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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

بازار دیروز واکنشی جدی به خبر 
تحریــم 18 بانک ایرانی نشــان داد. 
پنجشــنبه اعالم شــد که آمریکا 18 
بانک ایرانی از جمله بانک های مسکن، 
شهر، سامان، سرمایه، پاسارگاد، رفاه 
کارگران، کشــاورزی، اقتصاد نوین، 
قرض الحسنه رسالت، حکمت ایرانیان، 
سرمایه، توســعه تعاون، گردشگری، 
ســرمایه امیــن، کارآفریــن، تعاون 
منطقه ای اسالمی، قرض الحسنه مهر 
ایران و خاورمیانه را تحریم کرده و صبح 
شــنبه یعنی صبح دیروز دالر و طال از 
شوک این خبر به شدت صعود کردند. 

جروزالم پست دیروز از قول مایک 
پمپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ نوشت: 
»تا زمانی که ایران رفتار خود را تغییر 
ندهد، ایاالت متحده به اعمال فشــار 

علیه تهران ادامه خواهد داد.«
 آمریکا فقط بقال های ما 

را تحریم نکرده
به نظر می رســد این فشــارها تا 
زمان برگزاری انتخابات آمریکا، مدام 
سخت تر خواهند شــد. در این میان 
گروهــی مانند محمدجــواد ظریف 
معتقدند که ترامپ با این تحریم ها بازار 

غذا و داروی ایران را نشانه رفته و قصد 
دارد امکان تبادل این اقالم را نیز برای 
ایران مسدود کند. برخی دیگر اما تاکید 
می کنند که این تحریم ها صرفا جنبه 

سیاسی و تبلیغاتی دارد، نه عملیاتی. 
یکی از اعضای گروه دوم، شــریف 
نظام مافی، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و سوئیس اســت که در این باره گفته 
است: البته سیســتم بانکی ما پیش از 
این قفل شده بود و عمال به دلیل تحریم 
و FATF ارتباط آنچنانــی با دنیای 
خارج نداشت بنابراین اعالم اخیر تأثیر 

آنچنانی هم نخواهد داشت. 
او با بیــان اینکه در واقــع آمریکا 
فقط بقال های کشور را تحریم نکرده، 
افزوده اســت: باید توجه داشــت که 
25 روز تا انتخابات آمریکا باقی مانده 
اســت از همین روی  بعید می دانم در 
این بازه زمانــی دولت ترامپ مانع این 

مبادالت شود.
سفر ظریف به چین با هدف 

روان سازی تجارت
اما به هر حال بازار دیروز با واکنشی 
که به خبر تحریم های جدید نشــان 
داد، تکلیف را روشــن و اثبات کرد که 
بی اعتنا بــه نظرات کارشناســی، راه 

خودش را می رود. 

در این بحبوحه فشار اقتصادی که 
با تحریم های اخیر ســخت تر خواهد 
شد، ظریف جمعه راهی پکن شد. ایران 
پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال 
تحریم های تازه و ناامیدی از اروپایی ها، 
سیاســت چرخش به شــرق را پیش 
گرفته و مدام در حال نشــر و تبلیغ آن 
است؛ از مانور نظامی مشترک چین و 
روسیه در آب های اقیانوس هند گرفته 
تا خبر قرارداد بلندمدت 25 ساله ایران 

با چین. 
در ســفر اخیر ظریف به پکن هم 
آنطور که دســتیار او در امور آســیا و 
اقیانوسیه گفته، قرار است وزیر خارجه 
کشــورمان با همتای چینــی خود، 
روان ســازی تجارت بین دو کشــور، 
اســناد اقتصادی، گمرکی و گسترش 

روابط بهداشتی را پی بگیرد. 
 کاهش قابل توجه 

صادرات ایران به چین
رســانه ها در بــاب ســفر او تیتر 
زده اند: »ســپر چینی در برابر تحریم 
آمریکایی!« اما آیــا به واقع می توان به 
این ســپر چینی اعتماد کرد یا اینکه 
این سپر به نازکی و شکنندگی چینی 

خواهد بود؟
نگاهی به داده های آمــاری بده-

بستان اقتصادی چین با ایران و آمریکا، 
تجربه همکاری با چیــن و همینطور 
نظرات کارشناسان و تحلیلگران باعث 
می شود که پاســخ به این سوال بسیار 

محتاطانه باشد. 
علی رغم تبلیغات گسترده از سوی 
چین و ایــران در خصــوص ضرورت 
همکاری اقتصادی دو کشور، صادرات 
ایران به چین در هفت ماهه اول سال 
2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
بیش از 61 درصد کاهش داشته است و 
ایران در سال جاری با صادرات سه و نیم 
میلیارد دالری به چین در رتبه چهل و 
پنجم صادرکنندگان به چین قرار دارد. 
بدین ترتیب به نظر می رســد، در 
هیاهوی تبلیغــات افزایش مراودات 
تجاری با پکن، نه تنهــا این مراودات 

افزایــش نیافتــه، بلکــه کاهــش 
قابل مالحظه ای نیز پیدا کرده است. در 
مقابل آمریکا با صادرات نزدیک به 70 
میلیارد دالر کاال به چین، رتبه چهارم 
را در میان صادرکنندگان به چین در 

دست دارد. 
حتی صادرات عربســتان به چین 
نیز نزدیک به 23 میلیارد دالر و بسیار 
بیشتر از ایران است؛ همینطور صادرات 
عراق، کویت، امارات، عمــان، قطر و 
ترکمنســتان که همســایگان ایران 
هستند نیز از 12 تا چهار میلیارد دالر 
متغیر و بیشتر از میزان صادرات ایران 

به چین است. 
بر این اساس می توان دید که ایران 
دســت چندانی در بازار چین ندارد. 
درباره سرمایه گذاری چین در ایران نیز 
کارشناسان تاکید می کنند که موانع 

بسیاری بر سر این راه وجود دارد. 
 چین ریسک 

ارتباط با ایران را نمی پذیرد
حجم قرارداد 25 ساله میان ایران 
و چین از ســوی مجله اکونومیســت 
280 تا 400 میلیارد دالر نوشته شده 
اســت. برخی هم آن را 450 میلیارد 
دالر تخمیــن می زننــد. در مقابل اما 
برخی به وابستگی های اقتصاد چین 
به آمریکا اشاره کرده و تاکید می کنند 
که شرکت های چینی ریسک ارتباط با 

ایران را نخواهند پذیرفت. 
چنــدی پیــش کــه موضــوع 
همکاری چینی ها با ایــران در حوزه 
خودروسازی مطرح شــده بود، فربد 
زاوه، کارشــناس صنعت خودرو در 
این خصوص به خط اعتباری چین با 
آمریکا اشاره کرده و گفته بود: چین به 
دلیل این خط اعتباری به هیچ عنوان 
این ریســک را نمی پذیرد که با ایران 
ارتباطی برقــرار کند، زیــرا قطعا به 

ضررش خواهد بود.
او توضیح داده بــود: چین در حال 
حاضر 700 میلیارد دالر تبادل تجاری 
با آمریکا دارد؛ در واقع شــرکت های 
آن ها نیازمند خطــوط دالری با این 
کشور هســتند و اگر دقت کنید پژو از 
ایران رفت تنها به خاطر اینکه آمریکا 

با ایران مشکل دارد.
بهزاد شاهنده، استاد مسائل شرق 

آسیا دانشگاه تهران نیز در اظهارنظری 
مشابه معتقد است که پکن در برخورد 
با آمریکا محتاط عمــل می کند و در 
مناسبات خود بیشتر جانب احتیاط را 
خواهد گرفت و در ارتباط با طرح جامع 
همکاری با ایران، همکاری تمام عیار 
با ایران را در راســتای منافع ملی خود 

تعدیل می کند. 
او توضیح داده که با توجه به شرایط 
موجود، چین در روابــط خود با ایران 
مالحظاتی را مدنظر خواهد داشــت و 
در مواردی مثل گذشته از ایران فاصله 

مطمئن خواهد گرفت.
امنیــت ســرمایه گذاری در ایران 
یکی از مواردی است که منجر به فاصله 
مطمئن چین از ایران خواهد شــد. از 
سوی دیگر انتخابات در آمریکا نیز برای 
چین بسیار مهم است و پکن اتخاذ هر 
رویکردی را موکول به زمان مشخص 

شدن نتیجه انتخابات خواهد کرد. 
مشکل بزرگ دیگر مانع FATF و 
قرار داشــتن ایران در لیست سیاه این 
نهاد مالی اســت که نه تنها تجارت با 
چین، بلکه مراودات مالی با هر کشوری 

را دشوار می کند. 
بدیــن ترتیــب به نظر می رســد 
که چین و قــرارداد 25 ســاله با آن، 
ســپر چندان مطمئنی در برابر موج 
تحریم هــای آمریکایی باشــد. با این 
حال از ســوی دیگر تردیدی نیست 
که حاکمیت ناگزیر از اتخاذ سیاست 
چرخش به شرق شده و باید گفت که 
برای حصول نتیجه از این سیاست، با 
توجه به موانع موجود، راه ســختی در 

پیش است. 

ظریف همزمان با تحریم 18 بانک ایرانی به پکن سفر کرد؛

در ورای سپر چینی نه چندان مطمئن

خبر

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: هیچ وقت 
به دلیل زن بــودن کاندیدایــی را رد نکرده ایم و 
ثبت نام زنان در انتخابات ریاســت جمهوری نیز 

بالمانع است. 
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز 
خود درباره اینکه آیا زنان می توانند برای انتخابات 
ریاست جمهوری آینده نامزد شوند، افزود: نظر فقها 
درباره بحث ریاست جمهوری خانم ها هیچ تغییری 
نکرده اســت؛ من عرضم این بــود که بحث های 
فرهنگی در کشور ما جدی است و مسئله ای نیست 
که با یک قانون حل شود، ان شاءاهلل در دوره های 

بعدی مسئله فرهنگی حل شود.

این عضو حقوقــدان شــورای نگهبان در 
خصــوص شــایعات مطــرح شــده مبنــی 
بــر کاندیداتــوری وی بــرای انتخابــات 
ریاســت جمهوری 1400، اظهار کــرد: من تا 
سال 1401 در شورای نگهبان هستم و اگر در 

انتخابات ثبت نام کنم، مشخص خواهد شد.
وی در خصوص موضع این شــورا برای طرح 
اصالح قانون انتخابات نیز گفت: برای شــورای 
نگهبان مصوبه مجلس اهمیت دارد و تفاوتی قائل 
نیستیم که مجلس به چه شیوه ای به این موضوع 
رسیدگی کند؛ تشخیص درباره اصالح و تصویب 
قوانین با مجلس شورای اســالمی است و ما در 

زمینه اصالح و تصویب قوانین در مجلس هیچ گونه 
دخالتی نداریم.

کدخدایــی ادامــه داد: پــس از اینکــه در 
سیاست های کلی به شورای نگهبان تکلیف شد 
که شاخص های رجل سیاسی را مشخص کند، 
ما شاخصه های آن را تعیین و رسانه ای کردیم و 
سپس برای مجلس شورای اسالمی ارسال شد؛ 
بنابراین ما وظیفه خود را از این جهت انجام دادیم.

کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری 
خود در خصوص طرح مالیات بر خانه های خالی 
توضیح داد: طرح مفصلی با عنوان طرح دو فوریتی 
اصالح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم را 

داشتیم که این طرح به وضع مالیات بر خانه های 
خالی معروف بود که دارای ایــرادات و ابهاماتی 
بود، ابهام اول اینکه تعریفی از خانه خالی نشــده 
بود؛ همچنین توجه به اینکه چنانچه یک واحد 
مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی 
باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای 
مدت 4 ماه، واحد مســکونی به شخص دیگری 
منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدا 
محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس 

از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کدخدایی افزود: فراز دوم که شمول مالیات 
موضوع این مــاده را برای »واحدهای نوســاز و 

پروژه های انبوه ســازی« منوط به گذشت مدت 
زمان خاصــی از »پایان مهلت اتمــام عملیات 
ساختمانی مندرج در پروانه ساخت« کرده است، 
از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل 
افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا 
به عذر موجه نتوانسته اند واحد مسکونی خود را به 
اتمام برسانند نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از 

رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان:
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انتخاب خبر داد؛
ابتالینوبختبهکرونا

سایت انتخاب نوشت: اخبار رسیده حاکی است 
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، به ویروس کرونا مبتال و در 
بیمارستان نیکان بستری شده است. از سوی دیگر، 
سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز که خبر ابتالی او به 
کرونا به صورت غیررسمی منتشر شده، در جلسات 
اخیر ستاد کرونا حضور نداشته و از این نظر، احتمال 
ابتالی او به کرونا نیز زیاد اســت. روز گذشته خبر 
ابتالی محمدباقر قالیباف به کرونا نیز منتشر شد. 
گفتنی است هم دفتر قالیباف و هم روابط عمومی 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، ابتالی این 

مقامات به ویروس کرونا را تکذیب کرده اند. 
    

سفرآبرامزبهآلمانبامحوریتایران
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت 
خارجه آمریکا، »الیوت آبرامز«، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران و ونزوئال بــرای گفت وگو با مقام های 
ارشد انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا به آلمان 
سفر کرد. آنها در مورد زمینه های همکاری سیاسی 
در خصوص ایران و تقویت اقدامات خود علیه برنامه 

هسته ای ایران بحث کردند.
    

نیویورک تایمز:
تحریمهایجدیدهمایرانرابه

میزمذاکرهنمیآورد
نیویورک تایمــز در تحلیلی نوشــت: ترامپ در 
روزهای اخیر تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال 
کرد اما بسیار بعید اســت که این تحریم ها ایران را 
بر ســر میز مذاکره بیاورد و شــاید نمایشی  قبل از 
انتخابات اســت. این روزنامه به نقل از دانیل فراید، 
هماهنگ کننده سیاست های تحریمی در دولت سابق 
آمریکا نوشت که »پیام این تحریم ها به رأی دهندگان 
آمریکایی است.« سپس ادامه داد: ترامپ قصد دارد در 
آستانه انتخابات، خودش در برابر ایران را سخت گیر 
نشــان دهد. او خروج یکجانبه از توافق هسته ای در 
سال 2015 با ایران را دستاورد سیاست خارجی خود 

در تبلیغات انتخابات معرفی می کند. 
    

استانجدیدیازدلفارس
تشکیلخواهدشد؟

 زهرا  احمدی، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت 
کشور شایعات و ادعاهای مربوط به طرح تفکیک 
اســتان فارس را کذب محض خواند و گفت: اخیراً 
در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، شایعات 
و مدعاهایی کذب از ســوی افراد مبنی بر قطعی 
شدن طرح تفکیک استان فارس مطرح شده که به 
صراحت اعالم می کنم وزارت کشور هیچ برنامه ای 
برای تفکیک این اســتان و یا تشکیل استان های 

جدید ندارد. 
    

وهاب عزیزی:
تنهاارادهاحمدینژاد،میتواند
شرایطانتخاباتراعوضکند

وهاب عزیزی، فعال سیاســی و دبیرکل جبهه 
جهادگران ایران اسالمی به باشگاه خبرنگاران گفت: 
فقط یک عامل می تواند شرایط انتخابات را عوض 
کند و آن اراده محمود احمدی نژاد است؛ اگر آیت اهلل 
رئیسی نامزد نشود حضور محمود احمدی نژاد در 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 تمام معادالت 
و برنامه ریزی ها را در هم می ریزد؛ چرا که بر اساس 
نظرسنجی ها و تحقیق های میدانی، احمدی نژاد فعال 
با فاصله معنی داری از بقیه گزینه های احتمالی جلوتر 
است. اگر آقای احمدی نژاد تائید شورای نگهبان را 
بگیرد، به احتمال زیاد بر رقبا پیروز شــده و دولت 

مستقل از اصولگرایان را تشکیل می دهد.
    

ورودمجلسبهپروندهافزایش
1۵۵درصدیقیمتبلیطهواپیما

خانه ملت نوشت: اقبال شاکری، عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی، از ورود این کمیسیون 
به پرونده افزایش چشمگیر قیمت بلیط هواپیما خبر 
داد و گفت: به نظر من نرخ نامه جدید پروازهای هوایی 
غیرواقعی است. وی در واکنش به افزایش 155 درصدی 
قیمت بلیت پروازهای داخلی افزود: قطعا این اقدام به 
هیچ وجه قابل پذیرش نیست و قطعا در نشست هفته 
آینده این کمیسیون، این مسئله با حضور مسئوالن 

مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
    

ضرغامی:
برایانتخابات1400آمادهام

رئیس اسبق سازمان صدا و سیما در یک برنامه 
تلویزیونی، در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال 
کاندیداتوری اش در انتخابات 1400 گفت: اتفاقاً 
صریح ترین حرف را در این قصه من زده ام و گفته ام 
که در نیمکت جمهوری اسالمی برای هر کاری از 

جمله ریاست جمهوری آماده هستم. 

حجم قرارداد 2۵ ساله 
ایران و چین 4۵0 میلیارد 
دالر تخمین زده می شود. 

در مقابل اما برخی به 
وابستگی های اقتصاد 
چین به آمریکا اشاره 

کرده و تاکید می کنند که 
شرکت های چینی ریسک 
ارتباط با ایران را نخواهند 

پذیرفت

صادرات عربستان به چین 
نزدیک به 23 میلیارد دالر و 
بسیار بیشتر از ایران است؛ 

همینطور صادرات عراق، 
کویت، امارات، عمان، قطر و 
ترکمنستان که همسایگان 

ایران هستند

رئیس جمهور با بیان اینکه اساسا جنگ را راه حل مسئله 
قره باغ نمی دانیم، گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده هرگونه 
کمک و همکاری بــرای حل و فصل مناقشــه آذربایجان و 
ارمنستان از طریق گفت وگو و مذاکره بر مبنای موازین حقوقی 

و بین المللی و با احترام به تمامیت ارضی کشورها است.
حسن روحانی روز شنبه در تماس تلفنی با رئیس جمهور 
روســیه، با بیان اینکه درگیری نظامی دو کشــور همسایه 
آذربایجان و ارمنستان برای ما بسیار تلخ  و نگران کننده است، 
اظهار داشت: مداخله احتمالی برخی کشورهای ثالت در این 
درگیری موجب گسترده و طوالنی شدن بحران خواهد شد و 

آن را به نفع کشور های منطقه نمی دانیم.

روحانی با اشــاره به تماس های خود با ســران دو کشور 
آذربایجان و ارمنســتان و تاکید بر ضــرورت حفظ امنیت 
مرزهای ایران و جان هموطنان ساکن در مناطق مرزی، اظهار 
داشت: صلح در منطقه برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است 
. رئیس جمهور همچنین با ابراز نگرانی از حضور و مشارکت 
برخی گروه های تروریستی در درگیری منطقه قره باغ، تاکید 
کرد: حضور تروریست ها می تواند هم برای ایران و روسیه و هم 

کل منطقه خطرناک باشد.
روحانی همچنین تالش روسیه برای برقراری آتش بس و 
آغاز گفت وگوها بین آذربایجان و ارمنستان را ارزشمند توصیف 
کرد و با مهم خواندن اجرای آتش بس و تداوم آن از آمادگی 

 جمهوری اسالمی ایران برای ارائه هرگونه کمک و همکاری 
در این زمینه خبر داد.

مواضع ایران در مسائل منطقه از اهمیت باالیی 
برخوردار است

رئیس جمهور روســیه در این تماس تلفنی که بیش 
از یک ســاعت به طول انجامید، ضمن تشــریح اقدامات 

این کشــور برای حــل مناقشــه قره باغ، خاطرنشــان 
کــرد: نگرانی هــای ایــران از ایــن بحــران منطقه ای 
را درک می کنیــم و عالقمنــد بــه همکاری بــا تهران 
 برای حــل و فصــل ایــن درگیــری از مســیر مذاکره 

و گفت وگو هستیم.
والدیمیر پوتین تصریح کرد: مواضع ایران در مســائل 
منطقه از جملــه بحران قره باغ از اهمیــت باالیی برای ما 
برخودار اســت و از ادامه رایزنی با تهران برای حل و فصل 

موضوع استقبال می کنیم.
رئیس جمهــور روســیه بــا بیــان اینکــه در وهله 
اول بایــد جنــگ متوقف شــود، گفت: درگفــت و گو با 
مقامات آذربایجــان و ارمنســتان درمــورد آتش بس 
از تاریخ 10 اکتبــر به توافق رســیده ایم و امیــدوارم با 
 برقــراری آتش بــس زمینه بــرای گفت وگــو و مذاکره 

فراهم شود.

روحانی در گفتگوی مهم تلفنی با پوتین:

جنگراراهحلمسئلهقرهباغنمیدانیم


