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به بهانه نمایشگاه خودروی ایران در بغداد؛

حضور در بازار خودروی عراق؛ نمادی از شکست سیاست تحریم

یکــی از جلوههــای آشــکار شکســت سیاســت تحریــم و فشــار
حداکثــری آمریــکا علیــه ملــت ایــران ،رونــد رو بــه گســترش
همــکاری هــا و روابــط اقتصــادی ایــران بــا همســایگان از
جملــه جمهــوری عــراق اســت .فضــای عــراق بــرای تنفــس
اقتصــادی رفتــه رفتــه در حــال تغییــر اســت و بــازار خــودرو
یکــی از بخــش هایــی اســت کــه همــگان بــا ایــن فضــا ،در
حــال تحــول اســت .بــا بهبــود اوضــاع امنیتــی در دو ســال
اخیــر پــس از پایــان جنــگ بــا داعــش ،حــذف دیوارهــای
بتنــی و بازگشــایی معابــر و خیابــان هــا در شــهرها بویــژه
بغــداد پایتخــت ،تحــول در روابــط بغــداد بــا کشــورهای
منطقــه و جهــان و افزایــش بــی ســابقه رفــت و آمدهــای
دیپلماتیــک بــه و از پایتخــت هــای مهــم ،تقویــت احســاس
امنیــت در شــهروندان و رونــق یافتــن کســب و کار از جملــه
عواملــی اســت کــه تمایــل اســتفاده از خــودروی شــخصی و
همچنیــن ترددهــای شــهری و بــرون شــهری را افزایــش داده
اســت .افزایــش اقبــال بــه داشــتن و اســتفاده از خــودروی
شــهری طــی یکســال اخیــر بــه گونــه ای اســت کــه مقامــات
کشــوری و شــهری عــراق را نســبت بــه جــدی شــدن معضــل
ترافیــک ســنگین در شــهرها بویــژه پایتخــت و نیــز افزایــش
آلودگــی هــوا نگــران کــرده اســت.

صنعــت خــودرو از دیگــر صنایعــی اســت کــه در ســالهای
اخیــر در عــراق صرفــا وارد کننــده بــوده و همزمــان بــا
افزایــش تقاضــا حجــم عظیمــی از انــواع خــودرو وارد ایــن
کشــور و ظرفیــت حمــل و نقــل آن شــده اســت.
هــر چنــد آمــار دقیقــی از ارزشــی دالری واردات خــودرو در
عــراق وجــود نــدارد امــا «مظهــر تمیمــی» مدیــرکل صنایــع
خودرویــی وزارت صنایــع عــراق اخیــر گفتــه اســت کــه
حــدود  ۲۵میلیــون دســتگاه انــواع خــودرو از کشــورهای
مختلــف در عــراق بــا جمعیــت بیــش از  38میلیــون نفــر
وجــود دارد .کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــه دالیــل
گفتــه شــده ،بــازار عــراق همچنــان تشــنه و متقاضــی
خودروهــای بیشــتری اســت هــر چنــد دولــت عــراق ترجیــح
مــی دهــد از ایــن پــس بــه جــای واردات محــض ،بــه ســمت
مشــارکت در تولیــد و مونتــاژ و انتقــال تدریجــی فنــاوری بــه
داخــل کشــور حرکــت کنــد.
در همیــن راســتا ،شــاید ایــران نخســتین کشــوری باشــد کــه
در ایــن زمینــه بــا عــراق وارد تعامــل شــده و طــی ســالهای
اخیــر محصــوالت مختلفــی را بــا مشــارکت طــرف عراقــی
در داخــل بــا درصدهــای مختلــف تولیــد یــا مونتــاژ کــرده
و توانســته اســت بخشــی از نیــاز داخلــی را تامیــن کنــد.
افتتــاح اولیــن نمایشــگاه تخصصــی صنعــت قطعــات خــودرو
در مرکــز دائــم بازاریابــی و نمایشــگاهی ایــران در شــهر
بغــداد ،روز دوشــنبه  ۸مهرمــاه  ۱۳۹۸بــا حضــور مدیــران

وزارت صنایــع و وزارت تجــارت عــراق و رایــزن بازرگانــی
ایــران در عــراق گشــایش یافــت.
رایــزن بازرگانــی ایــران در عــراق در حاشــیه بازدیــد و افتتــاح
اولیــن نمایشــگاه تخصصــی صنعــت قطعــات خودرویــی ایــران
در محــل مرکــز دائــم بازاریابــی و نمایشــگاهی بغــداد بــه
خبرنــگار ایرنــا گفــت :اســتقرار کارخانــه تولیــد خودروهــای
ایرانــی در عــراق و وابســتگی ایــن بخــش از صنعــت عــراق بــه
واردات قطعــات و ادوات بــرای تکمیــل و توســعه همچنیــن
حضــور بیــش از ســه هــزار نیــروی کار در ایــن واحــد موجــب
شــد بــا طــرح توجیهــات الزم کشــور عــراق رســما از هرگونــه
تحریــم مرتبــط بــا صنایــع خودرویــی ایــران کــه در زنجیــره
تامیــن و تولیــد عــراق موثــر اســت معــاف شــود.
«ناصــر بهــزاد» حضــور بیــش از  ۱۵۰هــزار خــودروی ایرانــی
در عــراق و برنامــه ریــزی خودروســازان صنعتــی عــراق بــرای
افزایــش خطــوط تولیــد خودروهــای ایرانــی بــا توجــه بــه
قیمــت مناســب و امــکان افزایــش اشــتغال داخــل کشــور را
فرصــت مناســبی بــرای حضــور شــرکتهای ایرانــی در بخــش
طراحی.ســاخت .تامیــن و مهندســی قطعــه جهــت بــازار عراق
دانســت .وی افــزود  :در ایــن نمایشــگاه  ۳۰شــرکت از ایــران
در فضایــی معــادل  ۱۵۰۰مترمربــع بیــش از  ۱۲۰۰نــوع
قطعــه در مــدل هــای مختلــف را معرفــی نمودنــد بخشــی
از ایــن شــرکتها دارای برنــد و بخشــی از تاییدیهــای اروپایــی
برخوردارنــد.

کارشناس مسایل بینالملل :

ناتوانی مکرون و اتحادیه اروپا در حفظ برجام مقدمهای برای حذف اروپا از موضوع هستهای است

یــک کارشــناس مســایل بینالملــل دربــاره رونــد مذاکــرات
سیاســی و دیپلماتیــک بــر ســر برجــام بــه ویــژه بعــد از
شکســت طرحهــا و ابتــکارات فرانســه بــرای ایجــاد تعامــل و
گفتوگــو میــان ایــران و آمریــکا گفــت :از ایــن بــه بعــد نقــش
اروپــا کمرنــگ میشــود و شــاید فضــا بــه ســالهای ســال
 1384بازگــردد کــه مذاکــرات پاریــس بــا محوریــت تروئیــکای
اروپــا شکســت خــورد و در عمــل ســه کشــور از عرصــه کنــار
رفتنــد و تنــش بــا آمــدن آمریــکا بــه صحنــه افزایــش یافــت.
رحمــان قهرمانپــور در گفتوگــو بــا ایســنا ادامــه داد :بــه
نظــرم ناتوانــی مکــرون و اتحادیــه اروپــا در حفــظ برجــام و

از طرفــی ابتــکار عملــی کــه پیشــنهاد کــرده بودنــد امــا بــه
جایــی نرســید مقدم ـهای بــرای حــذف شــدن و کنــار رفتــن
اروپــا در موضــوع هســتهای باشــد و ایــن رونــد دیــده میشــود
کــه مســاله هســتهای بــه مســالهای دو جانبــه میــان ایــران
و آمریــکا تبدیــل شــود کــه قاعدتــا در کوتــاه مــدت ممکــن
اســت فضــای سیاســی ـ امنیتــی را بــا تنــش همــراه ســازد .وی
اضافــه کــرد :همانطــور کــه در نهایــت اوبامــا غنیســازی
اورانیــوم را بــرای ایــران بــه رســمیت شــناخت ،ترامــپ هــم
ممکــن اســت برخــی شــروط ایــران را در ایــن مرحلــه بپذیــرد
امــا بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه هنــوز زود اســت ،چــرا
کــه دو طــرف بــه طــور جــدی و ســخت بــر مواضــع خــود
پافشــاری دارنــد.
ایــن کارشــناس مســایل بینالملــل دربــاره برخــی تحلیلهــا

معاون سازمان راهداری خبرداد :

عبور اتوبوسهای دربستی اربعین فقط از مرز چذابه مجاز است

معــاون حملونقــل ســازمان راهــداری
و حمــلو نقــل جــادهای گفــت :ورود و
خــروج اتوبوسهــای دربســتی بــه عــراق
در ایــام اربعیــن از مــرز چذابــه مجــاز
اســت.
دســتهای از افــراد هســتند کــه در ایــام
اربعیــن میــل بــه ســفر جمعــی و در
قالــب کاروانهــای دوســتی و فامیلــی
دارنــد .ایــن افــراد میتواننــد بــرای ســفر
خــود اتوبــوس دربســت کننــد.
پیــش از ایــن و در ســالهای گذشــته
اتوبــوس دربســتی از مرزهــای ســه گانــه
و بــه خصــوص مــرز مهــران کــه بــه دلیــل
نزدیکــی جاذبــه بیشــتری بــرای مســافران
دارد نیــز اجــازه تــردد داشــت.
ســازمان راهــداری امســال و بــا هــدف
کنتــرل ترافیــک در مــرز مهــران ســفر از
ایــن مــرز را دو مرحلــهای کــرده اســت.

ضمــن اینکــه بــرای اتوبوســهای دربســتی
نیــز شــرایط خاصــی را قــرار داده اســت.
تداخــل ســفر اتوبوسهــای دربســتی
بــا ســفرهای عمومــی و افزایــش حجــم
ترافیــک مهمتریــن دلیــل ایــن تصمیــم
از ســوی ســازمان راهــداری عنــوان
میشــود.
پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی
امــروز از قــول مهــران قربانــی ،معــاون
حملونقــل ســازمان راهــداری و حم ـلو
نقــل جــادهای گفتــه اســت :امســال
اتوبوسهــای دربســتی بــرای انتقــال
خانوادههــای ایرانــی تنهــا میتوانــد از
مــرز چذابــه تــردد داشــته باشــند.
بــه گفتــه قربانــی ایــن اتوبوسهــا بایــد
عمــر زیــر  ۵ســال داشــته باشــند تــا
امــکان تــردد در عــراق بــرای آنهــا وجــود
داشــته باشــد.

و گمانهزنیهــا مبنــی بــر احتمــال خــروج ســه کشــور
اروپایــی از برجــام بــا برداشــته شــدن گام چهــارم ایــران
اظهــار کــرد :شــاید بتــوان ایــن اخبــار و تحلیلهــا را ایــن
گونــه تفســیر کــرد کــه اروپــا بــرای تهدیــد و فشــار بیشتــر
بــه ایــران در راســتای عقبنشــینی از تصمیمــش ایــن اخبــار
را منتشــر میکنــد امــا در صورتــی کــه ایــن اتفــاق روی دهــد
بایــد گفــت ،دومیــن اشــتباه اســتراتژیک اروپــا بعــد از توافــق
پاریــس خواهــد بــود کــه بــا وجــود توافــق بــا ایــران نتوانســتند
از آن حمایــت کــرده و آمریــکا را بــا خــود همــراه کننــد .در
ایــن شــرایط بــه طــور طبیعــی وضــع اتحادیــه اروپــا در نظــام
بینالملــل و بحرانهــای بینالمللــی کمتــر خواهــد شــد.
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه خــروج اروپــا از برجــام را
در چنــد مــاه آینــده شــاهد باشــیم.

سفیر پیشین ایران در لندن:

روحانی با خندههایش چه امتیازی به طرف مقابل داد؟

«بایــد بــه منتقــدان خندههــای
رئیسجمهــور گفــت ،شــما وزیــر خارجــه
همیشــه عبــوس داشــتهاید امــا چــه
دســتاوردی بــرای کشــور داشــته اســت.
نطــق تقریبــا جامــع حســن روحانــی را
نمیبیننــد ولــی تنهــا بــه خندههــای
رئیسجمهــور اشــاره میکننــد .ایــن
خندههــا چــه امتیــازی را بــه طرفهــای
مقابــل داده اســت؟ هجمههــا نســبت بــه
خنــده رئیسجمهــور را میتــوان نمــاد
کجســلیقگی ،بدســلیقگی و اســتفاده از
هــر فرصتــی بــرای محکــوم و منکــوب
کــردن طرفــی دانســت کــه خیلــی بــا آن
موافــق نیســتند».
بــه گــزارش ایســنا ،ســیدجالل ســاداتیان،
کارشــناس مســائلبینالملل و ســفیر
پیشــین ایــران در لنــدن دربــاره
انتقاداتــی کــه نســبت بــه خندههــای
رئیسجمهــور در دیــدار بــا ســران
کشــورهای انگیــس و فرانســه اظهــار
میشــود و آن را مایــه خدشــهدار شــدن
غــرور ملــی ارزیابــی میکننــد ،بــه
انتخــاب گفــت« :واقعیــت ایــن اســت
روی گشــاده منطبــق بــا دیــن و آییــن
مقــدس ماســت .بــه ایــن منتقــدان بایــد

گفــت شــما کــه وزیــر خارجــه همیشــه
عبــوس داشــتهاید ،چــه دســتاوردی
بــرای کشــور داشــته اســت؟ نطــق تقریبــا
جامــع حســن روحانــی را نمیبیننــد
ولــی تنهــا بــه خندههــای رئیسجمهــور
اشــاره میکننــد.
مگــر روحانــی بــا خندههــا چــه امتیــازی
بــه طرفهــای مقابــل داده؟ هجمههــا
نســبت بــه خنــده رئیسجمهــور را
میتــوان نمــاد کجســلیقگی ،بدســلیقگی
و اســتفاده از هــر فرصتــی بــرای محکــوم
و منکــوب کــردن طرفــی دانســت کــه
خیلــی بــا آن موافــق نیســتند .بــه هیــچ
عنــوان ایــن اظهــارات را بــه معنــای
حمایــت و عــدم انتقــاد از روحانــی
ارزیابــی نکنیــد امــا واقیــت ایــن اســت
انتقــادات اینگونــه بــه هیــچ عنــوان بــا
اصــول اخالقــی تناســب نــدارد».
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وزیر امور خارجه :

رایزنی مستمر تهران و پکن نوید افقی روشن
از روابط دو تمدن کهن آسیایی است

وزیــر امــور خارجــه در
پیامــی هفتادمیــن ســالگرد
تشــکیل جمهــوری خلــق
چیــن را تبریــک گفــت و
تاکیــد کــرد :رایزنی مســتمر
دو کشــور نویدبخــش افقــی
روشــن از روابــط تاریخــی دو تمــدن کهــن آســیایی اســت.
بــه گــزارش اداره کل اطالعرســانی و امــور ســخنگویی وزارت
امــور خارجــه« ،محمدجــواد ظریــف» عصــر امــروز سهشــنبه
در توییتــی بــه زبــان چینــی نوشــت :چیــن مــدرن بــه
نمــاد توســعه مســالمتآمیز و بهــروزی شــهروندان تبدیــل
شــده اســت .چیــن بــا حمایــت از چندجانبهگرایــی ،نقشــی
برجســته در صلــح و امنیــت بینالمللــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه رایزنــی مســتمر دو کشــور نویدبخــش
افقــی روشــن از روابــط تاریخــی دو تمــدن کهــن آســیایی
اســت ،اظهــار داشــت :هفتادمیــن ســالگرد تاســیس جمهــوری
خلــق چیــن را بــه ملــت ،دولــت و رهبــری حــزب کمونیســت
چیــن تبریــک میگویــم.

معاون وزیر امور خارجه :

باید با تالش از برجام در مقابل

یکجانبه گرایی آمریکا محافظت کنیم

معــاون وزیــر امــور خارجــه
بــا بیــان اینکــه متاســفانه
بایــد بگویــم کــه برجــام
در حــال حاضــر وضعیــت
خوبــی نــدارد و در آی ســی
یــو بــه ســر مــی بــرد ،تاکیــد
کــرد :بایــد ســخت تــاش کنیــم تــا آن را نجــات دهیــم و در
مقابــل یکجانبــه گرایــی آمریــکا از آن محافظــت کنیــم.
ســیدعباس عراقچــی معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه
در ســالروز فروپاشــی دیــوار برلیــن بــر لــزوم تــاش بــرای
فروپاشــی دیــوار تحریــم هــا و یکجانبــه گرایــی آمریــکا تاکیــد
کــرد .وی در مراســم روز ملــی آلمــان کــه در ســفارت آلمــان
در تهــران برگــزار شــد ،گفــت :همــکاری ایــران و کشــورهای
 ١+٤بایــد منجــر بــه شکســتن دیــوار تحریــم هــا و یکجانبــه
گرایــی شــود کــه همچیــن ســاحی علیــه کشــورهای
مســتقل بــکار گرفتــه مــی شــود.
عراقچــی افــزود :مــا و کشــورهای اروپایــی در کنــار چیــن
و روســیه در جریــان مذاکــرات تــاش کردیــم بــه توافقــی
متــوازن برســیم ولــی اکنــون بــا یکجانبــه گرایــی آمریــکا
ایــن تــوازن از بیــن رفتــه اســت .وی ســالروز اتحــاد دو
آلمــان و شکســتن دیــوار برلیــن را تبریــک گفــت و افــزود:
ایــران و آلمــان از دیربــاز رابطــه خوبــی داشــتند .البتــه ایــن
رابطــه گاهــی فــراز و فرودهایــی داشــته ولــی بــه طــور کلــی
دوســتانه و مبتنــی بــر احتــرام و منافــع متقابــل بــوده اســت.

نماینده سابق مجلس :

جمهوری اسالمی ایران به انزوا تن نداده است
نماینــده ســابق مجلــس گفــت :صهیونیســتهــا و امپریالیسـتها
در صــدد جــدا و محــدود کــردن ایــران از جامعــه جهانــی هســتند.
جعفــر قــادری در گفـتو گــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه بــه طــور
طبیعــی مســئولین جمهــوری اســامی بایــد از فرصــت هــای
بــرون مــرزی و نهادهــای بینالمللــی بــرای پیشــبرد اهــداف نظــام
اســتفاده کننــد ،گفــت :مخالفــان بایــد بداننــد در دنیــای امــروز
نمــی تــوان بــدون ارتبــاط ســالم بــا جهــان بــه زندگــی ادامــه داد.
وی بــا اشــاره بــه ســفر هــای اخیــر رییــس جمهــور از جملــه
ســفر وی بــه نیویــورک ادامــه داد :اصــل ســفر رئیــس جمهــور بــه
نیویــورک مثــل ســفرهای شــهید رجایــی و مقــام معظــم رهبــری
و ســایرین در مقــام ریاســت جمهــوری غیــر عــادی نیســت؛ بلکــه
جمهــوری اســامی از ایــن شــرایط بــرای بیــان سیاســتهایش
اســتفاده میکنــد.

