
معاون اقتصادى وزارت امورخارجه مطرح کرد:
احتمال تغییر نام دستگاه دیپلماسى کشور به "وزارت 

امورخارجه و تجارت خارجى"
معاون اقتصادى وزارت امورخارجه گفت: تمایل داریم "وزارت امورخارجه 
و تجارت خارجى" داشــته باشــیم و در این صورت، حتما باید چارت این 

وزارتخانه تغییر کند و خیلى قوى تر شود.
به گزارش ایلنا، غالمرضا انصارى معاون دیپلماســى اقتصــادى وزیر امور 
خارجه، در خصوص تغییر نام وزارت خارجه، اظهار داشــت: دکتر قالیباف 
رئیس قوه مقننه در صحن علنى مجلس شــوراى اســالمى موضوع افزودن 
تجــارت بین الملل به نــام وزارت امورخارجه را مطــرح کردند که البته این 

موضوع، خواسته وزارت خارجه نیز هست.
معاون دیپلماسى اقتصادى وزیر امور خارجه بیان کرد: ما تمایل داریم وزارت 

امورخارجه و تجارت خارجى داشته باشیم.
وى در پاسخ به این سوال که تغییرات در ساختار وزارت خارجه نیاز به قانون 
دارد یا خیر، افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى به وزارت 

خارجه اعالم کرده که با همکارى یکدیگر روى این موضوع کار مى کنیم.
انصارى در پاسخ به این سوال که آیا دولت در این زمینه الیحه اى به مجلس 
ارائه مى دهد، ادامه داد: وزارت امورخارجه مقدمات را فراهم مى کند و سپس 
بررسى مى کنیم تا مشخص شود چه اقداماتى را باید براى ایجاد وزارت امور 

خارجه و تجارت خارجى انجام دهیم.
معاون دیپلماسى اقتصادى وزیر امور خارجه گفت: در صورت ایجاد تغییرات 
در وزارتخارجــه، حتما باید چارت این وزارتخانه تغییر کند و خیلى قوى تر 

شود.

رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس:
کانال مالى سوئیس براى معامالت بیشتر آماده مى شود

رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس اظهار داشت: ما تنها 60 روز با انتخابات 
آمریکا فاصله داریم، از همین روى تا حدودى کانال مالى سوئیس براى حجم 

معامالت بیشتر پس از انتخابات آماده مى شود.
شــریف نظام مافى در گفت وگو با ایلنا در مورد تاثیرات اقتصادى سفر اخیر 
وزیر امور خارجه ســوئیس به ایران گفت: بُعد اقتصادى این سفر راه اندازى 
و ادامه فعالیت کانال مالى بشردوســتانه سوئیس (SHTA) و رفع مشکالت 
مربوط آن اســت. همچنین جلسه با شرکت هاى سوئیسى که در ایران وجود 
دارند و رســیدگى به مشکالت آنها از جمله دستاورد هاى این سفر به شمار 

مى رود.
وى ادامه مى دهد: مســلما چنین ســفرى منجر به فعال تر شــدن کانال بشر 
دوســتانه سوئیس مى شــود. زیرا در حال حاضر این کانال که با توافق بانک 
مرکزى صورت گرفته است، بر سه صنف متفاوت غالت، تجهیزات پزشکى 
و دارو تمرکــز دارد که به معامالت تجارى کمــک مى کند. در این صورت 
هماهنگى هایى الزم که در این ســفر انجام شده و در آینده نیز انجام مى شود، 
مى تواند کمیت معامالت را بیشتر کند، تا به این وسیله تجهیزاتى که نیاز داریم 

را از این طریق فراهم کنیم. 
رئیس اتاق ایران و ســوئیس در ادامه اضافه کرد: از دیگر برنامه هاى اقتصادى 
این ســفر مى توان به رسیدگى به مشکالت شرکت هاى سوئیسى که در ایران 
فعالیت دارند اشاره کرد، زیرا چالش هایى وجود دارد که چنین سفرى مى تواند 
به آنها کمک کند. اما در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آمیز بودن آن نمى توان 

اظهار نظر کرد و باید در بلندمدت پرداخته شود. 
نظام مافى زمان این ســفر را مناسب ارزیابى کرد و افزود: زیرا بسیار به موقع 
انجام شــده است و ما تنها 60 روز با انتخابات آمریکا فاصله داریم، از همین 
روى تــا حدودى کانال مالى ســوئیس براى حجم معامالت بیشــتر پس از 
انتخابات آماده مى شود. البته درصورتى که «جو بایدن» در انتخابات پیروز شود 
حجم معامالت ما افزایش پیدا مى کند و در صورتى که ترامپ انتخاب شود این 
کانال مالى مى تواند روزنه اى براى انجام معامالت باشد. از همین روى این سفر 
نیاز بوده که انجام شــود و مطمئنا هماهنگى هایى که با بانک مرکزى و وزات 

خارجه انجام شده، به رونق گرفتن این کانال مالى کمک مى کند.

نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
بازار ارز (حواله نیما): دالر  212,938   یورو 252,783

بورس تهران: شاخص کل 1,556,280

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 120,050,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 42/66

سال بیست و نهم شماره 7394
شنبه 22 شهریور 1399
23 محرم 1442 - 12 سپتامبر 2020
8 صفحه تک شماره 10000 ریال

در نیمه دوم امسال اجرا مى شود

فروش فوق العاده 150هزار دستگاه خودرو با یک شرط جدید
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 در صفحه هاي دیگر

معاون وزیر بهداشت:

یک مقام بلندپایه وزارت انرژى ترکیه اعالم کرد؛

نظام بهداشتى و درمانى
 در اولویت دولت است 

شروط مشترى گاز ایران براى تمدید قرارداد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: اوایل هفته آینده، حداقل ســه ماه کارانه کادر درمان را پرداخت مى کنیم و در 
تالش هستیم تا پرداخت کارانه در حد امکان به روز شود. به گزارش وزارت بهداشت، 
ســید کامل تقوى نژاد در نشست بررسى مشــکالت کارکنان وزارت بهداشت...

یک مقام بلندپایه وزارت انرژى ترکیه اعالم کرد که کشورش انتظار دارد اگر صادرکنندگان 
گاز مــى خواهند قراردادهاى بلندمدت را تمدید کنند، قیمت رقابتى تر و منعطف ترى 
به این کشــور پیشنهاد کنند. به گزارش ایســنا، بیش از 25 درصد از قراردادهاى گازى 
بلندمدت ترکیه در سال آینده منقضى مى شود که شامل واردات خط لوله اى از گازپروم 

روسیه و شرکت سوکار آذربایجان و یک قرارداد گاز طبیعى مایع با نیجریه است.

سرمقاله

مدیریت انتظارات تورمى
 به دست اقتصاددانان

   محمدرضا اکبرى جور - پژوهشگر اقتصاد بین الملل
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تحلیلگر

شوك درمانى براى احیاء شاخص
  وحید میرزائى  -  کارشناس اقتصادى و نویسنده 

مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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اســتاد دانشگاه کالیفرنیا تاکید کرد: توافق اسرائیل و امارات متحده 
عربى ناامنى را در منطقه افزایش مى دهد و این توافق وعده ترامپ 
مبنى بر خروج نیروهاى آمریکایى از خاورمیانه را به چالش مى کشد.

رونى لیپ شــوتز، (Ronnie Lipschutz) اســتاد علوم سیاسى 
و روابــط بین الملل دانشــگاه کالیفرنیاســت. وى در این حوزه 
صاحب تالیفات زیادى اســت. از آثار این استاد دانشگاه مى توان 
به «سیاست هاى فضاى جهانى» و «رویاهاى جنگ سرد» و «اقتصاد 
جهانى» اشاره کرد. وى در گفت وگو با ایلنا به بیان نظرات خود براى  

مقابله با تنش ها پرداخت:
 آمریکا نمى تواند مکانیزم ماشه را فعال کند

رونى لیپ شوتز در ابتدا با تاکید بر اینکه آمریکا نمى تواند مکانیزم 

ماشه را فعال کند، گفت: تصور من این است که احزاب مختلف - 
اروپایى و آژانس بین المللى انرژى هسته اى در تالشند که برجام را 
زنده نگه دارند و مانع از نابودى آن شوند، به این امید که جو بایدن 

دوباره انتخاب شود و توافق هسته اى را دوباره زنده کند.
وى هم چنین اظهار داشــت: ســوالى که در ذهن کارشناسان این 
حوزه اســت این اســت که اگر ترامپ پیروز شود، آیا تحریم ها و 
سیاست هاى ضدایرانى آمریکا دو برابر خواهد شد؟ آیا او به اندازه 
کافى عالقه مند به بهبود روابط است؟ من نمى دانم. در حال حاضر ، 
تقریباً هیچ کسى در ایاالت متحده به روابط با ایران بعد از 3 نوامبر 

که انتخابات است، فکر نمى کند و هیچ چیز قابل پیش بینى است.
ایــن توافق وعــده ترامپ مبنى بر خروج نیروهــاى آمریکایى از 

خاورمیانه را به چالش مى کشد
 استاد علوم سیاســى و روابط بین الملل دانشگاه کالیفرنیا در ادامه 
اضافه کرد: توافق اسرائیل و امارات متحده عربى به وضوح تالش 
براى ایجاد ائتالفى ضدایران در منطقه است که حتى سعودى ها نیز 
با حمایت آمریکا به صورت ضمنى در آن حضور دارند. این توافق 
سالح هاى هسته اى اســرائیل را وارد منطقه مى کند و این نگرانى 
وجود دارد که وقوع جنگ در منطقه را محتمل کند و ناامنى را در 
آن افزایش دهد. جنگنده ها و بمب افکن هاى اسرائیلى را در نزدیک 

خلیج فارس تصور کنید. این یک فاجعه خواهد بود. 
وى هم چنین خاطرنشان کرد: این توافق وعده ترامپ مبنى بر خارج 
کردن نیروهاى آمریکایى از خاورمیانه را به چالش مى کشد؛ چراکه 

نیروهاى آمریکایى با اسرائیل و دوستان جدیدش جایگزین مى شود. 
 بعید است واکسنى قبل از سال 2021 در بازار موجود شود

رونى لیپ شــوتز  در بخش دیگرى از اظهارات خود در مورد در 
دســترس بودن واکســن احتمالى کرونا براى مردم ایران با وجود 
تحریم ها و کارشکنى هاى آمریکا حتى براى ارسال دارو اظهار کرد: 
دسترسى به واکسن کرونا به زمان ساخته شدن و توزیع آن بستگى 
دارد. من فکر مى کنم یکى از واکسن هاى محتمل، متعلق به روسیه 
اســت که اگر کارآیى و اثربخشــى آن تایید شود، روسیه کشورى 
است که قادر به مبادله واکسن از نظر پزشکى و بشردوستانه است 
و از سوى دیگر از متحدان ایران به شمار مى رود. اما بعید است که 

واکسنى قبل از سال 2021 در بازار موجود شود.

استاد دانشگاه کالیفرنیا:

اروپا و آژانس به امید شکست ترامپ، برجام را زنده نگه داشته اند

تحلیل گر مسائل بین الملل به تحلیل فضاى پیش روى ایران 
با توجه به چالش هاى اخیرى که با ایاالت متحده داشته است 
پرداخــت و تاکید کرد که ایران به هدفى اســتراتژیک براى 
آمریکا تبدیل شده اســت براى همین هم باید جهت ایجاد 

وحدت درونى فضاى حرکت همه جناح ها را بازکنیم.
ایران توانسته براى نخستین بار در تاریخ شوراى امنیت سازمان 
ملل، ایاالت متخده را با ناکامى هاى ملموسى  با اجماع سازى 
دیگر کشورها روبرو کند، از سویى مدیرکل آژانس بین المللى 
و وزیر خارجه سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران، 
ســفرى سه روزه به تهران داشــتند و با هئیت هاى ایرانى به 

رایزنى پرداختند و اظهارنظرهاى مثبتى را اعالم کردند. 
«مهدى مطهرنیا» تحلیلگر مســائل آمریــکا در گفت وگو با 
خبرنــگار ایلنا درباره شــرایط پیش روى ایــران و آمریکا، 
اظهار داشــت: از منظر تحلیل آینده اندیشان باید بگویم که 
ایاالت متحده آمریکا بر اساس سنت اقدام عملى خود علیه 
کشورهاى دیگر در حال انجام اقداماتى است که نشان دهنده 
اهمیت پرونده ایران براى آینده حرکت این کشور در منطقه 
و نظام بین الملل اســت؛ به عبارت دیگر ایران اکنون هدف 
استراتژیک ایاالت متحده است و آمریکا در مرحله نخست 
در حال بستن تمام راه هاى حرکت ایران در نظم منطقه اى و 

نظام بین الملل در ابعاد گوناگون ممکن، است.
وى ادامــه داد: آمریــکا اقتصاد ایــران را تحت تحریم هاى 
حداکثرى قرار داده است، تالش مى کند که کوشش هاى ایران 
در منطقــه را محدود کند و هر آنچه که ایران در حال انجام 
آن است را در یک محدودیت استراتژیک قرار دهد و تالش 
خود را در زمینه حمایت از اســرائیل در جهت شکل دهى به 
محاصره منطقه به انجام رسانده است. در گام تکمیلى معاهده 
صلح میان اســرائیل و اعراب را با مرکز ثقل امارات متحده 
عربى فراهم ســاخته و در پى ایجاد فضاى فشار بیشتر علیه 
تهران در مسیر فشــار حداکثرى در آستانه انتخابات 2020 

است.
این اســتاد آینده پژوهى سیاسى گفت: از سوى دیگر آژانس 
بین المللى انرژى هسته اى توانسته اجازه بازدید از مکان هاى 
دیگرى خارج از آنچه که قبًال توافق شــده را از ایران بگیرد. 
اگرچه ایاالت متحده نتوانست در شوراى امنیت سازمان ملل 
متحد با راى مثبت مورد درخواست خود عملیات یا مکانیزم 
ماشه را فعال کند اما با جهت گیرى فردى خود در پى اجرایى 

کردن آن است.
وى افزود: همانگونه که قبل از خروج آمریکا از برجام گفته 
مى شــد آمریکا تنها مى تواند تحریم هایى که یک طرفه علیه 

ایران وضع کرده است را عملى کند، اما اکنون اثر آن بر دالر 
25 هــزار تومانى در تهران خود را به خوبى نمایش مى دهد، 
لذا واقعیت هاى موجود نشان از آن دارد که از سال 2018 به 
این ســو که آمریکا از برجام خارج شــده است ایران هدف 

استراتژیک آمریکا در سال هاى پیش رو شده است.
مطهرنیا درباره عادى سازى روابط کشورهاى منطقه با اسرائیل 
براى فشار بیشــتر بر ایران با بیان اینکه  ایران در سه الیه با 
چالش جدى روبرو است، اظهار داشت: در الیه داخلى دچار 
واگرایى ملت از دولت و حکومت شده است و نظام باید در 
برابر ناهمگونى بنیادین در مســیر مثبت و بازگشایى فضاى 
حرکت همه جناح هــاى موجود در جامعه ملى، براى ایجاد 

یک وحدت و اتحاد درونى بازتر عمل کند.
وى اضافــه کرد: در بعد منطقــه اى، زمانى که «ملک عبداهللا 
اردنى» از «هالل شــیعى» ســخن گفت بارها بیان کردیم که 
این مطلب در چارچوب تئورى جنگ هاى نامتعادل و براى 
بزرگنمایــى دولت ایران و تبدیل ایران به تهدیدى براى نظم 
منطقه اى و اتحاد غیرشــیعى در مرحله علیه ایران است؛ اما 
ایــران و قرائت حاکم بر ایران از این گــزاره، به عنوان یک 
پیروزى بهره برد و به هر تقدیر تالش کرد تا در منطقه بدون 
توجه به فرودها و پیامدهاى چنین رویکردى زمینه هاى نفوذ 

بیشــتر در منطقه را با تکیه بر نفت فراهم کند. بدین ترتیب 
موجب نوعى واگرایى منطقه اى شد.

مطهرنیا  خاطرنشــان کرد: از طرفى دیگر در ابعاد منطقه اى 
فرصت درخشــان اوباما در جهت حل و فصل همه مسائل 
ایران از دست رفته است. اوباما حاضر بود در پرونده هسته اى 
میان تهران و واشنگتن به گفت وگو بنشیند و به حل و فصل 
همه مسائل دســت یازد، اما با توجه به موضع صریحى که 
دستگاه سیاست خارجه ایران در این زمینه داشت، به این مهم 
دست نیافت. اکنون که ایاالت متحده آمریکا از برجام خارج 
شــده است و بالغ بر دو ســال از این خروج مى گذرد ایران 
نتوانسته اســت حتى گام هاى 60 روزه خود براى خروج از 
برجام را امتداد بخشد اما از سویى همین برجام اکنون موجب 
شــده اســت تا حدودى تهران بتواند به ایجاد شکاف میان 
اتحادیه اروپا و آمریکا در ارتباط با فعال کردن مکانیزم ماشه 
نایل آید؛ همه اینها چالش هایى است که بر عهده جمهورى 
اســالمى ایران اســت؛ اقتصاد، بخش فرهنگ، تکنولوژى و 
فناورى، سیاست، بخش ارزشى و فرهنگى و حوزه هاى حتى 
حرکت هاى امنیتى و نظامى اکنون با چالش روبرو هســتند 
و این نیازمند یک تحول بزرگ در حوزه سیاســت ورزى در 

ایران است.

تحلیل گر مسائل بین الملل:

باید براى ایجاد وحدت درونى، فضاى حرکت همه جناح ها را بازکنیم

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامى 
توییترى با اشاره به دو رویى دونالد ترامپ رییس جمهورى 
آمریکا در انتقاد از جنگ و فروش همزمان تســلیحات به 
کشــورهاى منطقه، تاکید کرد که جنگ در هر شــکلى بد 

است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهورى اســالمى 
ایــران  در پیامى توییترى نوشــت: با وجــود آنکه دونالد 
ترامــپ [رییس جمهورى آمریکا] به عطش ایاالت متحده 
براى جنگ با هدف پر کــردن جیب هاى «آن کمپانى هاى 
فوق العاده» اذعان دارد، خود او ســخت سرگرم بازارگرمى 
براى فروش «تجهیــزات نظامى زیباى» همان کمپانى ها به 

منطقه ماست.
ظریف افزود: متوجه [منظور] او هستیم. او معتقد است جنگ 
سرد خوب است چون به سود تجارت است، اما جنگ گرم 

نه. "جنگ" بد است، خالص.
رییس جمهورى آمریکا پیشتر در یک سخنرانى در توضیح 
تعریف و تمجیدهاى خود از ارتش ایاالت متحده گفته بود 
که او سربازان را دوست دارد نه ژنرال هاى ارتش، چراکه آن ها 
مدام در حال جنگ افروزى براى پر کردن جیب "کمپانى هاى 

فوق العاده اى" هستند که بمب و دیگر تسلیحاتى مى سازند.
شاید اعتراف ترامپ، نخســتین اظهار نظر عالى ترین مقام 
کاخ ســفید در تایید این موضوع محســوب شود اما مارك 

میدوز رئیس دفتر او هم روز سه شــنبه در پاســخ به سوال 
خبرنــگارى درباره این نظریه ترامپ ،گفت: آنچه که رئیس 
جمهورى ترامپ روز گذشــته مطرح کرد، اشاره مستقیمى 
به وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترك ارتش و مقامات مشخص 

پنتاگون نیست.
وى تاکید کرد: همه ما مى دانیم که در واشنگتن دى سى چه 
مى گذرد. این رئیس جمهورى بر یک چیز اصرار دارد. آنهایى 
که مى خواهند برادران و خواهران مان را به خارج از مرزها 
بفرستند تا به نیابت از ما بجنگند، او تنها نمى خواهد به برخى 
از البى گرها در واشنگتن دى سى اجازه دهد چرا که به دنبال 
قرار دادهاى دفاعى هســتند تا حتى اگر شده یک دقیقه هم 

بیشتر نیروها در خارج بمانند.
رئیــس دفتر ترامپ که پیش از این عضو مجلس نمایندگان 
و از مدافعان وى در ماجراى استیضاح بود، خاطرنشان کرد: 
او درباره پایــان دادن به جنگ هاى بى انتها اصرار دارد و به 
ایســتادن در برابر این گروه ها در واشــنگتن دى سى ادامه 
مى دهد. کارشناســان حقوق بین الملل این اعتراف ها را در 
خور تعقیب قضایى دانســته اند. رضــا نصرى در این زمینه 
معتقد است این اعترافى است به نقض سیستماتیک و آشکار 
اصل منع توســل به زور وفق منشور سازمان ملل و مستعد 
است مقامات سیاســى و نظامى آمریکا را در معرض اتهام 

جنایت تجاوز قرار دهد.

ظریف خطاب به ترامپ : 
جنگ در هر شکلى بد است

وزیر نیرو خبر داد: 

اسناد سازگارى با کم آبى در دستور کار است

نماینده انجمن مراکزخرید خاورمیانه و شمال آفریقا
 در ایران در مطرح کرد:

مغفول ماندن صنعت پیشران 
مراکز خرید در ایران

مراکز خرید در دنیا به عنوان یکى از صنایع پیشــران و مادر شناخته مى شوند 
و مى توان گفت قریب به 85 درصد ظرفیت بازار خرده فروشى دنیا در اختیار 
زنجیره توزیع مدرن است که مراکز خرید به عنوان یک صنعت، محوریت این 
بخش را برعهده دارند، اما در ایران ســهم این مراکز از بازار خرده فروشى به 

سختى به 15 درصد مى رسد.
ایران با داشتن قریب به 1800 مرکز خریدى که مى توان آنها را در زمره مراکز 
خرید نوین قرار داد، در این صنعت عملکرد موفقى داشــته است، اما نداشتن 
متولى مشــخص و عدم تمرکز مدیریت این صنعت، موجب شده تا همچنان 

اقتصاد کشور از ظرفیت هاى بالقوه این صنعت محروم بماند.


