
 کارشناس مسائل منطقه گفت:وزارت امور خارجه 
که بر اس��اس نیازهای ما بای��د یک وزارتخانه 

تجارت خارجی باش��د ولی ی��ک وزارتخانه 
صرفاً سیاسی اس��ت؛ در صورتی که باید 

تمام وزارت خارجه را اقتصادی کنیم. 
سعداهلل زارعی کارشناس مسائل منطقه 
در خصوص لزوم توسعه روابط اقتصادی 
و تجاری با کشورهای منطقه ای پیرامونی 
ایران در برهه فعلی، اظهار داشت: منطق 

در  کشوری  هر  می کند  حکم  تجارت 
اطراف  محیط  با  اول  درجه 

خ���ودش ارت��ب��اط��ات 
برقرار  اقتصادی 

این  ک��ه  کند 
ه���م دالی���ل 
م��ش��خ��ص��ی 
جمله  از  دارد؛ 
ارتباط  آنکه  
همسایگان  با 
ه���زی���ن���ه و 

تشریفات کمتری با کشورهای دورتر دارد.
وی گفت: وقتی ش��ما بخواهید کاالیی را به کشورهای دورتر 
صادر کنید، نیازمند رعایت برخی قوانین و تشریفات بین المللی 
اس��ت و هزینه باالتری هم دارد که می ت��وان این موارد را به 
عنوان موانع روابط تجاری با کش��ورهای غیر همس��ایه تلقی 
کرد. زارعی افزود: ایران با پانزده کشور در شمال، شرق و غرب 
خود همسایه است و جمعیت این پانزده کشور هم حدود ۴۰۰ 
میلیون نفر اس��ت که می تواند بازار هدف بسیار مناسبی برای 

صادرات کاالها و خدمات ایران به حساب آید.
این کارش��ناس مس��ائل منطقه با بیان اینکه اکثر کشورهایی 
ک��ه اطراف ما قرار دارند به لح��اظ تولید و اقتصاد از موقعیت 
ضعیف تری از ایران هس��تند، تصریح ک��رد: بنابراین آنها نیاز 
بیش��تری به کاال و خدمات ای��ران دارند. به عبارت دیگر 
در تراز تجاری بین ما و اکثر همسایگان، ما به عنوان 

کشور صادر کننده به حساب می آییم.
وی اف��زود: به طور مثال س��ال گذش��ته حجم 
مبادالت تجاری ما با افغانس��تان س��ه میلیارد 
دالر ب��ود ک��ه از ای��ن می��ان واردات ما ۳۰۰ 
میلیون و صادرات ما ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر را شامل می شود. همچنین حجم تبادالت 
تجاری ما با عراق در سال گذشته هم در حدود 
۱۵ میلیارد دالر بوده که از این میان ۱۲ میلیارد 
دالر ص��ادرات م��ا به این کش��ور بوده 

است.
ک��رد:  تاکی��د  زارع��ی 
بنابرای��ن در م��راوده 
ب��ا  م��ا  تج��اری 
همس��ایگان کف��ه 
ایران  نفع  به  ترازو 
اس��ت؛ چ��را ک��ه 
ش��رایطی  به  بن��ا 
کردم،  مط��رح  که 

می توانیم صادرات بیش��تری را به این کش��ورها داشته باشیم. 
مدیر مؤسس��ه مطالعاتی اندیشه س��ازان نور تصریح کرد: این 
موض��وع در رواب��ط اقتصادی ما با اروپا کاماًل برعکس اس��ت. 
در آن س��ال هایی که روابط پر رونقی را با اروپایی ها پشت سر 
گذاشتیم، حجم تجارت ما ۱۷ میلیارد دالر بوده که کمتر از ۱ 
میلیارد دالر آن صادرات غیر نفتی ایران به اروپا و بقیه آن هم 
سهم اروپایی ها در صادرات کاال و خدمات به ایران بوده است. 
در واقع در تراز تجاری روابط تجاری ایران با اروپا، کفه ترازو به 
نفع اروپا است. وی در خصوص ُحسن همجواری و برخورداری 
از س��ابقه و عمق روابط ایران با دو کشور سوریه و عراق، بیان 
کرد: دو کش��ور عراق و سوریه هیچ گونه رابطه استعماری در 
قبال ایران نداشتند و همواره روابط برادرانه، دوستانه و مبتنی 

بر رفع نیازهای متقابل را با این دو کشور داشتیم.
زارعی افزود: در بخش های مختلف، ایران برتری های ملموسی 
را نس��بت به س��وریه و عراق دارد که می توان با اس��تفاده از 
برتری ش��رایط موجود، نس��بت به صادرات کاال و خدمات در 
حوزه های مختلفی از جمله دارویی، کاالهای خانگی، پوشاک 
و منس��وجات، کشاورزی و س��اختمان سازی به این دو کشور 

اقدام کنیم.
این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: بدیهی است در 
صورت تحقق این امر و توس��عه صادرات به کشورهای مذکور، 
افزایش رونق تولید و اشتغال کشور را هم تأمین خواهیم کرد 

و حجم روابط تجارت خارجی ما بیشتر پیدا خواهد کرد.
وی گف��ت: امروز، عراق نیازمند نیروی کار متخصص در حوزه 
نفت و گاز است که متأس��فانه بخش عمده ای از این نیاز آنها 
را اروپایی ه��ا تأمین می کنند، در حالی که پُر واضح اس��ت که 
روابط بسیار خوب سیاسی میان ایران و عراق، ایجاب می کند 
که این نیروی کار توس��ط ما تأمین ش��ود. همین شرایط در 
س��وریه و در زمینه فناوری ها و تجهیزات وجود دارد که ایران 
می تواند اولویت اول آنها برای جذب نیروهای متخصص باشد. 
زارعی اظهار کرد: در دو س��ه س��ال اخیر قراردادهای بس��یار 
خوب تجاری میان ایران با عراق و سوریه منعقد شده است که 

البته بسیاری از آنها در مراحل اولیه خود هستند و باید مسیر 
خود را طی کنند. ما باید با برنامه ریزی و تالش بیشتر وضعیت 

بالقوه فعلی را به فعلیت برسانیم.
مدیر مؤسس��ه مطالعاتی اندیش��ه س��ازان ن��ور تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران با ظرفیت و توان باالیی که در منطقه 
دارد می تواند در م��دت زمان کوتاهی روابط تجاری خود را با 
کشورهای افغانستان، پاکستان، روسیه، گرجستان، آذربایجان، 
ارمنستان، س��وریه، ترکیه، عراق و دیگر کشورهای پیرامونی 

خود گسترش دهد.
وی با بیان اینکه ما می توانیم با استفاده از ظرفیت همسایگان 
ظرف مدت س��ه سال، صادرات غیر نفتی خود را به مرز ۱۰۰ 
میلیارد دالر برس��انیم، گفت: ما می توانی��م نفت خام را برای 
نس��ل های آینده نگه داریم و انرژی را به صورت فرآورده های 

غیر مستقیم آن صادر کنیم.
زارع��ی در خصوص حوزه ه��ای دیگر همکاری ه��ای تجاری 
کشورهای همس��ایه با ایران، خاطرنش��ان کرد: یکی دیگر از 
حوزه های همکاری ایران با کشورهای همسایه می تواند روابط 
بندری ما با آنها باش��د. از جمله مسیرهای بندری که می تواند 
زمینه ساز همکاری های دو جانبه ایران با کشورهای همسایه 
باشد، سواحل مدیترانه، دریای خزر، دریای عمان، دریای هند 
و دریای س��رخ اس��ت. این حوزه از همکاری ه��ا هم می تواند 
گزینه مناسبی برای افزایش حجم روابط تجاری میان ایران و 

کشورهای پیرامونی به حساب آید.
این کارش��ناس مسائل منطقه بیان کرد: یمن در حال عبور از 
وضعیت فعلی است و تا یکی دو سال آینده، مسلماً به وضعیت 
با ثباتی می رسد. س��واحل طوالنی دریای سرخ به عنوان یک 
آبراه اس��تراتژیک می تواند محل مناس��بی ب��رای فعالیت های 
بندری ما تلقی شود. ما می توانیم با یمن قراردادهای طوالنی 
مدت تجاری داش��ته باشیم و با این قبیل اقدامات به وضعیت 
تجاری خود ثبات داده و مانع از آن شویم که تجارت و اقتصاد 
ما دس��تخوش امواجی بش��ود که از س��مت اروپا یا آمریکا به 

سمت ما می آید. مهر
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طرح جایگزین ایران به فرانسه
 در مورد برجام

پیامی که س��ید عباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر 
خارجه کشورمان برای مکرون برده است حاوی طرحی 
جدید در برابر طرح پیش��نهادی رییس جمهور فرانسه 

برای حل مشکل ایران و اروپاست.
دو ش��ب پیش س��خنگوی وزارت امورخارجه از س��فر 
عراقچ��ی بعنوان نماینده ویژه رییس جمهور به پاریس 
خبرداد. س��یدعباس موسوی در فضای مجازی نوشت: 
س��ید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
کش��ورمان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور عازم 
پاریس شد. وی در این سفر، پیام مکتوب آقای روحانی 
را تس��لیم امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهد 
ک��رد. یک منبع مطلع در این باره گفت: با توجه به دو 
سفر امانوئل بن، مشاور رییس جمهور فرانسه به تهران 
و اظه��ارات وزی��ر امورخارجه در هفته های گذش��ته، 
عراقچ��ی حامل طرح جایگزین روحانی در مقابل طرح 
رییس جمهور فرانسه در مورد برجام و تنش های بین 
ایران و آمریکاست. دو هفته پیش »امانوئل بن«، مشاور 
دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانس��ه با همراه داش��تن 
بس��ته پیش��نهادی با عنوان "توقف در برابر توقف" به 
ایران س��فر کرد. قبل از انجام این سفر، امانوئل مکرون 
یک روز پس از دومین اقدام متقابل ایران در چارچوب 
برجام و بعد از مذاکرات تلفنی با روحانی که طبق اخبار 
بیش از یک س��اعت هم به درازا کشیده شد، با ترامپ 
گفت وگو کرد. بعد از س��فر مش��اور دیپلماتیک امانوئل 
مکرون، رس��انه های غربی برخی ابعاد طرح پیشنهادی 
فرانسه برای حفظ توافق هسته ای را که به طرح توقف 
در برابر توقف موس��وم ش��ده است منتش��ر  کردند. بر 
اس��اس این ط��رح در ازای توقف اقدام��ات ایران برای 
کاستن از تعهدات برجامی، همزمان آمریکا نیز از اعمال 

تحریم های بیشتر خودداری کند. الف 

اخبار گفتوگو

انتقاد پکن از تحریم های آمریکا علیه یک شرکت چینی 
س��خنگوی وزارت امور خارجه چین، مخالفت شدید خود را با اقدام واشنگتن در 
تحریم ش��رکت انرژی این کشور به دلیل مش��ارکت در معامالت نفتی با ایران، 
اعالم کرد. هوآ چونینگ تأکید کرد که پکن به شدت با تحریم های آمریکا علیه 
ش��رکت انرژی چین که به ادعای آمریکا محدودیت های تحمیل ش��ده به بخش 

نفت ایران را نقض کرده است، مخالف است.
آمریکا ش��رکت ژوهای ژنران��گ انرژی چین را به اتهام ارتباط ب��ا ایران تحریم کرد. 

پامپئ��و در این مورد گفت این ش��رکت به ص��ورت آگاهانه در معام��الت مهم خرید یا 
دستیابی به نفت خام ایران مشارکت داشته است.

طبق اعالم خزانه داری آمریکا ش��رکت ژوهای ژنرانگ و یک تبعه جین به نام لی یومین 
به دلیل نقض تحریم ها علیه ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند. 

  تسنیم

آماده میانجیگری میان ایران و آمریکا هستیم
نخس��ت وزیر پاکس��تان اعالم کرد که در صورت خواست یکی از طرفین و قبول 

طرف دیگر، اسالم آباد آماده میانجیگری میان تهران و واشنگتن است.
عم��ران خان افزود: پاکس��تان خواهان برقراری صلح و امنیت در منطقه اس��ت 
و عالق��ه ای ب��ه افزایش تنش ها در منطقه ندارد؛ ما اع��الم کرده ایم که اگر یک 

طرف درخواس��ت کند و طرف دیگر نیز موافق باش��د پاکستان آماده است نقش 
میانجیگری را ایفا کند. 

وی با ابراز نگرانی از به وجود آمدن  پدیده تروریستی داعش در افغانستان گفت: طالبان 
افغانس��تان یک حزب و جنبش ملی در کش��ور افغانستان است و آن برای هیچ کشوری 
خطرناک نیس��ت؛ خظرناک این خواهد بود که اگر مساله افغانستان حل نشود فضا برای 

تحرک داعش فراهم خواهد شد و همه کشورها دوباره درگیر آن خواهند شد.
 باشگاه خبرنگاران 

واکنش موسوی به درگیری های در ابوجا 
سخنگوی وزارت خارجه گفت: از مسؤوالن نیجریه انتظار می رود در اسرع وقت 
اقدام به انتقال ش��یخ ابراهیم زکزاکی به خارج از بازداش��تگاه برای دسترسی به 
خدمات درمانی مناس��ب و فوری کنند. سید عباس موسوی با اشاره به  وخامت 
حال ش��یخ زکزاکی و گذشت بیش از دوماه از انتشار گزارش تیم پزشکی مبنی 

بر نیاز فوری وی و همسرش به درمان در خارج از کشور اظهار داشت: از مسؤوالن 
نیجریه انتظار می رود در اسرع وقت نسبت به انتقال شیخ ابراهیم زکزاکی به خارج از 

بازداشتگاه برای دسترسی ایشان به خدمات  درمانی مناسب و فوری اقدام کنند.  
وی با تاکید بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در نیجریه  و آس��ایش مردم خواس��تار حفظ 
آرامش دوطرف، خویشتنداری مسئولین نیجریه، تسریع در روند درمان شیخ زکزاکی و 
رفع نگرانی های موجود نسبت به وخامت حال ایشان  و همچنین حل مشکالت موجود 

از طریق گفت وگو شد. فارس 

"

با دیپلماسی 
پتانسیل  تجاری 

را بالفعل کنیم

زارعی: 


