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پیش از قطع روابط، تا ۴۰۰ میلیون دالر تجارت داشتیم

مذاکرات ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط، به دور چهارم 
رسیده است. در این میان سؤال این است که تجارت ایران تا چه اندازه 

تحت تأثیر این ازسرگیری احتمالی روابط قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عربستان با حدود ۳۵ میلیون نفر 
جمعیت و به عنوان بزرگترین کشور غرب آسیا، با اتکا بر درآمدهای 
و  جهان  بزرگ  اقتصاد  هجدهمین  خود  دالری  میلیارد   ۹.۵ نفتی 
محسوب  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  در  اقتصاد  بزرگ ترین 
می شود. بعد از اشغال سفارت این کشور در تهران، روابط دیپلماتیک 
و اقتصادی ایران و عربستان نیز قطع شد، به طوری که تجارت مستقیم 
بین دو کشور به صفر رسیده و مختصر تجارت غیرمستقیمی که از 
طریق برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می شود قابل توجه 

نیست.
در مورد تأثیر قطع ارتباط تجاری ایران و عربستان بر سطح تجارت 
کشور اختالف نظرهایی وجود دارد. عده ای معتقدند که این بازار ۱۴۰ 
و  باشد  ایرانی  کاالهای  برای  خوبی  فرصت  می تواند  دالری  میلیارد 
عالوه بر این با نفوذ باالی این کشور بر دیگر کشورهای حوزه خلیج 
فارس تجارت ایران نه تنها از طریق مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم نیز 
تحت تأثیر قرار می گیرد. در مقابل عده ای معتقدند که با درآمد سرانه 
کاالهای  روی  به  بیشتر  عربستان  بازار  این کشور،  دالری  هزار   ۲۳
باکیفیت و لوکس باز است که باعث می شود کاالهای ایرانی نتوانند 
بازار  یا عدم حضور در  بنابراین حضور  بازار رقابت کنند و  این  در 
عربستان نمی تواند تغییر محسوسی در حجم تجارت ایران داشته باشد.

روابط،  ازسرگیری  برای  عربستان  و  ایران  مذاکرات  دیگر  از طرف 
به دور چهارم رسیده است. در این میان سؤال این است که تجارت 
قرار  روابط  احتمالی  ازسرگیری  این  تأثیر  تحت  اندازه  چه  تا  ایران 
خواهد گرفت. ایلنا در این رابطه با فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی 
و آفریقایی سازمان توسعه تجارت و همچنین سیدرضی میری، عضو 
ایران گفت وگو کرده است که  هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات 

در ادامه می خوانید:
پیلتن: پیش از قطع روابط، تا ۴۰۰ میلیون دالر تجارت داشتیم

بین  تجاری  ظرفیت های  مورد  در  ایلنا  با  گفت وگو  در  پیلتن  فرزاد 
همسایه  کشورهای  از  یکی  عربستان  کرد:  اظهار  عربستان  و  ایران 
و  داشته  جمعیت  نفر  میلیون   ۳۰ که  است  دریایی  نظر  از  ما  جنوبی 
کشوری مسلمان با توانایی مالی خوب است که نرخ تورم و بیکاری 

آن کم بوده و درآمد سرانه و درآمد ارزی این کشور نیز زیاد است. 
از نظر فرهنگی، دینی و تاریخی اشتراکات زیادی بین مردم دو کشور 
وجود دارد که از نظر ما همه اینها فرصت های خوبی برای همکاری 

تجاری هستند.
دنیا  از  میلیارد دالر کاال  افزود: عربستان واردکننده حدود ۱۴۰  وی 
است و این فرصت بسیار خوبی برای ما فراهم می کند تا در بازار این 

کشور حضور پیدا کنیم.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اقالم 
اقالم وارداتی کشور شامل  وارداتی عربستان تصریح کرد: مهمترین 
سازه های  قایق،  و  کشتی  برقی،  و  مکانیکی  تجهیزات  ماشین آالت، 
معدنی،  روغن های  و  معدنی  سوخت  فوالد،  آهن،  دارو،  دریایی، 
فیلمبرداری، سنگ ها و مواد  تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و 
پالستیکی است که در برخی از این زمینه ها ما ظرفیت داریم تا بتوانیم 
به این کشور صادرات داشته باشیم. عربستان حدود ۱۴۰ میلیارد دالر 
تأمین  را  آن  از  بخشی  راهکارهایی  با  می توانیم  ما  که  دارد  واردات 

کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رابطه سیاسی دو کشور قطع است و از 
زمان قطع ارتباط سیاسی میزان مراودات تجاری ایران و عربستان به 
طور مستقیم صفر شده است. برقراری روابط اقتصادی و تجاری بین 
دو کشور بیش از همه مستلزم عادی شدن ارتباطات سیاسی و استقرار 
نمایندگی های دو کشور است. در گام بعدی باید زیرساخت هایی در 
زمینه ارتباطات بانکی و حمل و نقلی و همچنین امکان تردد تجار میان 

دو کشور برقرار شود.
پیلتن با اشاره به ارتباطات تجاری ایران و عربستان در گذشته گفت: 
در سال های قبل از قطع ارتباطات سیاسی، ایران و عربستان در سال تا 
۴۰۰ میلیون دالر رابطه تجاری با یکدیگر داشتند که در بعضی موارد 
۷۰ درصد از آن شامل صادرات ایران و عربستان و ۳۰ درصد آن شامل 
واردات بود. در برخی از سال ها هم این نسبت تغییر کرده و به عکس 
می شد اما به طور معمول ساالنه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر بین دو 
از  بعد  بیان کرد:  ادامه  ارتباطات تجاری وجود داشت.وی در  کشور 
قطع روابط سیاسی بین دو کشور ارتباط مستقیم تجاری هم قطع شد و 
به صفر رسید اما خبرها حاکی از آن است که به شکل غیر مستقیم و 
از طریق صادرات مجدد از راه برخی از کشورها مانند امارات کاالهای 
به  کشور  دو  روابط  امیدواریم  دارد.  وجود  عربستان  بازار  در  ایرانی 
حالت عادی بازگردد تا بتوانیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

بعد از گذشت چند سال از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام 
دستگاه های اجرایی برای ثبت اطالعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق 
و مزایا در حالی دوره پایانی برنامه در حال طی شدن است که گزارش های 
رسمی نشان می دهد هنوز حدود ۶۳۲ دستگاه اطالعات خود را در سامانه ثبت 

نکرده اند.
رابطه  در  که  حواشی  و  نجومی  فیش های  جریان  از  بعد  ایسنا،  گزارش  به 
دولت  توسعه مصوب شد که  برنامه ششم  قانون  در  داشت،  با حقوق وجود 

سامانه ای ایجاد کرده و دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه 
ششم توسعه اطالعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه بارگذاری و شفاف 

سازی کنند.
بود سازمان  برنامه ششم توسعه )۱۳۹۶(  ابتدایی اجرای  براین اساس در سال 
اداری و استخدامی نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا  اقدام کرد 
و در ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که این سازمان از امکان ورود دستگاه های اجرایی 

مشمول قانون برای وارد کردن اطالعات حقوقی کارکنان خبر داد.
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آزادی آذری جهرمی با قرار تأمین کیفری

سازمان جهانی بهداشت: 

واکسینه شده های سینوفارم ُدز سوم بزنند

 آمادگی شرکت گاز استان فارس
 برای سرویس رایگان موتورخانه ها
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وزیر جهاد کشاورزی:

۱۲ درصد 
امنیت غذایی 

کشور در اختیار 
استان فارس است
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یک تحلیل گر مسائل عراق گفت: عربستان تاکنون هیچ سیگنال مثبتی 
پیشرفت  حال  در  می گوید  ایران  است.  نکرده  اعالم  بغداد  مذاکرات  از 
هستیم و مذاکرات در مسیر درستی است اما عربستان اظهارنظر خاصی 
انجام نداده است. تا زمانی که مذاکرات در سطح باالی سیاسی صورت 
نگیرد و دستور بازگشایی اماکن دیپلماتیک صادر نشود، نمی توان امیدوار 

به نتیجه مشخصی بود.
تحلیل  در  ایلنا،   با خبرنگار  در گفت وگو  خلخالی  موسوی  مرتضی  سید 
به  پاسخ  در  و  صدر  جریان  پیروزی  و  عراق  پارلمانی  انتخابات  نتیجه 
بغداد  تهران-  روابط  در  تاثیری  چه  انتخابات  این  نتیجه  که  سؤال  این 
پارلمانی عراق در حالی برگزار شد که  انتخابات  خواهد داشت، گفت: 
براساس اخبار، مشارکت ۲۷.۸ درصدی از واجدین شرایط و ۴۱ درصدی 
از دریافت کنندگان کارت های انتخاباتی در پی داشته است و این مسأله 
نشان می دهد استقبال وسیعی از انتخابات صورت نگرفته است و با اکثریت 
آرا، طرفداران آقایان مقتدی صدر پیروز شده و حائز  ۷۳ کرسی شده اند. 
این در حالی است که عراق تالش می کند عالئمی از دموکراسی را به دنیا 
نشان دهد که درسی برای همه کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج 

فارس است که انتخاباتی در آن ها برگزار نمی شود.
بعد  مرحله  شدند،  پارلمان  راهی  احزاب  نمایندگان  وقتی  داد:  ادامه  وی 
انتخاب نخست وزیر است و االن کسانی که برای این سمت می خواهند 
کاندیدا شوند معرفی نشده اند و فعاًل آقای مصطفی الکاظمی این سمت را 
به عهده دارد. نخست وزیر فعلی عراق در این مدت خیلی خوب کار کرده 
و توانسته توازنی در روابط با ایران، عربستان، آمریکا و شورای همکاری 
خلیج فارس را ایجاد کند و همچنین اعالم شده که عراق درصدد این است 

که بدهی های ایران را پرداخت کند.
وی افزود: شاید تا حدود ۱۰ روز دیگر نتیجه انتخابات و نخست وزیر این 
کشور تعیین شوند؛ اینکه آقای مقتدی صدر روابط چندان دوستانه ای با ما 
ندارد در آن شکی نیست. وی بیشتر حالت های ناسیونالیستی و قومی دارد 
و بیشتر با کشورهای عربی نزدیک است و بیشتر آن کشورها این آقا را 
به سمت خود جذب کردند و کمک های مالی عربستان به جریان صدر 
هم وجود دارد. البته وی جایگاهی در حوزه علمیه نجف اشرف نداشته و 
رابطه خوبی هم با مراجع ندارد و این موضوع نشان می دهد روابط ایران با 
عراق در آینده پیشرفتی نخواهد داشت و البته امیدوار هستیم که به سمت 
منفی حرکت نکند. عراق قطعًا به سمت عربستان و شورای همکاری خلیج 
فارس حرکت خواهد کرد و توازن در روابط عراق با ایران و کشورهای 

عربی به هم می خورد.
این دیپلمات پیشین در خصوص آینده روابط ایران و عراق با توجه به 
اظهارات اخیر مقتدی صدر در خصوص گروه های شبه نظامی طرفدار ایران 
گفت: باید امیدوار باشیم مقتدی صدر با تصدی اکثریت پارلمان روابط 

عراق با ایران را به سمت منفی پیش نبرد.
وی افزود: البته اگر ایران به مذاکرات وین بازگردد و در نهایت بتوانیم 
با این روند برجام را احیا کنیم، خیلی نباید نگران اقدامات جریان صدر 
پاسخ  هیچ گاه  عراق  که  دهیم  قرار  مدنظر  هم  را  نکته  این  البته  باشیم. 
درستی به اقدامات مثبت ایران نداده است و ما سال ها از سال ۶۸ تاکنون 
نیست، دیده ایم  قابل کشتی رانی  اروندرود  اینکه  از  بسیار هنگفتی  ضرر 
و مرزهای ما طبق عهدنامه ۱۹۷۵ هنوز تعیین نشده است و خسارات ما 
و  عربستان  گروه صدر جهت  است.  نشده  پرداخت  کم  میزان  به  حتی 
مصر و اردن را خواهد گرفت و امیدوارم ما روابط خود با مصر و اردن 

را ترمیم کنیم.
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  عراق  مسائل  تحلیل گر  این 
تأثیرات پیروزی جریان صدر بر روند مذاکرات میان ایران و عربستان 
گفت: من این را می دانم که آقای صدر مخل نتیجه گرفتن این مذاکرات 
ایران با جهان عرب سودی  نخواهد شد چرا که عراق از تیرگی روابط 

نمی برد. 
وی ادامه داد: البته عربستان تاکنون هیچ سیگنال مثبتی از مذاکرات بغداد 
اعالم نکرده است. ایران می گوید در حال پیشرفت هستیم و مذاکرات در 
مسیر درستی است اما عربستان اظهارنظر خاصی انجام نداده است. تا زمانی 
که مذاکرات در سطح باالی سیاسی صورت نگیرد و دستور بازگشایی 

اماکن دیپلماتیک صادر نشود، نمی توان امیدوار به نتیجه مشخصی بود.

یک تحلیل گر مسائل عراق:
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