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سلفی با «متروپل»

جبلی مطرح کرد؛ شبکه خبر را برای «متروپل» به خط کردیم ،گفتند بس است!
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« ابتکار» روند اصالحات اقتصادی و شرایط ویژه سال جاری را بررسی کرد

خطرات
تغییر بدون مردم

سرمقاله

سقوط ماریوپل و پیامدهای جهانی آن
شهر بندری و استراتژیک ماریوپل واقع در جنوب
شرقی اوکراین در ساحل شمالی دریای آزوف بعد
از حدود سه ماه از ورود ارتش روسیه به درون
اوکراین به طور کامل سقوط کرد ،از حوزه قدرت
کی یف خارج شد تحت کنترل فرماندهان نظامی
مسکو قرار گرفت .برای پی بردن به اهمیت ماریوپل
باید به این جمله طرفداران گروه آزوف توجه کرد
اعالم کرده بودند :ماریوپل سند متالشی شدن
روسیه است.
مجتمع فوالد آزوفستال یکی از بزرگترین مراکز
صنعتی اوکراین به شمار میرود ،دارای تونلهای
زیرزمینی است و در زمان جنگ سرد به عنوان
پناهگاه ساخته شده در چند ماه اخیر به محل
تمرکز نیروهای اوکراینی و وفاداران به هنگ آزوف
تبدیل شده بود اکنون همه آنچه در روی زمین و زیر
زمین بود ،به دست نیروهای روسی افتاد .روسیه از
تسلط بر ماریوپل به عنوان یک پیروزی بزرگ یاد
میکند زیرا مسکو را چند قدم به اهدافش نزدیکتر
میسازد .با در اختیار داشتن ماریوپل ،دریای آزوف
کامال در اختیار روسیه قرار میگیرد مسکو برای
کنترل کامل دریای سیاه نزدیکتر میشود .همچنین
کنترل ماریو پل مسیر زمینی روسیه به کریمه را
کامل میکند.
بعد از موفقیت روسیه در ماریوپل ،در غرب
توجهات به طرف لتونی جلب شده و این احتمال
داده میشود به این خاطر که بخش عمده از مردم
این جمهوری سابق شوروی ،روس تبارند ،روسیه به
تصرف آن چشم بدوزد و به این ترتیب دامنه جنگ
گستردهتر بشود.

گروه بازار و سرمایه  -سیاوش غیبیپور با بررسی وضعیت اقتصاد کشور تاکید کرد :هماهنگ
کردن افکار جامعه با تحوالت ،یک سرمایه اجتماعی بوده و اگر قرار است در سال جاری یک سری
تغییرات را در دستور کار قرار دهیم باید بتوانیم جامعه را با خود همراه و دو زیان را جبران کنیم.
پیش از شروع سال  1401بیشتر کارشناسان معتقد بودند با توجه به احتمال باالی احیای برجام،
اقتصاد در سال جدید از وضعیت مناسبتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار خواهد بود .اما
سال شروع شد و نه خبری از احیای برجام شد و نه بهبود وضعیت اقتصاد!
در هفتههای اخیر شاهد پرواز قیمت بسیاری از کاالهای اساسی بودیم .حاال بسیاری از خانوارها
برای تامین حداقلهای معیشتشان با چالشهای جدی روبهرو شدهاند و اوضاع زمانی بدتر
میشود که برخی از مسئوالن از سختتر شدن شرایط صحبت میکنند .اخیرا محسن رضایی،
معاون اقتصادی رئیس جمهور در جریان سفر خود به خوزستان در گردهمایی ائمه جمعه این
استان گفته است که در چند سال اخیر تورم  ۴۰درصدی را تجربه کردیم و امسال هم شرایط
سختی خواهیم داشت .سیاوش غیبیپور ،کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص سخت شدن
شرایط اقتصاد در جاری به ابتکار گفت... :
شرح درصفحه 8
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مذاکرات محرمانه بایدن با عربستان و اسرائیل

اجالس داووس

هشدار رهبران درمورد دورنمایی تیره و تار
تهدیدات بیشمار در عرصه اقتصاد جهانی ،در صدر نگرانیهای ثروتمندان
جهان در نشست ساالنه داووس قرار گرفته و برخی نسبت به خطر رکود در
سراسر جهان هشدار دادند.
در این رابطه رویترز گزارش داد ،رهبران سیاسی و تجاری جهان دوشنبه
اجالس مجمع جهانی اقتصاد را در شرایطی آغاز کردند که تورم در اقتصادهای
مهم مثل ایاالت متحده ،انگلیس و اروپا در باالترین سطح قرار دارد.
این افزایش قیمتها ،اعتماد مصرفکنندگان را تضعیف کرده و بازارهای
مالی جهان را متزلزل ساخته و بانکهای مرکزی از جمله در آمریکا را وادار به
افزایش نرخ بهره کرده است.
در همین حال ،عواقب حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه بر بازارهای
نفت و موادغذایی و قرنطینههای مرتبط با کووید در چین ،بدون آنکه پایان
مشخصی را بتوان برای آنها متصور شد ،این یاس و ناامیدی را تشدید کرده
است.
رابرت هابک ،معاون صدراعظم آلمان گفت :ما حداقل چهار بحران داریم
که در هم تنیده شدهاند .ما تورم باال داریم ...بحران انرژی داریم ...فقر
غذایی داریم و بحران آب و هوایی .و اگر ما فقط روی یکی از این بحرانها
تمرکز کنیم ،نمیتوانیم مشکالت را حل کنیم .اما اگر هیچ یک از مشکالت
حل نشوند ،واقعا ً میترسم که با یک رکود جهانی مواجه شویم که تأثیر
فوقالعادهای بر ثبات جهانی داشته باشد .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،
صندوق بینالمللی پول (آیاماف) ماه گذشته چشمانداز رشد جهانی خود را
برای دومین بار در سال جاری میالدی کاهش داد و به جنگ اوکراین و تورم به
عنوان خطری واضح و فعلی برای بسیاری از کشورها اشاره کرد.
کریستالینا جورجیوا ،مدیر عامل صندوق بینالمللی پول دوشنبه در داووس
گفت که جنگ ،شرایط سختتر مالی و شوکهای قیمتی به ویژه برای
موادغذایی ،به وضوح چشمانداز را تیره و تار کرده است .با این حال او رکود
را پیشبینی نکرد.
در جریان این نشست ،از جورجیوا پرسیده شد که آیا او انتظار رکود را دارد
یا خیر .این مقام آیاماف پاسخ داد :نه در این مرحله .البته این بدین معنا
نیست که چنین چیزی بعید باشد.
کریستین الگارد ،رئیس بانک مرکزی اروپا که قرار است در داووس سخنرانی
کند ،هشدار داده است که رشد و تورم در مسیرهای متضادی قرار دارند ،زیرا
فشارهای فزاینده قیمتها فعالیتهای اقتصادی را محدود میکند و قدرت
خرید خانوارها را از بین میبرد.
او دوشنبه در وبالگ خود نوشت :ممکن است جنگ روسیه و اوکراین به
خوبی ثابت کرده باشد که نوک قله جهانی شدن بیش از حد باشد .این امر
میتواند برای مدتی منجر به کاهش کارایی زنجیرههای تأمین شود و در طول
دوره گذار ،فشارهای هزینهای بیشتری بر اقتصاد ایجاد کند.
گفتنی است در این رابطه یورونیوز گزارش داده است :جهش اقتصادی
کشورهای اروپایی پس از همهگیری ویروس کرونا طی هفتههای گذشته
تحت تاثیر چند عامل مختلف قرار گرفته است.
در هر چهارگوشه قاره اروپا اکنون قیمتها رو به افزایش است .تخمین زده
میشود که نرخ تورم در کل اتحادیه اروپا طی سال جاری به  ۶.۸درصد برسد.
اقتصاد  ۲۷کشور عضو این اتحادیه تحت تاثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین
و تبعات آن قرار گرفته است.
یکی از تبعات اصلی جنگ در اوکراین قطع رابطه اقتصادی کشورهای
عضو اتحادیه اروپا با روسیه بود .کمیسیون اروپا پیشبینی خود از میزان
رشد اقتصادی طی سال جاری را کاهش داده است .پائولو جنتلونی،
کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا تغییر پیشبینی از نرخ رشد اقتصادی سال
جاری را «تندترین تغییرات» بین دو پیشبینی از رشد اقتصادی خوانده
است.
وی هشدار داده است که وضعیت ممکن است حتی از آنچه اکنون نهادهای
اروپایی پیشبینی میکنند نیز بدتر شود .به گفته کمیسر اقتصادی اتحادیه
اروپا پیشبینیهای کنونی در شرایطی با وضعیتی «نامعلوم و تهدیدهای»
مختلف صورت میگیرد .وی تاکید کرده است که سناریوهایی که در آن رشد
اقتصادی کمتر و نرخ تورم باالتر از پیشبینیها باشد «محتمل» است.

سیف الرضا شهابی

منابع مطلع آمریکایی و رژیم صهیونیستی از میانجیگری
محرمانه دولت جو بایدن برای توافق بین ریاض و تلآویو خبر
داد.
پنج منبع آمریکایی و رژیم صهیونیستی به رسانه آمریکایی
آکسیوس خبر دادند ،مذاکراتی که آمریکا در حالی میانجیگری
است شامل نهایی کردن انتقال مالکیت دو جزیره راهبردی
«تیران» و «صنافیر» مصر در دریای سرخ به عربستان سعودی
است.
بنا بر گزارش باراک راوید خبرنگار ارشد ساکن فلسطین
اشغالی ،اگر در نتیجه این مذاکرات توافقی حاصل شود ،این
توافق «یک دستاورد مهم سیاست خارجی برای دولت بایدن در
خاورمیانه خواهد بود».
منابع آمریکایی و اسرائیلی که نخواستند نام و هویتشان فاش
شود به آکسیوس گفتند که هنوز توافق تکمیل و نهایی نشده و
مذاکرات حساس در حال انجام است .به گفته آنها ،کاخ سفید
میخواهد این توافق تا قبل از سفر آتی جو بایدن به منطقه
غرب آسیا در پایان ماه ژوئن به انجام برسد؛ سفری که ممکن
است «توقف رئیسجمهوری آمریکا در عربستان سعودی را هم
شامل شود» .جزایر «تیران» و «صنافیر» تنگه تیران را که یک
گذرگاه راهبردی عبور و مرور به بنادر عقبه در اردن و ایالت در
اسرائیل است کنترل میکنند.
بنا بر گزارش آکسیوس« ،مقامات سعودی و مصری
میگویند که عربستان سعودی کنترل این جزایر را در سال
 ۱۹۵۰به مصر واگذار کرد .این جزایر بعدا ً به عنوان بخشی از
معاهده صلح سال  ۱۹۷۹اسرائیل و مصر غیرنظامی شدند».
این رسانه آمریکایی به سراغ کاخ سفید ،دفتر نخستوزیر
رژیم صهیونیستی و سفارتهای ریاض و قاهره رفته و از آنها
درباره صحت و سقم خبر «مذاکرات میانجیگرانه بی سر و
صدای» واشنگتن میان عربستان سعودی ،رژیم صهیونیستی
و مصر جویا شده اما آنها از هرگونه اظهارنظری در این باره

پرهیز کردند .منابع وابسته به آکسیوس خبر دادند« ،دولت
بایدن بر این باور است که نهایی کردن یک توافق میتواند
اعتماد بین طرفین ایجاد و فضایی برای گرم شدن روابط بین
اسرائیل و عربستان سعودی ایجاد کند که روابط دیپلماتیک
رسمی ندارند» .به گزارش فارس ،وبگاه آکسیوس معتقد است
در صورت توفیق تالش آمریکا برای توافق عربستان سعودی و
رژیم صهیونیستی« ،این مهمترین دستاورد سیاست خارجی
ایاالت متحده در خاورمیانه از زمان توافق (سازش) ابراهیم
است که با میانجیگری دولت ترامپ انجام شد و منجر به
عادی سازی توافقات بین اسرائیل ،امارات عربی متحده،
بحرین و مغرب شد» .این رسانه آمریکایی افزود« :عربستان
سعودی از توافقنامه ابراهیم حمایت کرد اما در آن زمان به
صراحت اعالم کرد که تا زمانی که پیشرفت جدی در روند
صلح اسرائیل و فلسطین صورت نگیرد ،روابط با اسرائیل را
عادیسازی نمیکند» .به باور باراک راوید نویسنده این گزارش
در آکسیوس ،در صورت توفیق در این مذاکرات و حصول
توافق بین ریاض و تلآویو« ،همچنین ممکن است که تنشها

یادداشت
کیکاووس پورایوبی
انبوه جمعیتی که ساکن شهرهای بزرگند ،به خصوص پایتخت چندین
میلیونی! چارهای ندارند تا در ایام تعطیالت از این شهر آشفته و پریشان
ساعتی خارج شوند و دل به دریا بزنند شاید رویای یک گردش خاطره انگیز
را محقق سازند ،غافل از آنکه این راه پیچ در پیچ و پر سنگالخ است؛ نمیدانم
خوش میگذرد یا برای گذراندن وقت است که عزم سفر می کنند.
فارغ از مسائل بین راهی ،جادههای پراضطراب و پرترافیک ،امکانات شهری
و خدمات رفاهی نیز مسئله کوچکی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن
گذشت.
حال که با این همه مشکالت ،مردم گردش و سفر را به جان دل می خرند
و از شهر و دیار خود به شهر و روستایی دیگر راهی می شوند انصاف نیست
از کمترین امکانات محروم باشند و حتی برای رسیدن به مقصد ساعت ها عمر
شریف خود را در راه ها و جاده های پر ازدحام سپری کنند.
با توجه به مشکالت پیش رو ،حال که برنامهریزی دقیق اقتصادی برای مردم
تخیلی شده ،الزم است برای حداقل تفریح و گردشگری آنان پس از سه سال
محدودیت های پاندمی کرونا کار کارشناسی انجام پذیرد تا درآخر هفته ها و
ایام تعطیالت رسمی سرگردان و ویالن رهسپار مقصدی نامعلوم نشوند که
حاصلی جز پشیمانی نداشته باشد و مدعی باشیم زندگی مردم خوب است اگر
در رفاه نبودند این همه مسافرت نمیرفتند!! نه جان برادر رفتن به این سفر
خوشگذرانی و لذت نیست فرار از زندگی تکراری و مالل آور است با حداقل

بین دولت بایدن و عربستان سعودی را کاهش دهد» .طبق
معاهده سازش سال  ۱۹۷۹مصر و رژیم صهیونستی ،جزایر
تیران و صنافیر باید منطقه غیرنظامی باشد و نیروی ناظران
چند ملیتی به رهبری ایاالت متحده در آن حضور داشته باشند.
با این حال علیرغم اعتراضات عمومی در مصر ،پارلمان این
کشور در تاریخ ژوئن  ۲۰۱۷و دادگاه عالی مصر در مارس ۲۰۱۸
توافقی را برای انتقال مالکیت و حاکمیت این دو جزیره به
عربستان سعودی تصویب کردند اما این توافق به دلیل معاهده
 ۱۹۷۹به رضایت و تایید رژیم صهیونیستی هم نیاز داشت.
طبق گزارش آکسیوس ،رژیم صهیونیستی موافقت اصولی
خود را برای انتقال مالکیت جزایر به عربستان سعودی در
صورت توافق بین مصر و عربستان سعودی در مورد ادامه
کار نیروی چندملیتی ناظران ابراز داشت اما این موضوع هرگز
نهایی نشد چرا که چندین موضوع حل نشده باقی ماند ،از
جمله کار نیروی چند ملیتی.
بنا بر روایت این رسانه آمریکایی ،منابع مطلع واشنگتن و
تلآویو خبر دادند که «برت مک گورک» هماهنگکننده شورای

امنیت ملی کاخ سفید در امور «خاورمیانه و شمال آفریقا»،
مسئول و نفر اصلی میانجیگری دولت بایدن در مذاکرات میان
عربستان سعودی ،رژیم صهیونیستی و مصر است.
منابع مطلع همچنین خبر دادند که موضوع اصلی باقی مانده
در مذاکرات« ،نیروی چند ملیتی ناظران» است .به گفته آنها،
«عربستان سعودی موافقت کرد که جزایر را غیرنظامی نگه دارد
و متعهد به حفظ آزادی کامل دریانوردی برای همه کشتیها
باشد ،اما میخواهد به حضور ناظران چند ملیتی در جزایر
پایان دهد».
در ادامه گزارش آمده است« :مقامات اسرائیلی موافقت
کردند که به حضور نیروهای چند ملیتی پایان دهند اما
خواستار ترتیبات امنیتی جایگزین شدند که همان نتایج مشابه
(با حضور نیروی چند ملیتی ناظران) را حاصل کند».
دو منبع آمریکایی و دو منبع رژیم صهیونیستی به آکسیوس
خبر دادند« :اسرائیل همچنین از عربستان سعودی میخواهد
که به عنوان بخشی از تالشهای گستردهتر برای دستیابی به
توافق در مورد چندین موضوع ،گامهای خاصی بردارد».
به گفته منابع استنادی آکسیوس ،اجازه عربستان سعودی به
رژیم صهیونیستی برای استفاده از حریم هوایی این کشور یکی
از این «گامهای خاص» درخواستی تلآویو است .آنها افزودند:
«اسرائیل از عربستان سعودی درخواست کرد که به شرکتهای
هواپیمایی اسرائیلی اجازه دهد از حریم هوایی عربستان
سعودی عبور کنند .در پایان گزارش این رسانه آمریکایی به
گزارشهای اخیر درباره برنامهریزی جو بایدن رئیسجمهور این
کشور برای انجام سفر به عربستان سعودی اشاره شده است.
به نوشته آکسیوس« ،اگر این سفر انجام شود ،اولین دیدار
بایدن با بن سلمان خواهد بود .چندین منبع عربی تایید
کردند که این سفر همچنین شامل نشستی با سران عربستان
سعودی ،امارات عربی متحده ،بحرین ،عمان ،قطر ،کویت،
مصر ،اردن و عراق خواهد بود».

موانع گردشگری و توریسم در ایران
توشه راه .گرچه بخش کوچکی از امکانات رفاهی مناسبی برخوردارند و سفر را
برای خود سفر انتخاب می کنند مابقی افراد لذتی از مسافرت نمی برند.
متاسفانه در مدیریت صنعت گردشگری و توریسم همانند دیگر حوزه های
مدیریت با بحران عدم برنامه ریزی مواجه هستیم.
شهرهای مختلف ایران هرکدام دارای جاذبههای خاص توریستی و تفریحی
میباشند که سرشار از منابع درآمد اقتصادی هستند و بخشهای وسیعی
از آن به حال خود رها شدهاند ،در حال حاضر که مشکل بتوان توریست از
خارج پذیرش کرد ،اسکان ،جابهجایی و تقویت توریست داخلی و فراهم کردن
امکانات برای آنان الزم است در الویت برنامهها قرار گیرد؛ گاهی وقتها با
مواردی مواجه میشویم که عمق عدم برنامهریزی ،کجسلیقگی و شلختگی را
به صورت عریان مشاهده میکنیم ،نمونهای که ب ه تازگی شخصا مواجه شدم
را برایتان تعریف می کنم :روز عید فطر توفیقی حاصل شد به اتفاق خانواده
سفری داشته باشیم به شهر تاریخی و قدیمی کاشان؛ مگر در طول زندگی ،هر
شخص چند بار به مسافرت شهر کاشان می رود؟ قطعا اگر اهل آنجا نباشی
گاه گداری.
در همان ابتدای ورود به شهر حمام تاریخی فین را برای دیدن انتخاب کردیم،
انبوه جمعیت و صف طوالنی تهیه بلیط توجه هر کسی را جلب میکرد و زمان
زیادی از سفر را اتالف میکرد ،جالبترین مسئله قیمت بلیط ورودی ،پنج
هزار تومن! یعنی مجانی ،آیا دیدن یک بنای تاریخی هیچ قیمتی نباید داشته
باشد؟ حتما میگویید نویسنده پولدار است و میخواهد برای بنایهای تاریخی

خودمان هم دالر پرداخت کنیم ،نه اصال اینطور نیست ،برای مرمت و ترمیم
فرسودگی و بازسازی این بناها نیاز به ریل گذاری و هزینه نیست؟ توسعه
بناها ،تجهیز امکانات و از همه مهمتر بکارگیری نیروی انسانی جوان و بیکار
شهر در خدمت صنعت توریسم نیاز به منابع ندارد؟
چه بهتر این هزینه و منابع از توریست تامین و برای رونق بهتر و ایجاد
امکانات بیشتر جذب توریست شود  ،برای این آثار تاریخی مرمت کاری،
میناکاری ،رنگ و لعاب جدید دادن به بناها ،گسترش فضای سبز ،ایجاد
امکانات بهداشتی ،توسعه صحنها الزم و ضروری است تا هنگام بازدید انبوه
جمعیت در ایام تعطیالت رسمی دچار سردرگمی ،تشویش و خستگی فراوان
نگردند.
در اریبهشت ماه و فصل گالبگیری در کاشان با یک برنامه ریزی منظم،
هزینه یکسال زندگی را می توان تامین کرد ،فرش دستبافت این شهر که یک
روز شهره خاص و عام بود عمده فعالیت آن جایگزین با کارخانجات بافندگی
فرش ماشینی شده است.
دو پدیده دیگر نیز که بصورت تاسف انگیزی در این سفر هنوز برایم باقی
مانده است  ،شهری با این همه قدمت و عظمت با کمبود سالن غذاخوری
مواجه بود که ذکر آن نیز حدیثی مجمل است  ،باالخره تصميم گرفتیم برای
دیدن آبشار نیاسر به دامن کوه و دشت پناه ببریم حال آنکه تپههای کویر
اجازه ورود به آبشار را ندادند! بله به علت ترافیک و شلوغی ،راه را بسته بودند
و مسیر رفته را باید برمیگشتیم  ،این شد حاصل یک روز گردش و تفریح ما !

