مستقیمی
دارد ،عمال ریسک سرمایهگذاری در این بازار را تا حدی پایین
میآورد که هیچ ریسک داخلی و خارجی نیز نمیتواند به ضرر
و زیان سرمایهگذاران این بازار منجر شود.
بر اســاس آمــار بانک مرکــزی ،در حالی تعــداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری

 ۳۵.۴درصد نسبت به تیر ماه کاهش یافت که تعداد معامالت
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در تیر ماه به  ۱۴هزار و ۴۷
واحد رسیده و در مقایسه با خرداد امسال  ۳۰.۳درصد و نسبت
به تیرماه پارسال  ۱۹۳درصد رشد یافته بود.
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مردادماه
سال  ۱۳۹۹به  ۹هزار و  ۱۰۰واحد مسکونی رسید که نسبت به
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۳۵.۴درصد کاهش و
 ۱۷۵.۸درصد افزایش نشان میدهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر
تهــران به تفکیک عمر بنا در مردادماه ســال جاری حاکی از
آن اســت که از مجموع  ۹۰۸۰واحد مســکونی معامله شده،
واحدهای تا  ۵سال ساخت با سهم  ۳۸.۵درصد بیشترین سهم
را به خود اختصاص دادهاند .سهم مذکور در مقایسه با مردادماه
ســال قبل حدود  ۳.۳واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به
سهم واحدهای با قدمت  ۱۱تا  ۱۵سال ۱۶ ،تا  ۲۰و بیش از ۲۰

سال ساخت افزوده شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شــده بر حسب مناطق مختلف
شــهر تهران در مردادماه سال  ۹۹حاکی از آن است که از میان
مناطق ۲۲گانه شــهر تهران ،منطقه  ۵با ســهم  ۱۵.۱درصدی
از کل معامــات ،بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را به
خود اختصاص داده اســت .همچنین مناطق  ۴و  ۱۰هر یک
با اختصاص ســهم مشــابه  ۸.۵درصدی در رتبه بعدی قرار
گرفتهاند .در مجموع  ۷۲.۴درصد از کل تعداد معامالت انجام
شــده در شهر تهران در مردادماه سال  ۹۹مربوط به  ۱۰منطقه
شــهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ،۲ ،۱۰ ،۴ ،۵
 ۱ ،۱۵ ،۷ ،۸ ،۱۴و  )۱۱بوده و  ۱۲منطقه باقیمانده  ۲۷.۶درصد
از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص دادهاند.
در مردادماه سال  ۹۹متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد
مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر
تهران  ۲۳میلیون و  ۱۱۰هزار تومان بود که نســبت به ماه قبل
و ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب معادل  ۱۰.۵و  ۷۷.۴درصد
افزایش نشان میدهد.
در میان مناطق  ۲۲گانه شــهرداری تهران ،بیشترین متوسط
قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۲
میلیــون و  ۸۲۰هزار تومان به منطقه یــک و کمترین آن با ۹
میلیون و  ۷۵۰هزار تومان به منطقه  ۱۸تعلق داشته است .ارقام
مزبور نســبت به ماه مشابه ســال  ۱۳۹۸به ترتیب  ۸۷.۲و ۶۳
درصد افزایش نشان میدهند.
تحوالت  ۵ماهه بازار معامالت مسکن شهر تهران
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در پنجماهه
نخســت سال  ۱۳۹۹به حدود  ۴۶هزار و  ۵۰۰واحد مسکونی
بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۶.۹ ،درصد
افزایش نشان میدهد .در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع
بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت
ملکی در شــهر تهران  ۱۹میلیون و  ۵۰هزار تومان بوده است
که نســبت به دوره مشابه سال قبل  ۴۹.۷درصد افزایش نشان
میدهد.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل
مناطق شهری در مردادماه سال  ۹۹نشاندهنده رشد به ترتیب
معادل  ۲۷.۴و  ۳۰.۶درصدی نســبت به ماه مشــابه سال قبل
است.

طرح تامین مسکن به صحن علنی مجلس میرود

ساخت ساالنه  1میلیون واحد مسکونی در دستور کار
عضو کمیسیون عمران مجلس ،گفت :طرح تامین مسکن مراحل
تصویب خود در کمیسیون عمران تکمیل کرده و به هیئت رئیسه
مجلس ارسال شده است .هم اکنون نیز در نوبت مطرح شدن در
صحن علنی مجلس قرار دارد.
اقبال شاکری ،نماینده مردم تهران ،ری و شمیرانات در مجلس
شــورای اســامی در گفتوگو با فارس ،ضمن اشاره به روند
تصویب طرح  2فوریتی تامین مسکن در ارتباط با تحقق جهش
تولید ،عنوان کرد :طرح تامین مسکن مراحل تصویب خود در

کمیسیون عمران تکمیل کرده و به هیئت رئیسه مجلس ارسال
شده است .هم اکنون نیز در نوبت مطرح شدن در صحن علنی
مجلس قرار دارد .عضو کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به
محتوا طرح تامین مســکن ،تصریح کرد :مطابق مفاد این طرح
ساخت ساالنه  1میلیون واحد مسکونی از سوی مجلس بر عهده
دولت قرار داده خواهد شد.
وی در پاسخ به ســوال خبرنگار فارس مبنی بر تعیین تکلیف
مالیاتهــای تنطیمی موجود در بازار مســکن ،افزود :یکی از

اهداف کمیســیون عمران مجلس در حوزه بازار مسکن ،خارج
کردن این کاال از بازار سرمایهای و تبدیل کردن آن به یک کاالی
مصرفی و عادی است که این هدف با بررسی و ارائه طرحهایی
ازجمله مالیات بر عایدی امالک و مالیات بر زمینهای بایر در
دستور کار کمیسیون قرار دارد.
رفع ابهامات شورای نگهبان پیرامون مالیات
بر خانههای خالی
شاکری ،ضمن اشاره به روند طی شده به منظور روند تصویب

طرح مالیات بر خانههای خالی گفت :پس از تصویب این مالیات
در صحن علنی مجلس ،این طرح به شورای نگهبان رفت و به
منظور رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد.
در حال حاضر رفع ابهامات شــورای نگهبــان از این طرح در
دستور کار کمیســیون اقتصادی قرار دارد .این نماینده مجلس
در پایان با اشــاره به روند مطرح شده مالیات بر عایدی سرمایه
گفت :روند بررسی این مالیات در دستور کار کمیسیون اقتصادی
قرار دارد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد

پیامرسانهای داخلی توان رقابت با نمونههای خارجی را ندارند
یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه «معیشت مردم اولویت دارد،
اولویت مردم فضای مجازی نیســت» گفت :طراحان چنین طراحهای باید شفاف
با مردم حرف بزنند .بســیاری اوقات ما موضوعی را مطرح میکنیم اما پشت پرده
ماجرا را شفاف نمیکنیم و در همان فضای مجازی از یک جمله نماینده ،بهرهبرداری
سوء میشود.
اردشــیر مطهری در گفتوگو با ایســنا در مورد طرح مجلس یازدهم موسوم به
ساماندهی فضای مجازی گفت :اعتقاد من این است که االن معیشت مردم اولویت
دارد .اولویت مردم فضای مجازی نیست .بسیاری از مجموعهها اقتصادی از فضای
مجازی کسب دارآمد میکنند .شرایط کشور ما به گونهای است که باید فقط برای
معیشت تالش کنیم.
این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس در مورد چگونگی مدیریت فضای مجازی
گفــت :معتقدم که اگر چیزی را بدون برنامهریزی محدود کنیم ،به نتیجه نخواهیم
رســید .ما باید به مردم بگوییم که برنامه جایگزین ما چیســت .دوستانی که طرح
ساماندهی را ارائه کردند باید در مورد آینده فضای مجازی در ایران تصمیم بگیرند.
نماینده مردم گرمســار در مجلس با تاکید بر ضرورت شــفاف شدن طرح سامان
دهی گفت :مردم باید با جزئیات این طرح آشنا شوند .گاهی بعضیها شایعاتی در
مورد این طرحها درست میکنند .مثال میگویند قرار است همه شبکههای مجازی
فیلتر شود .میدانم که نگاه همکارانم ،ســاماندهی است نه فیلترینگ .ساماندهی
یعنی رساندن پیامرسانهای داخلی به مرزی که توان رقابت با خارجیها را داشته

باشند .پیام رســانهای داخلی باید آنقدر جذاب باشد که مردم را به استفاده از آن
ترغیب کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود :طراحان چنین طراحهایی باید شفاف با
مردم حرف بزنند .بسیاری اوقات ما یک چیز را مطرح میکنیم اما پشت پرده ماجرا
را شفاف نمیکنیم و در همان فضای مجازی از یک جمله نماینده ،بهرهبرداری سوء
میشود .دشمن ما سوء استفاده میکند .ما باید به مردم بگوییم که نیت ما چیست.
در این صورت بسیاری شهروندان آگاه میشوند و در اظهار نظر موارد بیشتری را
مد نظر قرار میدهند.
مطهــری ادامه داد :همکاران در مجلس میخواهنــد چارچوبهایی برای فضای
مجازی و فرهنگی ما طراحی کنند .مثال یکی از اهداف آنها کنترل مرزهای ورودی
دیجیتالی اســت .مرزهای مجازی ما رها شده اســت .به عنوان مثال از اکانتهای
تلگرامی بینهایت سوء استفاده میشود .ما باید در همین ابتدای کار با مردم در مورد
این چیزها حرف بزنیم .در این صورت ممکن است مردم خودمان بدل به مدافعان
این طرحها میشوند.
وی در ادامه «تخصصیتر شدن تصمیمگیری برای فضای مجازی» را عنوان کرد
و اظهار داشــت :فضای مجازی چیزی نیســت که بخواهیم در مورد آن اظهارنظر
قطعی داشته باشیم .این موضوعات باید در هیئت رئیسه اعالم وصول شود ،باید با
صاحبان پیامرسانهای داخلی جلسه برگزار شود و کار کارشناسی صورت بگیرد.
بعضی همکاران ما فقط می خواهند فضای مجازی ما تابع چارچوبهایی باشد .در

سخنگوی صنعت برق مطرح کرد:

پیشبینی کاهش 10درصدی مصرف برق با اجرای طرح امید
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق در خصوص
طرح برق امید گفت :این طرح فرصت مناسبی برای همه مشترکان ایجاد میکند
که مصرفشان را کم کنند و از تخفیف صد درصدی بهای برق برخوردار شوند.
به گزارش تسنیم ،مصطفی رجیب مشهدی اظهار داشت :در این طرح مشترکان
به سه دســته پرمصرف ،خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی می شوند و
مــا امیدواریم که اجرای طرح برق امید باعث هجــرت دو گروه دیگر به جمع
مشترکان کم مصرف شود.
رجبی مشهدی با بیان این که  36میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از
این میان نزدیک به  30میلیون مشترک خانگی هستند ،خاطرنشان کرد :براساس
آمارها  8.5میلیون مشترک خانگی در گروه کم مصرف ها و  4.5میلیون نیز جزو
مشــترکان پرمصرف قرار دارند و الباقی مشــترکانی هستند که در گروه خوش
مصرف ها تقسیم بندی می شوند.
وی ادامه داد :این طرح فرصت مناســبی برای همه مشــترکان ایجاد می کند که
مصرفشان را کم کنند و از تخفیف صد درصدی بهای برق برخوردار شوند.
وی تصریح کرد :هدف از اجرای این طرح به هیچ عنوان کاســتن از رفاه خانوار
نیست بلکه به دنبال بهینه سازی مصرف و اختصاص آن بخش های تولیدی مانند
کشاورزی و صنعتی هستیم.
رجبی مشــهدی با اشــاره به این که به طور مثال یک یخچال  12فوت در هر
 24ســاعت یک کیلووات ساعت برق مصرف می کند ،گفت :هرچه از یخچال
و وســایل برقی با درجه انرژی باالتر استفاده شود ،میزان مصرف برق این نوع
وسایل نیز کمتر خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق همچنین پراکندگی جمعیت کم مصرف ها را در کشور
تقریب ًا یکســان دانســت و با بیان این که حدود  30درصد از مشــترکان مناطق
مختلف در این گــروه قرار می گیرند ،افزود 60 :درصد از جمعیت کم مصرف
های برق کشــور در روســتاها و  40درصد نیز در مناطق شهری هستند ولی ما
امیدواریم با آگاه ســازی و تبلیغات مناسب ،جمعیت بیشتری به گروه های کم
مصرف اضافه شوند.
رجبی مشــهدی در عین حال در خصوص الگوی کم مصرفی در مناطق عادی

و گرم نیز گفت :این الگوها در حال بررســی های بیشــتر قرار دارد اما براساس
آمارهای موجود اگر الگوی کم مصرفی در مناطق عادی  100کیلووات ســاعت
در ماه اســت ،این الگو در مناطق گرم  4برابر بیشــتر و حدود  400کیلووات
ساعت خواهد بود.
وی یادآور شــد :براســاس آمارهای موجود 30 ،درصد از مشترکان خانگی در
مناطق گرم نیز در جرگه کم مصرف ها قرار دارند.
ســخنگوی صنعت برق اظهار امیدواری کرد :با تبلیغات مناسب و اطالع رسانی
صحیح ،تا  10درصد از مصرف برق مشــترکان خانگی کاهش و به بخش های
صنعتی و کشاورزی تزریق و باعث رونق بیشتر این بخش ها در کشور شود.
رجبی مشهدی اذعان کرد :ممکن است با اجرای این طرح در کوتاه مدت هزینه
هایی به صنعت برق وارد شــود چرا که باعث کاســته شدن از درآمدهای برق
خواهد شد اما در بلندمدت و از دیدگاه اقتصادی صحیح ،باعث کاهش سرمایه
گذاری مورد نیاز برای احداث نیروگاه های جدید و تأسیســات مورد نیاز برای
انتقال و توزیع خواهد شــد که تنها برای ســاعت های محدودی در سال مورد
اســتفاده قرار می گیرند و این ســرمایه گذاری را می توان به بخش های دیگر
تزریق کرد.
وی در عین حال یادآور شد :کاهش  10درصدی مصرف برق بخش خانگی از انتشار 5
میلیون تن گازهای آالینده به جو جلوگیری خواهد کرد.
سخنگوی صنعت برق در عین حال تصریح کرد :شکل گیری روند پایدار تأمین برق نیز
از دیگر محاســن این طرح به شمار می رود همانگونه که همکاری مشترکان در دوسال
متوالی(امســال و سال گذشــته) باعث شد تابستانی بدون خاموشــی و تنها با رشد 10
درصدی در پیک را شاهد باشیم.
رجبی مشهدی گفت :در کشور  50تا  60درصد انرژی بیشتر برای تولید کاال و خدمات
مصرف می شود که با شاخص شدت انرژی سنجیده و بیان می شود و این روند در بخش
خانگی هم وجود دارد اما ما امیدواریم که اجرای این طرح به بهینه ســازی مصرف برق
در بخش خانگی کشور منتج شود.
وی یادآور شد :ما به دنبال آن هستیم که طرح برق امید را به طرح های تشویقی در ساعت
های پیک گره بزنیم و باعث کاهش مصرف برق در پیک (ماه های گرم) شویم.

کشــورهایی مثل آمریکا و فرانسه که بیبندوباری توام با آزادی دارند نیز نسبت به
فضای مجازی حساس هســتند .حرف من این است که چارچوب گذاشتن برای
فضای مجازی نیازمند پژوهشهای جدی است.
مطهری با بیان اینکه «باید نحوه حمایت فضاهای مجازی داخلی را مشخص کنیم»
گفت :پیامرســانهای داخلی ما توان رقابت با فضاهای مجازی خارجی را ندارند.
مثال پهنای باند شبکههای اجتماعی خارجی قویتر است و حمایتهای زیرساختی
بهتری دارند .در این شرایط ،قدرت رقابت از پیامرسانهای داخلی کم میشود .ما
دانش فنی و جوانان قوی داریم اما دست کم در این زمینه نیازمند حمایت مالی قوی،
زیرساختی نیاز داریم .به نظرم در این حمایتها ضعیف هستیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ،ضرورت رقابت در عرصه فرهنگی و اقتصادی
را عنوان کرد و گفت :به جای انســداد باید به سمت رقابت برویم .خودروسازی
ما در موارد بســیاری با خودروسازیهای دیگر قابل مقایسه نیست .پراید معمولی
 ۹۰تا  ۱۰۰میلیون قیمت دارد .پس ،معیشــت مردم مهمتر از مسئله فرهنگی است.
اهم و مهم کنیم.
نمیگویم در مسئله فرهنگی ورود نکنیم ولی باید ّ

اخبارزیربنایی

جهاناقتصاد

بندرخشک پیشگامان توسط رئیس جمهور افتتاح می شود

فاز اول شــرکت تعاونی بندرخشک پیشــگامان همزمان با روز تعاون توسط رئیس
جمهور به صــورت ویدئو کنفرانس افتتــاح می گردد.به گــزارش روابط عمومی
بندرخشک پیشگامان ،فاز اول شرکت تعاونی بندرخشک پیشگامان با سرمایه گذاری
بالغ بر  ۲۶۳میلیارد تومان در زمینی به مساحت  ۷۰۰هکتار همزمان با روز تعاون ،پنج
شنبه  13شهریور ماه توسط رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح میشود.
بندرخشک پیشگامان ،نخستین بندرخشک تعاونی کشور با فراهم نمودن مجموعه
ای کامل از خدمات مــورد نیاز بازرگانان و صاحبان کاال در منطقه ای امن در مرکز
کشور ،بستری مناســب و ایده آل را برای فعالیت های اقتصادی آنان در زمینه های
مختلف مهیا نموده اســت و در حال حاضر با راه اندازی فاز نخســت ،ارائه دهنده
خدمات گمرکی ،حمل و نقل ،بندری ،سردخانه ای ،انبارداری ،واردات و صادرات و
همچنین بازرسی کاال می باشد.گفتنی است آیین افتتاح فاز اول این بندر به صورت
زنده از شبکههای اجتماعی به نشانی pishgamandryportپخش میشود.

نقدینگی بین بورس و مسکن سیال است

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی نقدینگی بین دو بازار بورس
و مســکن میچرخد ،گفت :سیاست های دولت در حوزه بین الملل تاثیر زیادی در
بخش مســکن دارد و دولت باید برای ایجاد آرامش در اقتصاد سیاست های داخلی
و خارجی را تنظیم کند.سعید آگشته در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد :بازار مسکن
با حوزههایی مثل ارز ،طال و بورس متفاوت اســت .دولت این امکان را دارد که هر
چند به صورت موقت جلوی رشد نرخ ارز یا طال را بگیرد اما دو طرف معادله بخش
مسکن یعنی تولید کننده و مصرف کننده در اختیار دولت نیست و دولت ها از ابتدا
دخالت هدفمندی در این دو حوزه نداشــتهاند.وی افزود :از طرف دیگر موضوعات
سیاسی بین الملل در حوزه مسکن تاثیرگذار است و تعامالت بینالمللی معموالً منجر
به گسیل نقدینگی به حوزه مسکن میشود و این ورود سرمایه به افزایش قیمت دامن
می زند.این کارشــناس اقتصاد مسکن درباره علت نوسانات قیمت در ماههای اخیر
گفت :وقتی سایر آلترناتیوها بسته می شود ،در اقتصاد ایران سه یا چهار حوزه خاص
برای سرمایه گذاری باقی می ماند .در این شرایط گاهی سرمایه بین بورس و مسکن
دســت به دست میشود ،گاهی به بازار ارز و بورس می رود و مدتی در بازار طال یا
مسکن می چرخد .معتقدم در شرایط کنونی نقدینگی بین بورس و مسکن سیال است.
آگشــته درباره استدالل برخی مسئوالن از جمله وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه
ارائه آمار مســکن به رشد قیمت ها دامن می زند گفت :آمار در هر بخش اقتصادی
پایه برنامه ریزی است و یک اصل اساسی محسوب می شود .از طرف دیگر وظیفه
دولت شفاف سازی است.

سرمقاله

زایش جهان عرب در پیش است!

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

ادامه از صفحه ۲
لیکن در سال های اخیر این معادله دستخوش تغییر شده است .عربستان سعودی از مصر به
دلیل عدم پیوستن به ائتالف در مبارزه با حوثی های یمن و همچنین از لبنان به دلیل توجه
به خواسته های حزب اهلل ناراحت است .گرفتاری مالی کشورهای حاشیه خلیج اجازه نمی
دهد که کمک های مالی این کشورها در منطقه ادامه یابد و بدین ترتیب نفوذ آنها در جهان
عرب کاهش خواهد یافت .گذشته از این تحوالت ،منطقه شاهد تغییرات اساسی در صحنه
ژئوپلتیک اســت .دکترین کارتر مبنی بر استفاده از نیروی نظامی آمریکا برای تأمین نفت از
طریق خلیج فارس به فراموشــی ســپرده شده و این کشور در پی حمله به تأسیسات نفتی
عربستان در سپتامبر گذشته کوچکترین اقدامی نکرد و سیستم دفاع موشکی پاتریوت که تنها
چند هفته از راه اندازی آن می گذشت جمع آوری شده است.
خاورمیانه امروز دیگر برای ایاالت متحده از اهمیت چندانی نســبت به گذشته برخوردار
نیست و بخشی از خأل ایجاد شده توسط روسیه پر خواهد شد .اما روسیه قادر نیست تمام
منطقه عرب را به زیر یوغ خود بکشد و به حضورخود در مدیترانه با حفظ پایگاه در سوریه
بسنده خواهد کرد .چین نیز تاکنون خود را از سیاست دور نگه داشته و تنها اهداف اقتصادی
خود را دنبال می کند .اما با فقیر شدن کشورهای عربی رابطه آنها با چین نیز دستخوش تحول
خواهد شد ،مشابه آنچه بین ایران و چین شاهدیم .پیمان همکاری ای که دولت های ایران
و چین در حال مذاکره هستند بسیار گسترده بوده و برخی کارشناسان معتقدند ممکن است
کنترل برخی امکانات زیربنایی کشور را در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار دهد ،همان طور
که در برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی اتفاق افتاده است.
خالصه اینکه اقتصاد لبنان فروپاشیده است ،مصر نمی تواند فشار اقتصادی خود را تحمل
کند و دولت اردن مطابق معمول در آستانه فروپاشیست .ده سال بعد از اینکه دست فروش
تونسی جرقه بهار عربی را شعله ور کرد ،آتش آن تحوالت هنوز زیر خاکستر بوده و آماده
انفجار است .پایان دوران نفت قطع ًا همراه با تغییرات اساسی در جهان عرب خواهد بود ،و
درد این زایش از هم اکنون آغاز شده است .ای کاش نظام حکمرانی ما این واقعیات را درک
کند ،صداقت و شهامت پیشه کند ،خود را از مردم بداند و به اصالح امور بپردازد .بعد از 14
قرن کینه ورزی بین فرهنگ پارسی و تازی ،امروز دشمن دیرین به نفس افتاده .باید درس
گرفت ،ملت را متحد کرد و ایران را ساخت .دیگر جای غفلت نیست .در غیر این صورت
جواب فرزانه توس را چه باید بدهیم که پرسید:
جهان سر به سر حکمت و عبرت است
چرا بهره ما فقط غفلت است؟

