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اخبار دیپلماسی
رایزنی عراقچی
با همتای روس خود در تهران
ســید عباس عراقچی ،معاون سیاســی وزیر
خارجه بــا همتای روس خود در تهــران دیدار و
رایزنیمیکند.بهگزارشایسنا،درروزچهارشنبه
سیدعباسعراقچیکهریاستستادبرجامدراین
وزارتخانه را نیز برعهده دارد با سرگئی ریابکوف،
معاون وزیر امور خارجه روسیه در تهران دیدار و
گفتوگومیکند.پیشبینیمیشودمحوراصلی
رایزنیهای این دو دیپلمات ارشد ایرانی و روس
موضوعبرجامخواهدبود.

گفتوگوی موگرینی و وزیر
امورخارجه آمریکا درباره برجام

ظریف به کویت رفت
وزیر امور خارجه در صدر یک هیأت سیاســی
و اقتصادی جهت شرکت در کنفرانس بازسازی
عراق بهــ کویت رفت .به گزارش ایســنا ،محمد
جواد ظریف ،وزیر امور خارجه در صدر یک هیأت
سیاسی و اقتصادی دقایقی قبل تهران را به مقصد
کویت جهت شــرکت در کنفرانس بینالمللی
بازسازیعراقترککرد.

ظریف و عادل الجبیر
ازجمله شرکتکنندگان
در کنفرانس امنیتی مونیخ
محمدجــواد ظریــف و عــادل الجبیــر
وزرای خارجــه ایــران و عربســتان ازجمله
شــرکتکنندگان در پنجــاه و چهارمیــن
کنفرانس امنیتی مونیخ هســتند.به گزارش
فارس ،براســاس اعالم پایگاه اطالعرســانی
پنجاه و چهارمین کنفرانــس امنیتی مونیخ،
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران ازجمله شرکتکنندگان در این
کنفرانس سه روزه است.
پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ
قرار اســت از روز جمعه  27بهمن ماه به مدت
سه روز ( 16تا  18فوریه) در مونیخ مرکز ایالت
بایرن آلمان برگزار شود.براساس این گزارش،
محمدجواد ظریف و عادل الجبیر وزرای خارجه
ایران و عربستان ازجمله مقاماتی هستند که به
شــده و قرار است در این

این کنفرانس دعوت
نشست شرکت کنند.
البته حضور ظریف در این کنفرانس تاکنون
از ســوی وزارت امور خارجه کشورمان رسما
تأیید نشده اســت .انتظار میرود صدها تن از
تصمیمسازان و سیاستمداران عمده بینالمللی
در کنفرانس مذکور شــرکت کنند که در این
زمینه حضور آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان
ملل ،ژان کلود یونکر ،رئیس کمیســیون اروپا،
فدریکا موگرینی ،مســئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو
قطعی شده است .ترزامی،نخستوزیر بریتانیا
نیز اعالم کرد ه است که در این نشست حضور
خواهد یافت .براســاس اعالم ایــن کنفرانس،
انتظار میرود بنیامین نتانیاهو نخســتوزیر
رژیــم صهیونیســتی و حیــدر العبــادی،
نخستوزیر عراق نیز در این کنفرانس شرکت
کنند.
گفتنی است جیمز متیس ،وزیر دفاع آمریکا
نیز در این اجالس حضور خواهد داشت .نقش
آینده اتحادیه اروپا بهعنــوان بازیگر جهانی و
روابطش با روســیه و آمریکا ،گسترش تهدید
علیه نظم جهانی ،کشــمکشها در خاورمیانه
بهخصــوص روابط متشــنج بین کشــورهای
حاشیه خلیج فارس و تحوالت سیاسی در آفریقا
ازجمله موضوعاتی است که این کنفرانس قرار
است به آن بپردازد .کنترل تسلیحات و بهویژه
برنامه هستهای کرهشــمالی نیز در دستورکار
این کنفرانس سه روزه قرار دارد.
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجه
کشورمان  29بهمن  1395نیز در سفر به آلمان
در پنجاه و ســومین اجالس کنفرانس امنیتی
مونیخ حضور یافت و ضمن ایراد سخنرانی در
حاشــیه این نشســت رایزنیهایی را با برخی
مقامات شرکتکننده داشت.

بحران اقتصادی در غزه و ترس از یک انفجار

اخبار جهان
ترامپ :زمان حل دایمی
منازعه فلسطین فرا رسیده است

فشار تشکیالت خودگران بر حماس در پی اختالف این دو گروه زندگی و معیشت مردم غزه را دشوار کرده است

شهروند| در روز پرداخت حقوقها ،صف طوالنی
مردمی در کنار دســتگاه ایتیام تشکیل میشود
و همه آنها ،اعم از عموم مــردم ،کارکنان دولتی و
بازنشستگان انتظار میکشند تا پول نقد را تا جایی
کهامکاندارد،دریافتکنند.
ب ه گزارش نیویورکتایمز« ،محمد ابوشــعبان»
 45ساله دو ماه پیش به اجبار بازنشسته شد؛ حاال او
 6ساعتدرصفمنتظرماندهتابتواندحقوقماهیانه
بازنشستگیاش را که  285دالر است ،دریافت کند.
از زمانی که او بازنشســته شــده حقوقش کاهش
بسیار شدیدی داشته اســت .او پیشتر عضو گارد
ریاستجمهوری تشکیالت خودگردان فلسطین
بودوماهیانه 1320دالردستمزدمیگرفت.
ابوشعبان میگوید« :زندگی کامال متفاوت شده
است ».او دیگر نمیتواند شهریه دانشگاه فرزندش
را تأمین کند و برای همســرش تنها سبزیجات و
گوشتمیخردتاشکم 6فرزندشانراسیرکند.
حاال او باید تقریبا همه دســتمزدش را بگیرد و
بهعنوان بدهی یک ماه گذشتهاش که به فروشگاه
مواد غذایی دارد ،بپردازد .او میگوید« :من تا 5روز
دیگرهمهحقوقاینماهمبهپایانمیرسد».
در سراسر غزه زندگی روزانه برای فلسطینیهایی
که سرزمینشان میان اســراییل و مصر قرار دارد،
مدتهاست که به شکل دشــواری درآمده است.
در قلب این بحران اقتصــادی -و عمدهترین دلیل
آن -اختالف درازمدت میان حماس و فتح اســت.
حماس گروه شــبهنظامی اسالمگرایی است که بر
غزه حکمرانی میکند و فتح نیز حزب ســکوالری
اســت که در کرانه باختری تثبیت شده است .فتح
تشکیالتخودگردانفلسطینراکنترلمیکنداما
در سال 2007توسط حماس از غزه بیرون شد.
در فروشــگاههای موادغذایی گداها از خریداران
طبقهمتوسطیکهبااصرارمیخواهندخریدهایشان
را بــا کارت اعتبــاری بپردازند ،درخواســت پول
میکنند .بینوایان با پول کمی که از آنها میگیرند
میتوانند محصوالت فاسدشــده را بخرند« .ذکیه
ابواجوا» زن  57ســالهای که حاال سبزیجاتی را که
بهطور طبیعی به االغها میدهند را برای ســه نوه
کوچکش میپزد ،میگوید« :مــا درواقع مردهایم؛
فقطنفسمیکشیم».
زندانها پر است از مغازهدارانی که به خاطر عدم
پرداخت بدهیشان بازداشت شدهاند؛ در خیابانها
هم مردم دايما در حال صحبت از خانههایی هستند
که سرقت شدهاند .پسرهایی که مدرسه را به خاطر
فروختن نعنای تازه یا نوشیدنی یا پاککردن شیشه
خودروها کنار گذاشتهاند ،با یکدیگر بشدت رقابت
و بر سر مشتریها دعوا میکنند .در بازارهای آزاد
قفسهها عمدتا پر هستند اما فروشندگان در حال
خواندنقرآنهستند؛چراکهمشتریوجودندارد.
فروشندگان میگویند كه هیچ خریداری وجود
ندارد،هیچپولیدربینمردمنیست.
مقامات ســازمان ملل هشــدار میدهند که با
کمشدن مواد دارویی ،تعطیلی کلینیکها و قطع
12ساعته برق که بیمارستانها را تهدید میکند،
زندگی در غزه در حال فروپاشــی است .آب تقریبا

ایسنا| روســای جمهوری روســیه و آمریکا در
تماســی تلفنی درباره مناقشه فلسطین و اسراییل
گفتوگو کردند .دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریــکا در این تماس تلفنی بــه والدیمیر پوتین،
همتای روس خود اعالم کرد زمان ایجاد توافق صلح
دایم میان اسراییل و فلسطین فرا رسیده است .طبق
بیانیه کاخ ســفید ،ترامپ همچنین در گفتوگو
با پوتین بر لزوم اتخاذ اقدامات بیشــتر درخصوص
تضمین توقف برنامههای هســتهای کرهشــمالی
تأکید کرد .همچنین والدیمیر پوتین نیز اعالم کرد
که در گفتوگوی تلفنیاش با ترامپ درباره ضرورت
ی میان اســراییل و
پایاندادن به چند دهه درگیر 
فلسطین گفتوگو کرده است .وی گفت که روسیه
دایماازملتفلسطینحمایتمیکند.همچنینکاخ
سفید اعالم کرد که پوتین در این گفتوگوی تلفنی
ترامپ را در جریان دیدارش با محمود عباس ،رئیس
تشکیالتخودگردانفلسطینقراردادهاست.

ائتالف ۹۸درصد از اراضی داعش را
پس گرفت
  عکس :نیویورکتایمز

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعالم
کرد در دیدار با وزیر امــور خارجه آمریکا درباره
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک گفتوگو کرده
است.به گزارش ایسنا ،فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاستخارجیاتحادیهاروپاکهبهمنظورشرکت
در نشست موسوم به ائتالف جهانی علیه داعش
به کویت ســفر کرده است ،با انتشــار پیامی در
صفحه توییتر خود از دیدارش با رکس تیلرسون
وزیر امورخارجه آمریکا خب��ر داد .موگرینی در
پیام خود نوشــت :دیدار خوبی با وزیر تیلرسون
در کویت داشتم .ما درباره کار مشترکمان روی
سوریه ،کرهشــمالی و اجرای برنامه جامع اقدام
مشترک(برجام)رایزنیکردیم.
گفتوگوی موگرینی و تیلرسون درباره برجام
درحالی صورت گرفته است که رئیسجمهوری
آمریکا اوایل ماه ژانویه همزمــان با ادامه تعلیق
تحریمهایایرانازاروپاوکنگرهکشورشخواست
تاآنچهراوینقاطضعفاینتوافقمیداند،اصالح
کنند در غیراینصورت واشنگتن از توافق خارج
خواهد ش��د ،اما دیگر طرفهــای برجام ،یعنی
روســیه ،چین ،انگلیس ،فرانسه و آلمان تاکنون
بارها بر تعهد خود بر ایــن توافق و لزوم حفظ آن
تأکیدکردهاند.
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ب ه طور کامل غیر آشــامیدنی و فاضــاب در حال
آلودهکردن سواحل و مناطق ماهیگیری است .هر
روزه مقامات اسراییلی و نیروهای امدادی ساختارها
و تجهیزات خود را برای مقابله با هرگونه شیوع وبا
محکمترمیکنند.
اسراییل بیش از یک دهه است که غزه را محاصره
و قوانین سختگیرانه و شدیدی را برای ورود و خروج
کاال به این ســرزمین اعمال کرده است و امید دارد
تا بدینوسیله حماس و دیگر گروهها را تحت فشار
قرار بدهد و مردم ،ســرانجام آنهــا را به خاطر این
شرایطازقدرتپایینبکشند.
سالهاست که حماس محاصره اسراییل را دور
میزند و با گرفتن مالیات از کاالهای قاچاقشــده
از طریق تونلهایی که به صحرای ســینا در مصر
میرســند ،درآمد کســب میکند؛ اما پرزیدنت
عبدالفتاحالسیسی،رئیسجمهوريمصر،پسازبه
قدرت رسیدن درسال  2013با بستن دروازه اصلی
گذرگاه رفح حماس را تحت فشار قرار داد .مصر که
منفعتی در تبدیلشــدن به سرپرست دوفاکتوی
غزه ندارد ،از این فشار برای مجبورکردن حماس در
بستنتونلهایسینااستفادهکرد.
برای حماس ،با گزینههای اندک پیش رویاش،
شرایط رو به وخامت است .یکی از این گزینههایی
که حماس سه بار به آن متوسل شد؛ یعنی جنگ
با اســراییل با امید به ایجاد همدردی بینالمللی و
کمکهای پس از آن ،ناگهان به یکی از گزینههای
با حداقل جذابیت تبدیل شد .حماس اکنون برای

کمکهای اندکی از سوی کشورهای عرب میتواند
حساب باز کند .اسراییل نیز با پروژه مانع زیرزمینی
خود به ارزش يكمیلیــارد دالر در حال حاضر در
حال بستن مرزهای خود در مقابل تونلهایی است
که شبهنظامیان غزه سالها برای کندن آنها زمان و
انرژیصرفکردهاند.
امیدهاییکهرشدکردامافروریخت
سال گذشــته محمود عباس ،رئیس تشکیالت
خودگردان فلسطین ،با توقف پرداختهایش برای
سوخت نیروگاه برق غزه و توقف پرداخت به نیروگاه
اســراییل برای انتقال برق از اســراییل به نوار غزه،
فشارها به حماس را افزایش داد .عباس همچنین
حقوق هزاران نفر از کارگــران خود را که همچنان
برای دریافت دستمزدهایشــان در غزه باقی مانده
بودند ،کاهــش داد .گرچه آنها دیگــر پس از روی
کارآمدن حماس شــغلی نداشــتند .این اقدامات
موجبشدتاحماستنبهمذاکراتصلحدهد.
حماس مشــتاق اســت کــه بار مســئولیت
حکومتداری را از شــانه خود بردارد و از آن خالص
شــود –گر چه مایل به خلع ســاح نظامی خود
نیســت -با این حال ،انعطافپذیری خــود را در
مذاکرات نشان داد و بهســرعت کنترل بر مرزها و
جمعآوری مالیات را که برایش ماهیانه 20میلیون
دالر درآمد داشت ،واگذار کرد.
اما مجموعه اتفاقاتی مثــل مهلت نامعلوم برای
انتقال دولت به تشــکیالت خودگردان فلسطین و
حذفرئیساطالعاتمصردرماهگذشتهکهواسطه

مذاکرات آشتی بود ،امیدها را از بین برد و دو جناح
را به هم ریخت.
اکنون حماس از کنارگذاشتن جمعآوری مالیات
در داخــل غزه خــودداری میکند ،تــا زمانی که
تشکیالت خودگردان فلسطین حقوق کارمندان
خــود را پرداخت کند؛ اما تشــکیالت خودگردان
نیز این کار را نمیکنند تا زمانی که حماس دست
از این درآمد داخلی بکشد« .ناتان ترال» تحلیلگر
گروه بحران بینالمللی کــه از نزدیک بر وقایع غزه
نظارت دارد ،میگوید« :سرســختترین افراد در
تشکیالتخودگردانفلسطینمعتقدندکهآنهاباید
سرسپردگیکاملحماسرادردستداشتهباشند؛
شامل برچیدن ارتش آنها ».او میگوید« :اکثریت
قریب به اتفاق فلســطینیها این خواسته را کامال
غیرواقعی میبینند ،اما تشکیالت خودگردان فکر
میکند که این استراتژی جواب میدهد .بنابراین
آنها اعتقاد دارند که باید بر فشارها بیفزایند و آن را
ادامهدهند».
هر چه این بنبست بیشتر میشود ،اقتصاد غزه
نیز تحت فشار بیشتری قرار میگیرد .در حالیکه
هزاران نفر از کارکنان فلسطینی در نوار غزه مانند
ابوشعبان مجبور به بازنشستگی زودهنگام شدهاند
و کســانی که باقی ماندند هم کاهش 40درصدی
را در حقوق خود داشــتهاند ،با ایــن حال مقامات
میگویندکهحدود40هزارکارمندحماسکهاکثرا
جزء نیروهای پلیس هستند ،چندین ماه است که
حقوقیدریافتنکردهاند.

تاکید عباس برکاهش نقش آمریکا در روند صلح خاورمیانه

رئیس تشکیالت خودگردان فلســطین در دیدار با رئیسجمهوری
روسیهتأکیدکردكهفلسطینیهامیانجیگریآمریکادرحلاختالفات
دو طرف فلسطینی و اسراییلی را هرگز نخواهند پذیرفت و مخالفتی با
اینکه میانجیگری در روند سازش چندجانبه باشد ،ندارند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از شــبکه خبری روســیا الیوم ،محمود عباس ،رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین در نشســتی در کرملین با والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روســیه دیدار کرد و به شــرح دیدار رهبران
فلسطینی با دولت آمریکا پرداخت .عباس در این دیدار گفت« :از زمانی
که دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهوری آمریکا منصوب شده ،چهار
بار با او دیدار کردهام و او همواره از طرح موســوم به «معامله قرن» برای
حل اختالفات میان دو طرف عربی و اسراییلی صحبت میکند و ما نیز
منتظرشنیدنجزییاتبیشتریازاینقراردادهستیم.
رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین افزود« :فلسطینیها از
تصمیم واشنگتن برای تعطیلی دفتر ســازمان آزادیبخش فلسطین
غافلگیر شدند و کنگره دالیل عجیبی در این خصوص دارد و تشکیالت
خودگردانوسازمانآزادیبخشراسازمانی«تروریستی»میداند».وی
تأکیدکرد«:باتعطیلیدفترسازمانآزادیبخشدرواشنگتن،راماهللنیز
روابط خود را با کنسول آمریکا در قدس قطع کرد و در حال حاضر این

فقط واشنگتن برگزار شود و احتمال دارد که کمیته چهارجانبه صلح با
برخی کشورهای دیگر مذاکراتی داشته باشد همانند مذاکرات ایران با
پنج به اضافه یک ،به نحوی که هر کشــور دیگری شرکت داشته باشد
و تشــکیالت خودگردان هیچ مخالفتی با اینکه هر کشــوری در این
میانجیگریمشارکتداشتهباشد،ندارد».
عباس تأکید کرد ،فلسطین همکاری با واشنگتن را ب ه عنوان میانجی
در رونــد حل درگیریها و ســازش میان دو طــرف نمیپذیرد و این
موضعگیریبهدلیلمخالفتفلسطینباعملکردآمریکااست.
پوتین نیز در این دیدار ضمن استقبال از سفر عباس به مسکو به عمق
روابط دو کشور اشاره کرده و بر حمایت دایم روسیه از مردم فلسطین
تأکید کرد .رئیسجمهوری روســیه با اشاره به تماس تلفنی که کمی
پیش از این دیدار با ترامپ داشــته گفت« :در این گفتوگوی تلفنی
به حل درگیریها و اختالفات میان دو طرف فلســطینی و اسراییلی
پرداختیم ».وی افزود« :اخیرا نتانیاهو نیز سفری به مسکو داشت و با او
نیز به بررسی درگیریها و اختالفات دو طرف فلسطینی – اسراییلی
پرداختیم».پوتیندرادامهوضعمنطقهرابهدورازخواستههایدوطرف
دانست و بر لزوم تالش برای دستیابی به رویکردی مشترک برای حل
اینمسألهبسیارپیچیدهتأکیدکرد.

ذرهبین
  طبق مطالعات جدید ،افزایش جهانی سطح دریاها به طور فزاینده زیاد میشود.

  کودکان در خیابانهای آفریقای جنوبی ،یوگا تمرین میکنند.
EPA

مخالفتی با مداخله ارتش سوریه برای
دفاع از عفرین نداریم
ایسنا| فرمانده یگانهای مدافع خلق کرد احتمال
ورود ارتش سوریه به عفرین برای کمک به گروههای
کرد در مقابله با حمله ترکیه بــه این منطقه را بعید
ندانستوتأکیدکرد،آمریکاهیچگونهحمایتنظامیاز
یگانهایکردنداشتهاست.ویروسیهرابههماهنگی
گسترده با ترکیه و باز کردن حریم هوایی سوریه برای
جنگندههای آن متهم کرد .سیبان حمو ،فرمانده کل
یگانهایمدافعخلقکرددرگفتوگوییباخبرگزاری
فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا این یگانها با ورود
نیروهای ارتش سوریه به عفرین موافقت خواهند کرد
یا نه ،گفت« :ما هیچ مشــکلی با ورود نیروهای ارتش
سوریه به عفرین برای دفاع از این منطقه و مرزهای آن
درمقابلنیروهایاشغالگرترکیهنداریم».
ویژه

مدیرعامل گروه سایپا در پنجمین همایش
بین المللی صنعت خودرو تاکید کرد:

تولید و عرضه خودروهای جدید با
حداقل  50درصد داخلی سازی

در دیدار با پوتین صورت گرفت

روابط به شکل کامل متوقف شدهاند ،دفتر ما در واشنگتن رسما تعطیل
شدهامانمایندهفلسطیندرآنجافعالیتهایخودرابدونهیچسمتی
انجاممیدهد».
محمود عباس در ادامه گفت« :پس از مدتی از این امر ،ترامپ ما را با
طرح «سیلی قرن» یا همان «معامله قرنی» که از آن میگوید ،غافلگیر
کرد .این معامله شامل انتقال ســفارت آمریکا از تلآویو به قدس و به
رسمیتشناختن قدس بهعنوان پایتخت اسراییل است ،سپس تمامی
حمایتهای ویژه «آنروا» را متوقف کرد ،پــس از آن گفت که تمامی
کمکهای خود را از فلسطینیها به دلیل سر باز زدن از آغاز مذاکرات
متوقف خواهد کرد ».عباس در ادامه گفتوگو با پوتین تأکید کرد« :ما
هیچگاه با مذاکره مخالفت نکردیم همانگونه که از دیدار با مسئوالن
اسراییلیسربازنزدیم،گواهآنهمدعوتمابههمراهنتانیاهوبهمسکودر
سال گذشته برای گفتوگو بود و من آماده سفر به مسکو بودم اما به من
اطالعدادندکهنتانیاهوسفرشبهمسکورالغوکردهاست».
رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین تأکید کــرد« :ما هرگز
نمیپذیریم که آمریکا میانجی میان دو طرف فلســطینی و اسراییلی
باشد ».وی افزود« :تالشهایی برای آغاز مذاکرات وجود و احتمال دارد
کهکنفرانسبینالمللیبرایدستیابیبهراهکاریبهعنوانمیانجیونه

ایسنا| وزیر خارجه آمریکا ضمن هشدار نسبت به
احتمال بازگشت داعش به مناطق آزاد شده در عراق،
بر لزوم حفاظت از دســتاوردهای مبارزه با این گروه
تروریس��تی تأکید کرد .رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
آمریکا در افتتاحیه نشست وزرای خارجه کشورهای
عضو ائتالف ضد داعش در حاشــیه کنفرانس کویت
برایبازسازیعراقباهشدارنسبتبهاحتمالبازگشت
داعش به مناطق آزاد شــده در عراق گفت :داعش به
شکل کامل در عراق شکســت داده شده اما همچنان
خطری برای این کشــور محسوب میشود .تیلرسون
با اشاره به تالش کشــورش با ائتالف ضد داعش برای
حمایت از دستاوردهای نظامی و تأمین امنیت مناطق
آزاد شــده ،بر لزوم حمایت مالی از عراق برای برقراری
ثبات و راهحلهای مقابله با بازگشــت داعش به این
کشور تأکید کرد و گفت ائتالف موفق شده ۹۸درصد
ازاراضی تحتاشغالداعشراپسبگیرد.

Luc Descheemaeker

به گزارش ســایپا نیوز؛مهندس جهرودی مدیرعامل
گروه خودروسازی سایپا در پنجمین همایش بینالمللی
صنعت خودرو گفت :کشــور ایران با توجه به پتانسیل
های ویژه خود همواره یکی از جذاب ترین کشورها برای
سرمایه گذاری به شمار می آید و قرار گرفتن در منطقه
استراتژیک ،دسترســی به بازاری بزرگ و هزینه های
پایین انرژی ،دیگر عواملی هســتند که عالوه بر نیروی
کار متخصص ،ماهر و اقتصادی در ایجاد جذابیت برای
ســرمایه گذاری در ایران نقش ایفا می کند .مدیرعامل
گروه خودروســازی ســاییا تصریح کرد :ارزش فروش
صنعت خــودرو در جهان بیش از  3هــزار میلیارد دالر
بوده که معادل  4درصد کل  GDPجهان است ،بر این
اساس اگر صنعت خودرو را به عنوان یک کشور در نظر
بگیریم پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب میآید و
زنجیره تامین و صنعت قطعه ســازی به عنوان محرک
اصلی و بازوی پر توان خودرو ســازی نقشــی ویژه در
اقتصاد جهان و کشــورهای صاحب این صنعت ایفا می
کند.
وی افــزود :جایــگاه صنعت قطعهســازی همواره در
صنعت خودروی جهان رو به رشــد بوده است ،به طوری
که در ســال  ،2015ســهم تامینکننــدگان از ارزش
افزوده خودرو ،به  82درصد رســیده اســت وروندهای
جهانی نشان می دهد خودروســازان در سال های اخیر
در حال خــارج شــدن از مالکیت بخش قطعه ســازی
هســتند .جهرودی گفت :این روندها نشــان می دهند،
تامینکنندگان سهم بســیار باالیی را در بخش تزیینات
داخلی و خارجی ،ســاخت قطعات الکتریکی و قطعات
 High-techبر عهده گرفتهاند وهمچنین در سالهای
اخیر قطعه سازان به حوزه طراحی و تولید مجموعههای
اســتراتژیک همانند موتور و گیربکس نیز وارد شدهاند.
عالوه بر آن قطعهسازان سهم خود در هزینههای تحقیق،
توسعه و نوآوری را نیز افزایش دادهاند.

