دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی

چند نکته در مورد بازگشت بیسر و صدای نخلهای حاشیه ساز از قطر

روی جام جهانی هیچ حسابی باز نکنید!

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :چند خبر را که بگذاریم کنار یکدیگر،
اگر چه به نتیجهای کام ً
ال منطقی یا دلخوا ِه ما منتهی نخواهد شد اما
اعال ِم هشداری اســت که دچار فاجعه نشویم ،فاجعهای که میتواند
بزرگتر و خسارت بارتر از بازگشت  ۵۸۸اصله نخل ارسالی به قطر یا
 ۳۵۰۰تن سیب زمینی صادر شده به ازبکستان باشد.
و اما چند خبر:
نخست این که؛ مذاکره برای سرمایهگذاری مشترک برای جام جهانی
از طرف بخش خصوصی به شــدت در جریان است ،و اتفاقات خوبی
هم در حال رقم خوردن است.
عدنان موســیپور در مــورد آخرین وضعیت تجــاری ایران و قطر
و همچنیــن اظهارات رییس ســازمان توســعه تجــارت مبنی بر
سرمایهگذاریهای مشــترک با دوحه برای اســتفاده از بازار بالقوه
جام جهانی  ۲۰۲۲میگوید :قطر یک کشــور کامال باظرفیت است و
رویکرد ما نسبت به قطر نباید صرفا صادراتمحور باشد .خصوصیت
ویژه قطر موضوع ســرمایهگذاری است ،دوحه در کشورهای مختلف
ســرمایهگذاریهای زیــادی کرده اســت .با این حال بــرای اینکه
ســرمایهگذاری صورت بگیرد نیاز به یک ســری زیرساختها وجود
دارد .ایران در زمینههای کشاورزی و معدنی این پتانسیل را دارد که
پذیرای سرمایهگذاران قطری باشد .این کار نیازمند اقدام در سطوح
باالی حکومتی ایران اســت ،یعنی در ســطح وزیر و رییس جمهور
باید نشســتهایی برگزار شــود که از قبل آن با تعریف مگاپروژهها
منافع مشــترک ایران و قطر تامین شــود .تعریف منافع مشــترک
در قالب مگاپروژهها نســخهای اســت که برای روابــط ایران و قطر
پیچیده میشود.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و قطر با اشــاره به فرصتهای
تجــاری جام جهانــی  ۲۰۲۲گفت :در مورد جــام جهانی اگر ایران
بخواهد به ساخت و ســاز ورود پیدا کند دیگر شدنی نیست چراکه
تقریبا کارها تمام شده است .بازارهای جانبی جام جهانی بعدا فعال
خواهند شد که از این میان میتوان به صنایع غذایی ،صنایع دستی
و توریســم اشــاره کرد ،در مورد ساخت و ساز مراحل نهایی در قطر
درحال انجام است .ایران در بخش توریسم و مواد غذایی میتواند از
بازار جامجهانی استفاده کرده و پروژههای مشترک با قطر تعریف کند.
آن طور که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر گفته :مذاکرات
برای سرمایهگذاری مشــترک از طرف بخش خصوصی به شدت در
جریان اســت ،و اتفاقات خوبی هم در حال رقم خوردن است .بیشتر
این مذاکرات در مورد ســرمایهگذاری مشترک در حوزههای صنایع
غذایی ،صنایع معدنی و توریســم است که صنایع غذایی و توریسم
به جام جهانی مربوط میشوند .این مذاکرات هم برای صادرات و هم
سرمایهگذاری مشترک در جریان است.
خبر دوم این که؛ قطر ،نخلهای صادراتی ایران را پس فرستاد ،چرا؟!
چون ،آن طور که در خبرها آمده ،گواهی بهداشت نخلهای صادراتی
به قطر تقلبی از کار درآمده است!
آن طور که در متن این خبر نیز ذکر شده؛ در فاصله مهر تا آبان سال
جاری ۵۸۸ ،اصله نخل به وزن  ۶۰۰تن و به ارزش ۱۳۵هزار دالر به
قطر صادر شدهاند .در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ،چهار فقره
اظهارنامه صادراتی نخل به مقصد قطر ثبت شده اما همه  ۵۸۸اصله
درخت برگشت خورده اســت .صاحب کاال بار دیگر مجوزهای الزم
از جمله قرنطینه جهاد کشــاورزی استان را اخذ کرده و محموله در
حال انجام تشریفات ورود به کشــور است .در فضای مجازی عنوان
شده این نخلهای پس فرستاده شده قابلیت بازآفرینی نداشته و صرفاً
میتوان از چوب آنها استفاده کرد.

خبر سوم این که؛ ازبکستان سیبزمینیهای ایران را برگرداند؛ چرا؟!
چون مقامات دولت ازبکســتان اعالم کردند کــه  ۳هزار و  ۵۰۰تن
ســیبزمینی وارداتی از ایران و پاکســتان را بهخاطر وجود آلودگی
خطرناک برگشــت زده اســت .در متن این خبر میخوانیم :آژانس
حفاظت و قرنطینه محصوالت کشاورزی ازبکستان اعالم کردهاند که
 ۳۵۲۵تن از ســیبزمینیهای وارداتی برگشت داده شده و ۷۷۵تن
آن را هم معدوم کرده است .ازبکستان هشدار داده در صورتیکه این
اتفاق تکرار شــود واردات ســیبزمینی از ایران و پاکستان را بهطور
کامل ممنوع خواهد کرد .به گفته مقامات سازمان حفاظت و قرنطینه
محصوالت کشاورزی ازبکستان ،جزئیات این اقدام و مغایرت کیفیت
سیبزمینیهای صادراتی با استانداردهای گیاهپزشکی به سازمانهای
مربوطه ایران و پاکســتان ارسال شده است .گفته میشود هماکنون
ازبکستان در حال تهیه فهرست شرکتهای ایرانی و پاکستانی است
که محصوالتشان استانداردهای گیاهپزشکی را دارند.
> بازگشت کاالهای صادراتی تازگی ندارد اما...

این که قطر به چه دلیل نخلهای صادراتی را عودت داده یا ازبکستان
به چه بهانه یا اســتداللی حتی؛ سیب زمینیهای ایران را نپذیرفته،
اصل ماجرا نیست بلکه باید پذیرفت در شرایط فعلی مضاف بر این که
ِ
جهان تجارت ،بازگشت کاالهای صادراتی اساساً مسئلهی عجیب
در
ِ
و غریبی نیســت باید پذیرفت که شرایطِ تحریمی و مراوداتِ
خاص
ِ
کاالیی و مادی در شرایطِ تحریمی به خودی خود حساسیتهایی را
میطلبد که اگر در نظر گرفته نشود قطعا میتواند فاجعه به بار آورد.
چند ســالی اســت یا به تعبیری دقیق تر ،یکی  -دو ســالی است
که شنیده میشــود جزایری همچون کیش و قشــم میتوانند در
زمینههایی از جمله اســکان و زمینهای تمرینــی و دیگر مباحث
مطروحه ،برای تیمهای حاضر در جام جهانی  ۲۰۲۲مشارکت داشته
و از کنار بازارهای چند ده میلیارد دالری مسابقات فوتبال ،درآمدی
بودن گواهیهای
کسب کنند اما بازگشت نخلها حتی به دلیل تقلبی ِ
بهداشتی ،خود تلنگر و زنگ خطری است که باید در آینده با چشمانی
بازتر و آگاهانهتر گام برداشت.
این که پستهی ایرانی ،زعفران و فرش و سرامیک و موادغذایی و دیگر
کاالهای ایرانی و نخلهای ایرانی به دالیلی بازگشت داده میشود از
دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی شــاید همین عد ِم رعایت موازین
بهداشــتی و سالمت کاال باشــد اما دیگری میتواند صرفاً سیاسی و
اســاس فشارهایی باشــد که از ناحیهی تحریم کنندگان ایران به
بر
ِ
خریداران و واردکنندگان این دسته از کاالها وارد آمده است.
همین چند ســال قبل ،محمولههای پستهی ایران تنها به این دلیل
بازگشــت داده میشد تا برن ِد پستهی ایرانی در بازارهای بین المللی

فاقد اعتبار شود و این مسئله در کنار تحریمهای ظالمانه و کمرشکن
تا به آن جایی پیش رفت که یا پســتهی ایرانی به نام کشــورهایی
اصل بازار در
همچون اســپانیا وارد بازارهای جهانی شد و یا این که ِ
انحصار کشورهایی نظیر آمریکا و اسپانیا درآمد.
طی ســالهایی که دوران سخت و ســیاه تحریمهای بین المللی را
سپری میکنیم؛ بازارهایی چون فرش ایرانی ،پسته ،زعفران ،خاویار
و مــواردی از این دســت را از دســت دادهایم؛ از دســت دادنی که
به وضوح بر تراز تجارت خارجی جمهوری اســامی ایران اثرات خود
را نشان داده است.
بازرگانان ایرانی در کشــورهای عراق،
طی چند ســال اخیر ،بارهــا
ِ
افغانستان ،ترکیه ،کشورهای آسیای میانه و کشورهای حوزهی خلیج
ِ
بازگشت کاالهای
فارس دچار مشکالتی گاه ویران کننده شده اند؛ از
صادر شده تا بلوکهی کاال وعدم تسویهی مالی به بهانهی تحریمهای
بانکی و حتی پیشنهاداتی برای تهاتر که بازرگان ایرانی به دلیل موانع
و معذوریتهای قانونی در داخل کشــور قــادر به انجام آن نبودند و
خریداران خارجی هستند.
همچنان به دنبال تسویهی حساب خود با
ِ
کم نبودند بازرگانانی که صدای آنها شــنیده نشــد و دچار ضرر و
زیانهای مالی شــدند و اصل ماجرا صرفاً به این دلیل بود که تحریم
بودیم کما این که همچنان نیز تحریمیم!

> روی جام جهانی هیچ حسابی باز نکنید!

شاید گفته شود اگر اسناد و گواهیهای همراه با نخلهای صادر شده
به قطر ایراد نداشــت یا ســیب زمینیهای ارسالی به ازبکستان اگر
آلودگی نداشــت و ...این اتفاقات رخ نمیداد اما مســئله فراتر از این
حرفها است.
آن مدیران و مسئوالنی که مصاحبههای تبلیغاتی و شوآفی میکنند
که میتوانیم از کنار جام جهانی درآمد کسب کنیم یا مثال جزیرهی
کیش و حتی قشم این پتانسیل را دارد که پذیرای مسافرانی باشد که
عزم تماشای مسابقات جام جهانی  ۲۰۲۲دوحه کردهاند و نظائر آن،
قطعاً با تصمیمات دقیقهی نودی و خلق الساعه نیز آشنا هستند یعنی
همان فیفا که به آسانی درآمدهای ایران از جامهای جهانی و باشگاهی
را مســدود میکند یا ایران را تحت شدیدترین فشارهای بین المللی
قرار میدهد البد به گوشهی چشمی قادر خواهد بود قطر و میهمانان
ورزشی این کشور را از هرگونه استفاده از امکانات جمهوری اسالمی
ایران به دالیلی که میتواند پذیرفته نیز نباشد ،منع کنند؛ مسئلهای
که به آسانی صورت میپذیرد اما نتایج دردناکی خواهد داشت.
به طور قطع نمیخواهیم آب خوردنمان را هم به تحریمها و مذاکرات
برجامی گره بزنیم اما باید با این واقعیت نیز کنار بیاییم که تحریمیم
و چون تحریمیم هر اتفاقی میتواند در دایرهی همان تحریم رخ دهد
ِ
بازگشت  ۵۸۸اصله نخل یا ۳۵۰۰
آن هم اتفاقاتی که بیرون از دایرهی
تن ســیب زمینی باشد و خود زمینه ساز ضرر و زیانهای چند ده و
شاید چندین ده میلیارد دالری باشد.
همهی اینها را گفتیم که اوالً آرزو کنیم تیم مذاکره کنندهی ایرانی
که هم اینک در وین به ســر میبرد قادر باشد که این مذاکرات را به
انتهای خیر برساند و زمینهی برداشته شدن تحریمها را فراهم آورد
دادن آن موکول به
اما اگر بنــا به هر دلیلی این اتفاق رخ نداد یا رخ ِ
آینده شد مراقب باشیم برای جام جهانی قطر ،عجالتاً کیسه ندوزیم تا
حداقل به سرنوشت نخلهای بازگشت داده شده گرفتار نیاییم تا اگر
شرایط تغییر کرد آن گاه به صورت بسیار محدود و حساب شده ،آن
هم صرفاً در حوزهی توریســم دست به اقداماتی بزنیم و بیشتر از آن
خود و کشور را دچار مسائل پیچیده و الینحل نکنیم!

دولت بایدن مقابل تحریمهای بیشتر کنگره علیه روسیه ایستاده است

با وجود آنکه رئیس جمهور آمریکا برای اتخاذ موضعی جدیتری
در برابر مســکو به شدت تحت فشــار قرار دارد ،اما دولت وی با
کنگره برای تصویب تحریمهای سفت و سختتر علیه یک پروژه
انرژی روســی مخالفت میکند .به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه
خبری هیل ،دولت جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا روز دوشــنبه
تحریمهای جدیدی را علیه کشتی که در ساخت پروژه خط لوله
نورد اســتریم  ۲مشــارکت دارد ،اعمال کرد؛ پروژهای که یکی از
اولویتهای اســتراتژیک اصلی والدیمیر پوتیــن ،رئیس جمهور
روسیه محسوب میشود .اما تیم بایدن به خاطر ترس از دشمنی با
آلمان در اتخاذ موضعی سفت و سختتر نسبت به این پروژه تردید
دارد .آلمان یکی از متحدان اروپایی مهم آمریکا در مبارزه با تغییر
اقلیمی و محدود کردن نفوذ جهانی رو به رشــد چین محســوب
بازار مســکن در روزهای اخیــر باز هم آهنگ
نابه ســامانی ســر میدهد چراکه بسیاری از
کارشناسان و همچنین آمارها نشان میدهد که
قیمت مسکن در مقایسه با ماههای گذشته با نوساناتی روبرو شده
است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاهش  ۰.۳درصدی نرخ
معامالت مسکن در مهرماه  ۱۴۰۰هم به نظر فعاالن این بخش به
دلیل رکود در معامالت است چراکه بانک آمار معامالت مسکن در
پایتخــت را هم با کاهش ۲۶تا ۲۸درصدی اعالم کرده و تاییدی بر
این موضوع است.

میشود .پروژه نورد استریم  ۲یکی از بخشهای مهم تالش پوتین
برای اعمال فشار اقتصادی و نظامی بر اوکراین محسوب میشود
چرا که این پروژه به روســیه اجازه میدهد تا گاز را به اروپا بدون
عبور از اوکراین صادر کند .این یک برهه دشوار برای بایدن است
چــرا که در حالی که رئیس جمهور آمریکا میخواهد نســبت به
منافع اقتصادی آلمان محتاط باشد ،اما برای پاسخ دادن به موضع
خصمانه مســکو نســبت به اوکراین نیز تحت فشار است .آژانس
اطالعات آمریکا بسیج نیروهای روسی در امتداد مرز با اوکراین را
که گفته میشــود برای یک حمله نظامی احتمالی آماده شدهاند،
شناسایی کرده است.
با این حال ،مقامات ســنای آمریکا میگویند که آنتونی بلینکن،
وزیر امور خارجه آمریکا از سناتورهای دموکرات خواسته است تا

طرحی را که توســط جیمز ریش ،سناتور جمهوریخواه از ایالت
آیداهــو و تد کروز ،ســناتور جمهوریخــواه از ایالت تگزاس برای
اعمال تحریمهایی علیه پروژه نورد استریم  ۲که متعلق به کمپانی
بزرگ گازپروم روسیه اســت ،ارائه شده ،مسدود کنند .این طرح
همچنیــن کمپانیهایی را که در آزمایش و تصدیق این خط لوله
دست داشتهاند تحریم میکند .یکی از مقامات سنا گفت :برای ما
این طور به نظر میرسد که آنها در حال ایجاد مشکالت رویهای
هســتند تا از یک رای گیری ســخت سیاســی جلوگیری کنند.
دموکراتها درباره این رایگیری درخصوص پروژه نورد اســتریم
 ۲بسیار نگران و عصبی هستند چرا که همه آنها در دولت قبلی
بــا این پروژه مخالف بودند اما اکنون در دولت بایدن محاســبات
متفاوتی وجود دارد.

مسکن در نیمه دوم  ۱۴۰۰ارزان میشود؟

> نهضت ملی مسکن ،چقدر بر بازار موثر است؟

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور با بیان
اینکه قیمت مسکن در ماههای گذشته به قدری افزایش یافته است
که دیگر مردم و متقاضیان قادر به خرید مسکن نیستند ،گفت :با
توجه به مشــکالتی که در حوزه مسکن و ساخت وساز کشورطی
سالهای گذشته ایجاد شده قیمت مسکن به شکل جهشی افزایش
یافته که همین امر خود باعث ایجاد رکود در این بازار شده است.
او گفت :بازار مســکن خود کشش افزایش قیمت دوبارهای را ندارد
بنابراین بعید است قیمتها در این مدت اسیر گرانی شوند.
> خرید خانه با میلیاردها تومان هم امکان پذیر نیست

رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشوری تصریح کرد :اگر یک متقاضی
در ســال گذشته با  ۳تا  ۴میلیارد تومان میتوانست یک ملکی را با
قیمت مناسب خریداری کند ،اما در حال حاضر با  ۵میلیارد تومان
هم نمیتواندیک ملک مناســب در محدود یوســف آباد خریداری
کند بنابراین بازار مسکن در شرایط حاضر با مشکالت زیادی روبرو
است که همین خود زمینه ساز ایجاد رکود تورمی در بازار میشود.

زمانی برای
مردن نیست!

ادامه از صفحه اول:
آنچه مبرهن است اینکه اگر امروز استقالل تکلیف رقیب خود را روشن
نکنــد و در برزخ بماند این فرهاد مجیدی خواهد بود که زیر شــاق

خســروی گفت :امید است دولت جدید با اجرای طرح نهضت ملی
مسکن و همچنین طرح جهش تولید مسکن بتواند بازار را به سمت
رونق و افزایش تولید هدایت کند که این خود باعث بهبود وضعیت
بازار مسکن خواهد شد .خسروی معتقد است؛ هنگامی که یک مدت
زمان محدودی برای ثبت نام طرحهای مسکنی در نظر میگیرد خود
باعث میشود که سوداگری و داللی در این حوزه افزایش یابد بنابراین
باید مدت زمان طوالنی برای این طرحها و همچنین ثبت نام آنها
درنظر بگیرند تا شاهد ایجاد چنین بازار سیاهی در این بخش نباشیم.

اجرایی شــدن این طرح هم با نظرات مختلفی
همراه است.

> اجازه ورود بخش خصوصی به انبوهسازی مسکن را بدهند

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشوری گفت :یکی از اصلیترین
دالیل افزایش قیمت مســکن در ماههای گذشته بانکها بودند که
خود با ارائه آمارهای غلط زمینه ســاز رشد و گرانی مسکن شدند.
خســروی ضمن انتقاد از آمارهای ارائه شــده توسط بانک مرکزی
گفت :در تابستان وقتی که نرخ اجاره تنها  ۱۹درصد افزایش یافته
بود بانک مرکزی با انتشار این آمار اعالم کرد که قیمت مسکن ۴۰
درصد افزایش یافته که همین خود باعث شد ،مالکان و سوداگران
از این فرصت استفاده کرده و به یکباره قیمت ملک و خانه را حدود
 ۶۰درصد افزایش دهند.براساس این گزارش بازار مسکن در نیمه
دوم ســال به سمت ثبات قیمتی حرکت میکند و این خود باعث
میشود که میزان تقاضا در این بازار کمی افزایش یابد ،اما با توجه
به آمارهای اخیر که بانک مرکزی منتشــر کرده به نظر میرســد
بازهم گوش دالالن و سودگران تیز شود .هر چند که دولت با اجرای
طرح نهضت ملی مسکن به سمت افزایش تولید حرکت میکند اما

ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت :ساخت یک میلیون واحد مسکونی
که توســط رئیس جمهور به عنوان یکــی از مهمترین وعدههای
مسکنی دولت مطرح شده تنها با همکاری و حضور بخش خصوصی
امکانپذیر است.رهبر گفت :اگر بخواهیم قیمت مسکن را با قیمت
دالر بســنجیم با توجه به نوســانات قیمتی که این بخش داشته
بهطور قطع قیمت خانه تغییــر خواهد کرد چراکه در حال حاضر
مصالح ساختمانی در این حوزه با رشد قیمتی روبرو شده است.دبیر
انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران اظهار کرد :فوالد و سیمان
به عنوان یکی از مهمترین عوامل اصلی ساخت مسکن در یک تا دو
ماه گذشته با رشد چشمگیر قیمتی روبرو شده است ،قیمت فوالد
در ماه گذشــته کیلویی  ۴هزار تومان گرانتر شده که این خود در
باال رفتن قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود.رهبر بیان کرد :دولت باید
برای ساخت این یک میلیون واحد مسکونی در کشور در ابتدا اراضی
الزم را در نظر بگیرد چراکه مهمترین گام برای ســاخت این تعداد
خانه تعیین زمین و از ســوی دیگر مدیریت درست و به کارگیری
سازندگان با صالحیت میباشد .رهبر یادآورشد :در سالهای گذشته
با کمبود ســاخت مسکن در کشور روبرو بودیم که همین امر خود
باعث بهم ریختن تعادل در بخش عرضه و تولید مسکن شده است.
بازار مسکن این روزها در معرض اخبار ساخت مسکن توسط دولت،
رکــود و در برخی از آمارها کاهش نــرخ را تجربه میکند که این
موضوع طبق گفته وزیر راه و شهرســازی خود باعث کنترل قیمت
در بازار مسکن است.

انتقادات ،تاریکترین نغمههــا را خواهد خواند و به متهم ردیف اول
روزهای ســوت و کور الجوردی بدل خواهد شد .برای فرهاد زمان و
مجالی برای وا دادن و مردن حتی برای چند روز وجود ندارد.
ســپاهان صدرنشین هم در ایســتگاه هفتم لیگ تیم چغر و بد بدن
نساجی را به مالقات خواهد پذیرفت .نساجی شش امتیازی که دوست
ندارد با طرحهای ساکت در بستر خشک زاینده رود غرق شود و دست

از پا درازتر به مازندران برگردد .آنها قطعا میتوانند روز ملتهبی را برای
شاگردان محرم رقم بزنند و شاباش پاگشایی خود در نصف جهان را
دریافتکنند.
تــا عصر چیزی نمانده .آیا لیگ در خاکریز هفتم دســتخوش تغییر
خواهد شــد و در انبوه حیرت ،چهره تازهای از نبردهای پاییزی را در
قاب چشمها قرار خواهد داد؟

> آمارهای بانک مرکزی ،بازار مسکن را نامتعادل میکند
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گامهای «ایران و امارات» برای مدیریت روابط
زیر سایه اختالفات سیاسی ،امنیتی و نظامی

ادامه از صفحه :4
ســفر اخیــر «تزیپی لیونــی» بــه ابوظبی،
رزمایش مشترک آمریکا ،رژیم صهیونیستی،
بحریــن و امارات در دریای ســرخ ،برگزاری
نمایشــگاه دفاعی اخیر امــارات که با حضور
مقامات تلآویو برگزار شــد و اخبار متعددی
که در مورد ســفر محرمانه وزیــر دفاع رژیم
صهیونیســتی به ابوظبی منتشــر شده است
نمونههایی روشــن از این ماجرا و مصداقهای
روشــنی برای وجود ابهام در سیاست خارجی
امارات بویژه در مواجهه با ایران اســت .بر این
اســاس به نظر میرســد اگر امارات واقعا به
دنبال برقراری روابط متناســب با ایران است
میبایست نســبت به ابهامزدایی در رفتارهای
دوگانه خود اقدام نماید و مالحظات سیاسی،
امنیتی و اعتقادی مورد نظر ایران را در گفتار
و عمل مورد توجه قرار دهد.
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور
خارجه ،نیز روز دوشنبه اول آذرماه در نشست
مطبوعاتی خود در پاســخ به سوالی در مورد
اخبار منتشر شــده مبنی بر سفر یک هیئت
اماراتــی به ایــران و روابــط دیپلماتیک دو
کشــور اظهار کرد :روابط ایران و امارات عربی
متحده به رغم برخی پروندههای اختالفی در
سطح سیاســی و منطقهای ،با فهم مشترک
و سیاست حسن همســایگی در مسیر خوبی
اســت .روابط تجــاری و اقتصادی به ســطح
قابــل توجه و بیســابقهای در چند ماه اخیر
رسیده اســت .طبیعی است این روابط خوب
اقتصادی ،تجــاری ،سیاســی و دیپلماتیک،
رفــت و آمدهــای دیپلماتیــک را هم الزم و
ضــروری میکنــد و اینها در دســت انجام و
طراحی اســت .در ادامه رایزنیهای اخیر بین
مقامات دو کشور و اظهارات سخنگوی وزارت
خارجه مبنی بر انجــام طراحیهایی بین دو
کشــور در مورد رفت و آمدهای دیپلماتیک،
روز چهارشنبه سوم آذرماه خبرگزاری امارات
اعالم کرد که علی باقری کنی ،معاون سیاسی
وزیر خارجه کشــورمان با انور محمد قرقاش،
مشــاور دیپلماتیک ،رئیس امارات در حضور
خلیفه شــاهین المرر ،وزیر مشــاور دولت در
امــور خارجه امــارات دیدار کرده اســت .در
ایــن دیدار که درخصــوص روابط میان ایران
و امارات متحده عربی گفتوگو شــده است،
طرفین بر لزوم تقویت اساس همسایگی خوب
و احترام متقابل در چارچوب منافع مشــترک
جهت حصول ثبات و شــکوفایی در منطقه و
گســترش روابط اقتصادی و تجارب میان دو
کشــور تاکید کردهاند .در این دیدار همچنین
درخصوص تحوالت منطقــهای و بینالمللی
مــورد اهتمــام دو طــرف گفتوگــو انجام
گرفته است.
علی باقری نیز بعد از دیدار با مقامات اماراتی
در صفحه توییتر خود نوشــت :در ادامه سفر
به کشورهای منطقه امروز در دبی در نشست
عالی
دوستانه و صمیمانه با انور قرقاش مشاو ِر ِ
سیاســت خارجی جناب شیخ خلیفه بن زاید
رئیس کشــور امارات و خلیفه شــاهین المرر
وزیر مشــاور در امور خارجــی دولت امارات
توافق کردیم تا صفحه جدیدی در روابط ایران
و امارات گشــوده شــود .با توجه به اظهارات
اخیــر باقری کنــی مبنی بر توافــق ایران و
امارات برای باز کــردن صفحهی جدیدی در
روابط دو کشور ،در گفتوگو با حسین آجرلو
کارشناس مسائل غرب آسیا به تحلیل روابط
ایــن روزهای ایــران و امــارات و چالشهای
پیــشروی آن پرداخته ایم .این کارشــناس
مســائل غرب آســیا در گفتوگو با ایسنا در
مورد روابــط این روزهای دو کشــور ایران و
امــارات میگوید :ایران و امــارات در ارتباط
بــا چندین موضع سیاســی و امنیتی و حتی
نظامی بــا یکدیگر اختــاف نظرهای جدی
دارنــد ولــی علی رغــم ایــن اختالفها در
مــدت اخیر تــاش کردهاند که روابطشــان
را بــه نوعی مدیریت کننــد .وی به برخی از
اختالفات دو کشــور در بحث سیاســی اشاره
کرد و گفت :امارات با رویکرد اســام سیاسی
مخالف اســت که از جمله این مخالفت را در
بحث فعالیتهای اخوان المســلمین مشاهده
میکنیم .این کارشــناس مســائل غرب آسیا
ادامه داد :از دیگر ســو امارات در حوزه خلیج
فارس از لحاظ سیاسی در محور محافظهکاران
قــرار دارد و در برخــی از زمینهها با ایران در
حالــت رقابت قرار دارد چنــان که گاهی این
رقابت تبدیل به خصومت شده است.
آجرلــو همچنین با اشــاره به اقــدام امارات
درعادیســازی روابطش با رژیم صهیونیستی
گفت :امارات اقدام به عادیسازی با اصلیترین

دشــمن ایران در منطقه یعنی اسراییل کرده
اســت ،موضوعی اســت که ایران بارها به آن
اعتراض کرده است .در حوزه امنیتی و نظامی
نیــز امارات متحــده عربی در طی ســالهای
گذشــته اقدام به ارتقاء تســلیحاتی و نظامی
خود کرده و گاهی این تصور را به وجود آورده
که به دنبال رقابت تســلیحاتی با ایران است.
وی همچنین به دخالت امارات در جنگ یمن
اشاره کرد و افزود :موضوع یمن نیز یکی دیگر
از پروندههای اختالفی بین دو کشــور ایران و
امارات است .آجرلو با بیان این که در سالهای
اخیر به خاطر مسائل سیاسی چالشهایی در
حوزه اقتصادی بین دو کشــور وجود داشــته
اســت و این بر میــزان روابــط اقتصادی دو
کشور تاثیر گذاشته اســت ،ادامه داد :به نظر
میرســد با توجه به رویکرد دولت جدید در
ایران مبنی بر ارتقاء روابطش با همســایگان و
همچنین تغییرات به وجود آمده در برخی از
رویکردهای دولــت امارات در خصوص برخی
از تحوالت در منطقه از جمله در بحث جنگ
یمن و یا تغییر رویکرد امارات نسبت به تعامل
با ترکیه و ســوریه به نظر میرســد که ایران
و امــارات با پذیرش ایــن اختالفات به نوعی
به ســمت مدیریت روابطشان پیش رفته اند.
وی بــا بیان این که دو کشــور ایران و امارات
عالوه بر اختالفات سیاســی و نظامی وامنیتی
با یکدیگر دچار اختالفات ارضی نیز هســتند
گفت :دولت جدید جمهوری اســامی ایران
در مدت اخیر تاکید داشــته کــه میخواهد
روابــط تجاری خود با همســایگانش را بدون
بحث برجــام ارتقاء دهد از ســوی دیگر نیز
امارات نیز در چند ســال اخیر به خاطر بحث
کرونــا در اقتصاد خود بــا رکودهایی مواجه
شــده بنابراین ،این تصمیم را اتخاذ کرده که
از حالــت تهاجمــی با ایران و ترکیه دســت
بردارد و سیاست مماشات و به نوعی تعامل را
درپیش بگیرد که نمود این موضوع بیشتر در
بحث تعامالت اقتصادی اســت .آجرلو با بیان
این که علی رغم گســترش روابط تجاری بین
دو کشــور طی مدت اخیر اختالفات همچنان
باقی است ،افزود :به نظر میرسد دو طرف این
تمایل را دارند که روابط را به گونهای مدیریت
کننــد که از افزایش تنش جلوگیری شــود و
از ظرفیتهای موجود در دو کشــور بخصوص
در حوزه اقتصادی استفاده کنند ،تاکنون نیز
گامهای مثبتی در این زمینه برداشــته شده
و طرفین عالقمند هســتند کــه این روند را
ادامه دهند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح کرد:
امــارات در حوزههای علمــی و تکنولوژی و
فنــاوری طرحهای بلند پروازانــهای را دارد و
ایران نیز در برخــی از حوزههای اقتصادی از
ظرفیتهای خوبی برخوردار است و دو کشور
میتواننــد در این زمینه بــه یکدیگر کمک
شایانی کنند .آجرلو همچنین در پاسخ به این
سوال که آیا گفتگوهای انجام شده بین ایران
و عربســتان در بغــداد در تمایل امارات برای
کاهش تنش با ایران موثر بوده اســت؟ گفت:
عربســتان در حوزه خلیج فــارس نقش برادر
بزرگتر را برای دیگر کشورهای عضو این حوزه
بازی میکند گرچه کشــورهای این حوزه در
درونشان با خود رقابتهایی دارند .وی افزود:
وقتی عربستان ســعودی با تمام چالشهای
سیاســی ،نظامی و امنیتی که بــا ایران دارد
وارد عرصه تنشزدایی با تهران میشــود این
فضا برای دیگر بازیگران این منطقه نیز فراهم
میشودتا با برداشتن مانعهای ذهنی و روانی
به سمت کاهش تنش با ایران حرکت کند.
آجرلو ادامه داد :از دیگر سو باید توجه داشت
کــه امارات بر ایــن موضوع واقف اســت که
دولت بایدن نســبت به دولت ترامپ رویکرد
تهاجمیاش نسبت به حوزههای امنیتی کمتر
است و به دنبال این است که در منطقه کمتر
دچار تنش شــود .این کارشناس مسائل غرب
آسیا خاطرنشان کرد :از دیگرسو امارات اقدام
به عادیســازی روابطش با رژیم صهیونیستی
کــرده و اگر روابطش را با کشــورهایی چون
ایــران ،ترکیه وســوریه بهبود نبخشــد این
روندعادیســازی هزینههــای زیــادی برای
امــارات ایجاد خواهــد کــرد .وی در بخش
پایانــی صحبتهای خود بــا تاکید بر این که
علی رغم این فعالیتها بــرای کاهش تنش،
باید توجه داشــت که ایران و امارات ،امارات
و ســوریه ،امارات و ترکیــه دارای اختالفات
جدی در عرصههای سیاسی و نظامی هستند،
گفت :اگر مدیریت صورت گرفته با خدشهای
روبرو شود ،احتمال افزایش خصومت بین این
کشورها وجود دارد.

مفقودی

خانم فاطمه ضیاء رزوقی مالک سواری هاچ بک پژو 207I-MTرنگ خاکستری  -متالیک مدل  1396به شماره پالک  311م  - 86ایران 19
به شماره موتور  179B0008038شماره شاسی  NAAR03FE6HJ161107به علت فقدان اسناد فروش (برگ کمپانی  -برگ سبز و سند
مالکیت) تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر -ساختمان سمند مراجعه نماید  .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی

آقای قباد داروند مالک سواری پژو  GLX-XU7-CNG 405رنگ نقره ای  -متالیک مدل  1394به شماره پالک  824ب  - 25ایران 19
به شــماره موتور  124K0742892شماره شاســی  NAAM11VE4FK735921به علت فقدان اسناد فروش (برگ کمپانی و برگ سبز)
تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده اســت لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی
ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر -ساختمان سمند مراجعه نماید  .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی

ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت اتومبیل پژو  ROAمدل  ۱۳۸۷رنگ نوک مدادی به شماره انتظامی  ۱۰ایران  ۳۱۷س  ۸۸و شماره موتور
 ۱۱۶۸۷۰۳۷۷۸۱و شماره شاسی  NAAB21AA09H۰۲۱۵۲۵بنام فریده خسروی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

