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 روزنامه دنیای اقتصاد:چین دومین کشور جهان در عرصه خدمات ابری شد
همکاران سیستم  :سرمایهگذاریهای صورت گرفته در حوزه خدمات رایانش ابری چین در ماههای گذشته توانست
نوسانات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس همه گیر کرونا را برطرف کند و شرایط رشد اقتصادی را پس از خاتمه
اختالالت ناشی از کرونا فراهم آورد .زیرساختهای ابری چین در سه ماه نخست سالجاری میالدی با رشد ۶۷
درصدی سرمایهگذاریهای انجام شده درآمد  ۳ /۹میلیارد دالری داشت و این اتفاق همزمان با توقف اقتصادی
ناشی از شیوع ویروس کرونا صورت گرفت و با این توضیح ،چین پس از آمریکا به دومین کشور بزرگ جهان در
عرصه سرمایهگذاری روی زیرساختهای ابری تبدیل شد .چین در فصل نخست امسال درمجموع  ۱۲ /۵درصد از
درآمد بازار جهانی خدمات ابری را به خود اختصاص داد که این رقم سال گذشته  ۱۰درصد گزارش شده بود .این
مساله به آن دلیل صورت گرفت که چین سازگاری هرچه بیشتر با خدمات پردازش ابری را بهعنوان یکی از عوامل
تحوالت دیجیتالی اعالم کرد.

چین ،اسپانیا را مقصر شیوع کرونا میداند
ايسنا  :چین اعالم کرده مقامهای سازمان بهداشت جهانی باید در چارچوب تحقیقاتشان برای کشف منشا
ویروس کرونا نگاهی به چند کشور دیگر از جمله اسپانیا بیندازند .به نقل از روزنامه سان ،وانگ گوانگفا ،مشاور
ارشد سالمت در دولت چین ،در مصاحبهای به یک رسانه این کشور گفت ،مقامهای سازمان بهداشت جهانی باید
در چارچوب تحقیقاتشان نگاهی به چند کشور دیگر از جمله اسپانیا بیندازند .او در صحبتهایش به نتایج یک تحقیق
در بارسلونای اسپ انیا اشاره کرده که ظاهرا ویروس بیماری کووید ۱۹-را در یک نمونه فاضالب مربوط به مارس
 ،۲۰۱۹حدود  ۹ماه قبل از آنکه پزشکان در ووهان زنگ هشدار نخستین خوشه از موارد ابتال را به صدا در آورند،
تشخیص داده است .اما کارشناسان مستقل نسبت به نتایج این تحقیقات تردید وارد کرده و گفتهاند ،این نتایج
مخدوش هستند و اسناد و مدرک محکمی وجود دارند که ویروس نخستین بار در اواخر  ۲۰۱۹در چین ظهور یافته
است .پروفسور فرانسوا بالوکس ،مدیر انستیتوی ژنتیک  UCLدر لندن به تلگراف تصریح کرده محتمل ترین توضیح
در این باره اختالط نمونه/آلودگی است .چین پیشتر متهم شده بود به این که بر شیوع اولیه کروناویروس سرپوش
گذاشته و تالش کرده تا تقصیر همه گیری این بیماری که تاکنون بالغ بر  ۵۲۵۰۰۰کشته بر جای گذاشته را از خود
رفع کند و هم اکنون نیز تالش میکند تا تقصیر آن را به گردن اروپا بیندازد .سازمان بهداشت جهانی قرار است چند
روز دیگر ماموریت "تعیین ابعاد" خود را به عنوان بخشی از تالشهایش برای ردیابی منشا ویروس بیماری کووید۱۹-
همزمان با تداوم گسترش این بیماری در کشورهایی نظیر آمریکا ،برزیل ،مکزیک و روسیه شروع کند .تیم سازمان
بهداشت جهانی که قرار است به چین سفر کند شامل یک کارشناس بهداشت جانوری و اپیدمیولوژیست است.
آنها در فعالیتهایشان در آنجا بر منشا ویروس متمرکز خواهند شد و این برای درک شیوع بیماری و جلوگیری از
موارد آینده حیاتی خواهد بود .دکتر پیتر دازاک ،رئیس مرکز  EcoHealth Allianceبه تلگراف گفت :اجرای علمی این
کار سخت و گران است و نیاز به زمان زیادی دارد .او گفت ،این نگرانی هست که ردیابی ویروس بیماری کووید ۱۹
با سیاسی شدن این مساله هر چه سختتر شود.

سیانان :ترامپ بزرگترین هدیه برای چین و روسیه است  /دنیا به کام والدیمیر و «شی»

دنیای اقتصاد  :هفتهای که گذشت ،در برابر چشمان ترامپ ،روسیه و چین بهطرز موثری نظم جهانی آینده را به
سود خود تنظیم کردند .این دو با همدیگر این کار را نکردند اما آنها از فضای غیر مطمئن و غیرقابل پیشبینی که به
کمک ترامپ خلق شده است ،نهایت استفاده را کردند .نیک رابرتسون تحلیلگر سیانان در یادداشتی به
بیتفاوتی ترامپ در باب دو اقدام روسیه و چین پرداخته و پیشرویهای اخیر این دو کشور را نتیجه بیعملی دولت
ترامپ میداند .او نوشت :هنوز مشخص نیست که رئیسجمهور بعدی آمریکا -اگر فردی غیر از ترامپ باشد-
میتواند عواقب این هفته را پس بزند یا نه؛ جایی که پوتین در روسیه و شی جینپینگ در چین کنترل کامل قدرت
را در دست گرفتند تا با قاطعیت بیشت ری عمل کنند .به عبارت دیگر ترامپ یک نشان ماندگار در دنیا ایجاد کرد که
ممکن است اصال به سود جهان نباشد .تصادفی نیست که پوتین و شی جای پای خود را سریعتر محکم کنند؛ چرا
که احتمال میدهند دونالد ترامپ رئیسجمهور تکدورهای باشد .در هفتهای که گذشت در همه پرسی تجدیدنظر
قانون اساسی در روسیه ،همان طور که پیشبینی میشد پوتین توانست بهطرز موثری خود را رئیسجمهور
مادامالعمر کند ،آنچنان که شی جینپینگ با اقدامات بیپروایانه خود تحت عنوان قانون جدید امنیت ملی،
دولتشهر هنگ کنگ را بیش از پیش تحت کنترل چین در آورد ،در حالی که به آمریکا ،کانادا ،استرالیا و بریتانیا گفته
که این مساله داخلی است و اجازه دخالت نمیدهد .به نظر میرسد هر دو به این نتیجه رسیده بودند که آمریکا نه
اراده و نه توان مقاومت در برابر خواستههای آنها دارد .در واقع همین هفته پیش بود که فاش شد روسیه به
شبه نظامیان افغانی برای کشتن سربازان آمریکایی پول می داده است و کاخ سفید نیز در تقال بود تا یک واکنش
مناسب به این ادعا بدهد .البته روسیه و طالبان هر دو این ادعا را تکذیب کردند.هفته گذشته دیوید ایگناتیوس ،در
واشنگتن پست نوشت« :پوتین در حال انتقام گرفتن است .پوتین بر این باور است که آمریکا کشور سابق وی،
یعنی اتحاد جماهیر شوروی را نابود کرده است .رئیسجمهوری روسیه دوست دارد آمریکا این درد را حس کند .او
اکنون زمان زیادی برای انتقام بیشتر دارد»  .بنابر گفتههای سارا متیوز ،معاون مطبوعاتی کاخ سفید ،ترامپ یک
مذاکرهکننده در کالس جهانی است که همواره به سود آمریکا در صحنه جهانی میاندیشد .اما کارل برنستاین یکی
از مقامات سابق آمریکا در گفتوگو با سیانان خالف این نظر را دارد .آنها فکر میکنند که ترامپ در مورد توانایی
خود درباره متقاعد کردن سایر رهبران جهان در جهت برنامههای کاریاش دچار توهم است .آنها فکر میکنند که
ترامپ میتواند با خوشزبانی ،زبانبازی یا تهدید ،سایر رهبران دنیا را سرسپرده اراده خویش کند .اما یکی از منابع
به برنستاین گفته است که پوتین بهتر از او (ترامپ) بازی میکند .توجه ترامپ به رهبران اقتداگرا و بیتوجهیاش
به تاریخ و عدم آمادگی اش منافع ملی آمریکا را به خطر انداخته است .حاال چه اینکه پوتین انتقام میگیرد یا
تصمیم شی نقش توافق بریتانیا و این کشور در سال  ۱۹۸۴باشد ،هر دو رهبر از این دوران بهترین استفاده را
کردهاند .به سه سال گذشته بازگردید .یک روز پس از اینکه ترامپ ،جیمز کومی را از مدیریت افبیآی برکنار کرد،
سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه ،مهمان ترامپ در اتاق بیضی شکل شد .کومی در حال تحقیق روی پروندهای
موسوم به دخالت روسیه در انتخابات سال  ۲۰۱۶بود .یک عکاس رسمی روسیه که در این برنامه حضور داشت،
گفت که ترامپ رسما به مهمانان خود گفت وی کومی را اخراج کرده است؛ چرا که وی یک دیوانه واقعی بوده و
کارهای احمقانه انجام میداده است .دو ماه بعد ترامپ ،پوتین را در حاشیه اجالس گروه بیست دید ،آن هم به
تنهایی .کاخ سفید در شیپور دمید که دیدار با همتای روس موفقیتآمیز بود و آتشبس در سوریه را برجسته کردند.
روسیه اما این توافق را به منظور جلوگیری از درگیری بیشتر پذیرفت اما این فرصتی را برای روسها فراهم آورد
که از دولت اسد حمایت بیشتری کنند و یکایک منطقهها را از دست شورشیان خارج کنند .ترامپ میتوانست
اعتراض کند ،توافق نامه را از بین ببرد یا یک سیاست جدید در سوریه پیاده کند تا از نفوذ روسیه در خاورمیانه
بکاهد .در عوض ترجیح داد دروغ روسها را باور کند .این موضوع تکراری است .جان بولتون ،مشاور سابق امنیت
ملی آمریکا در کتاب خاطرات خود با عنوان اتاقی که در آن اتفاق افتاد ،نوشته است :ترامپ در سال  ۲۰۱۸در

هلسینکی با پوتین دیدار داشت .پوتین پس از اینکه ترامپ قبول کرد که روسیه در انتخابات سال  ۲۰۱۶هیچ
دخالتی نداشته است ،بهطرز ناخوشایندی خندید .خیلی سریع به سال جاری رسیدیم؛ سالی که پوتین  ۲۰سال
حضور خود در قدرت را جشن گرفته است .اما او برای ماندگاری بیشتر نیاز به اصالح قانون اساسی داشت .به نظر
میرسد بهرغم تشدید تحریمهای روسیه توسط آمریکا و بریتانیا به خاطر تصرف بخشی از اوکراین و حمله
بی ولوژیکی به جاسوس سابق روسیه در انگلستان ،پوتین به این نتیجه رسیده بود که ترامپ به دلیل کاری که در
خانه خود انجام خواهد داد ،فشار وارد نخواهد آورد .او درست پیشبینی کرده بود .حاال او در عمل رئیسجمهوری
مادامالعمر روسیه به حساب میآید و امیدوار است که جا پای رهبران سابق شوروی بگذارد .تجربه شی با ترامپ
متفاوت بوده است .درگیری در جنگ تجاری ،وی را مجبور کرد که اهداف واقعی ترامپ را از نو مورد بررسی قرار
دهد :درباره پول ،مسائل مربوط به حقوق بشر مانند اویغورها یا هنگکنگ و به سادگی متوقف کردن ظهور
ابرقدرت بعدی جهان .رابرتسون می نویسد :دو سال پیش ،در یک برنامه تجاری و پیمانکاری که یک شام کاری بود،
من در کنار سفیر سابق نشسته بودم .جنگ تجاری تازه شعلهور شده بود اما تعرفههای جدیدی برای پنلهای
خورشیدی چین ،ماشین لباسشویی ،فوالد و سویا تعیین شده بود .آن دیپلمات که چندین سال نیز در اروپا زندگی
کرده بود ،آن روز به من گفت که آمریکا عامدانه قصد دارد چین را از جایگاه درست خود در زمینه فناوریهای
پیشرفته و هایتک محروم کند .حاال که به سخن آن روز وی میاندیشم ،میبینم که درست پیشبینی کرده بود و
ترامپ متحدان خود را متقاعد کرده است که از فناوریهای شرکت هوآوی در توسعه نسل پنجم اینترنت گوشی
استفاده نکنند .اما متحدان کمتر تمایل دارند که نه بگویند و آن نیز دو دلیل دارد :یک قدرت تجاری چین و دیگری نیز
رابطه خراب شده متحدان با آمریکا.

یک منبع به برنستاین گفته است ،در هفتهای که گذشت آنگال مرکل،

صدراعظم آلمان در تماس تلفنی تاکتیکهای برخورد آمریکا با چین را نپذیرفته و گفته است که  ۲۷کشور اروپایی
خود به اندازه کافی از این وزن برخوردار هستند تا در مورد توافق تجاری با چین تصمیم بگیرند .در حالی که ترامپ
بهخاطر رویارویی با چین در قبال سیاستهای تجاری ،جاسوسی تجاری و سرقت از مالکیت معنوی مورد تحسین
واقع میشود اما به دلیل استفاده از تاکتیکهای نامناسب مورد انتقاد است .رابرت بلک ویل در تحلیلی برای
شورای روابط خارجی نوشت« :اکنون چالش رئیسجمهور و جانشین وی متقاعد کردن پکن از طریق افزایش قدرت
آمریکا در آسیا و تشکیل اتحادهای قدرتمند در این منطقه است تا با کمک متحدان و دوستان واشنگتن به شدت با
اقدامات بیثباتکننده چینی مقابله شود .تمامی اینها مورد محاسبه شی جینپینگ قرار خواهد گرفت؛ اینکه
ترامپ قصد دارد تا تهدیدی برای چین ظهور کرده باشد یا اینکه نقش یک دشمن با هوش را ایفا کند .به نظر
می رسد شی بیشتر روی مورد دوم حساب باز کرده است .برای همین تصمیم گرفت تا هنگکنگ را بیشتر در چنبره
خود داشته باشد تا از این طریق فشار بیشتری به غرب وارد آورد .قانون امنیت ملی جدید هنگکنگ که هفته
گذشته تصویب شد ،بالفاصله در این دولتشهر به اجرا در آمد .این قانون نقض توافق سال  ۱۹۸۴است که بین
بریتانیا و چین منعقد شده است .سوال مورخان در آینده این نیست که اقدامات ترامپ در تصمیمات پوتین و شی تا
چه حد موثر است ،بلکه این سوال را خواهند پرسید که توهمات ترامپ تا چه حد جهان را به سود آن دو رقم زد.

خطر بزرگ در پیش است  /تاریکترین نقطه در روابط غولها
دنیایاقتصاد  :بر اساس اعالم کارشناسان ،روابط بین ایاالتمتحده و چین ،دو غول اقتصادی جهان میتواند با
توجه به اینکه هر دو طرف آمادگی خود را برای ادامه جنگ تجاری ابراز کردهاند ،بیش از پیش تخریب شود .اما در
حالی که کارشناسان پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات نوامبر را موجب شعلهور ساختن اختالفات میدانند ،یادآور
شدهاند که چینیه ا تمایل بیشتری به پیروزی ترامپ نسبت به جو بایدن دموکرات دارند؛ چراکه زیان ترامپ برای
اتحاد فراآتالنتیکی را بیش از زیان او برای خود میدانند .به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیایاقتصاد»

به نقل از سیانبیسی ،تاد ماریانو ،رئیس موسسه آمریکایی گروه اوراسیا در اینباره به سیانبیسی گفت:
«فضا برای اوجگیری تنشها بین واشنگتن و پکن فراهم است .فکر میکنم اکنون مشخص است که در حال حرکت
به سوی تاریکترین نقطه روابط آمریکا و چین هستیم» .وی ادامه داد« :ما اکنون شاهد تمرکز اغلب اقدامات
خصمانه دوطرف در زمینههای فناوری و صادرات هستیم .فکر میکنم که نشانه فاجعهبار آن است که به سادگی
دو طرف میتوانند در چند حوزه متفاوت وارد جنگ شوند» .در چند ماه اخیر ،آمریکا و چین در طیف متعددی از
موضوعات در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند که اکنون شامل منشأ اصلی شیوع ویروس کرونا و محدود شدن استقالل
هنگکنگ میشود .هنگ کنگ یک مرکز تجاری و مالی عظیم در آسیا است و از مناطق تحت قلمرو چین است که
دارای دولت مستقل و روابط ویژه تجاری با ایاالتمتحده است اما درحالیکه پکن تالش کرده است تا با تصویب
برخی مقررات نظیر قانون امنیت ملی کنترل خود را بر این منطقه تنگتر کند ،واشنگتن نیز دست به برداشتن
برخی از امتیازات این شهر در قانون آمریکا زده است .به گفته ماریانو ،به عالوه طرح تجاری ابتکار یک جاده-یک
کمربند و تداوم فعالیتهای نظامی در دریای جنوبی چین نیز هیزم به آتش تنشها با ایاالتمتحده میریزند .این
برنامه تجاری ،طرح زیرساختی عظیم چین است که بسیاری از منتقدان آن را روش جدید چین برای توسعه نفوذ
جهانی خود از طریق اعطای وام به کشورهای مستقر در این مسیر تجاری میدانند .دریای جنوبی چین ،یک مسیر
مهم تجارت جهانی است در حالی که پکن اغلب بخشهای آن را قلمرو خود میداند حتی با اینکه برخی دیگر از
کشورهای منطقه مثل هند ادعای مالکیت بخشی از آن را دارند .ماریانو میگوید« :وجود چنین اختالفات عمیق و
گستردهای بهطور قابلتوجهی توانایی سیاستمداران را برای حل مسائل و تنشها کاهش میدهد ».تحلیلگران
هشدار دادهاند که ترامپ سعی میکند تا برای بهدست آوردن رضایت رایدهندگان آمریکایی بیشتر و ورود دوباره
به کاخسفید در ماه نوامبر ،اقدامات و لفاظیهای بیشتر و خصمانهتری را علیه چین انجام دهد .ویلیام راینش،
مشاور ارشد بخش تجارت بینالملل مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل معتقد است :اگر ترامپ برای بار دوم در
انتخابات پیروز شود ،موضع واشنگتن در قبال پکن مهیبتر ،تهدیدآمیزتر و حتی شامل تعرفههای بیشتری خواهد
شد .راینش با این حال تاکید میکند که شاید پکن همچنان عالقه بیشتری به پیروزی ترامپ در انتخابات  ۲۰۲۰در
برابر جو بایدن دموکرات داشته باشد .او به سیانبیسی گفت« :من این پرسش را از برخی تجار آمریکایی که در
چین فعال هستند پرسیدهام و تمامی آنها این موضوع را تایید کردند که چینیها عالقه بیشتری به انتخاب مجدد
ترامپ در انتخابات نوامبر دارند ».او افزود« :آنها معتقدند که صدمهای که ترامپ به اتحاد غربی میزند بسیار
بزرگتر از صدمهای است که به چینیها وارد میشود» .از زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه  ۲۰۱۷وارد کاخسفید
شد و سیاست «نخست آمریکا» را عملی کرد ،واشنگتن از اغلب شرکای غربی خود منزوی شده است .ترامپ
همچنین تعرفههای تجاری را علیه اتحادیهاروپا اعمال کرده است و نیز از توافق هستهای با ایران که مورد حمایت
شرکای اروپایی آمریکا است ،خارج شد .ماه گذشته ترامپ برنامهای را برای خارج ساختن  ۹هزار و  ۵۰۰تن از
سربازان آمریکایی در آلمان آغاز کرد .این اقدام پس از آن انجام میشود که ترامپ بارها نسبت به قصور آلمان در
پرداخت پول به ناتو اعتراض کرده بود.راینش معتقد است« :ترامپ متحدان آمریکا را آزار داده است و دوستان را
فراری میدهد و نیز زمینه مناسب برای حضور قدرتمند چین در اروپا که پیش از این محدود بود را فراهم کرده
است».

امید خودروسازان آلمان به بازار چین
دنیایاقتصاد  :یک کارشناس صنعت خودروی آلمان به خبرگزاری شینهوا گفت که بازار چین در آینده نزدیک اهمیت
بسیار باالیی برای ژرمنها پیدا خواهد کرد؛ با زاری که تاکنون نیز خودروسازی این کشور را بسیار منتفع کرده
است .چین هماکنون حدود  ۴۰درصد از حجم معامالت جهانی برای خودروسازی آلمان را به خود اختصاص داده

است .بر اساس آخرین گزارشها ،خودروسازان آلمانی در سال گذشته  ۲۶۸هزار دستگاه خودرو به چین صادر
کردهاند و حتی به رغم افت تقاضای جهانی درپی شیوع ویروس کرونا ،انتظار میرود این تعداد با افزایش مواجه و
به  ۲۸۰هزار دستگاه برسد .به گفته این کارشناس ،بازار چین همچنان به رشد سودآوری خود برای خودروهای
آلمانی ادامه میدهد و حتی تعداد مراکز توسعه و تحقیق خودروسازی که در این کشور دایر میشوند وابسته به
رشد بازار چین خواهد بود .در نیمه نخست سال جاری ،فروش خودرو در بازار آلمان با کاهش  ۳۵درصدی مواجه
شد.

-

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا):
افزایش قیمت رسمی  ۳۰ارز

تهران -ایرنا -بانک مرکزی امروز (دوشنبه) نرخ رسمی  ۴۷ارز را اعالم کرد که در قیمت  ۳۰ارز افزایش داشت.
براساس قیمت رسمی اعالم شده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای امروز (دوشنبه) ،هر دالر آمریکا بدون
تغییر قیمت ،مانند روزهای گذشته  ۴۲هزار ریال قیمت خورد ،هر پوند انگلیس  ۵۲هزار و  ۴۳۳ریال و هر یورو نیز ۴۷
هزار و  ۳۷۲ریال ارزشگذاری شد .همچنین هر فرانک سوئیس  ۴۴هزار و  ۵۲۳ریال ،کرون سوئد  ۴هزار و
 ۵۲۴ریال ،کرون نروژ  ۴هزار و  ۴۵۰ریال ،کرون دانمارک  ۶هزار و  ۳۵۹ریال ،روپیه هند  ۵۶۴ریال ،درهم امارات
متحده عربی  ۱۱هزار و  ۴۳۷ریال ،دینار کویت  ۱۳۶هزار و  ۴۱۳ریال ،یکصد روپیه پاکستان  ۲۵هزار و ۱۳۸ریال،
یکصد ین ژاپن  ۳۹هزار و  ۵ریال ،دالر هنگ کنگ  ۵هزار و  ۴۲۰ریال ،ریال عمان  ۱۰۹هزار و  ۲۳۳ریال و دالر کانادا ۳۱
هزار و  ۹ریال قیمت خورد .نرخ دالر نیوزیلند نیز  ۲۷هزار و  ۵۰۶ریال ،راند آفریقای جنوبی  ۲هزار و  ۴۷۴ریال ،لیر
ترکیه  ۶هزار و  ۱۲۱ریال ،روبل روسیه  ۵۹۰ریال ،ریال قطر  ۱۱هزار و  ۵۳۹ریال ،یکصد دینار عراق  ۳هزار و ۵۱۳
ریال ،لیر سوریه  ۸۲ریال ،دالر استرالیا  ۲۹هزار و  ۲۲۴ریال ،ریال سعودی  ۱۱هزار و  ۲۰۱ریال ،دینار بحرین ۱۱۱
هزار و  ۷۰۳ریال ،دالر سنگاپور  ۳۰هزار و  ۱۶۷ریال ،یکصد تاکای بنگالدش  ۴۹هزار و  ۴۶۵ریال ،ده روپیه سریالنکا ۲
هزار و  ۲۶۵ریال ،کیات میانمار  ۳۱ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۵هزار و  ۴۶ریال تعیین شد .همچنین ،نرخ یکصد درام
ارمنستان  ۸هزار و  ۷۲۰ریال ،دینار لیبی  ۳۰هزار و  ۷۳ریال ،یوان چین  ۵هزار و  ۹۵۲ریال ،یکصد بات تایلند ۱۳۵
هزار و  ۳۴ریال ،رینگیت مالزی  ۹هزار و  ۸۰۸ریال ،یک هزار وون کره جنوبی  ۳۵هزار و  ۶۷ریال ،دینار اردن  ۵۹هزار
و  ۲۳۹ریال ،یکصد تنگه قزاقستان ۱۰هزار و  ۳۲۰ریال ،الری گرجستان  ۱۳هزار و  ۷۸۰ریال ،یک هزار روپیه اندونزی
 ۲هزار و ۸۹۲ریال قیمت گذاری شد .افغانی افغانستان  ۵۴۵ریال ،روبل جدید بالروس  ۱۷هزار و ۲۰۶ریال ،منات
آذربایجان  ۲۴هزار و  ۷۲۱ریال ،یکصد پزوی فیلیپین  ۸۴هزار و  ۸۴۱ریال ،سامانی تاجیکستان  ۴هزار و  ۷۵ریال،
بولیوار جدید ونزوئال  ۴هزار و  ۲۰۶ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲هزار ریال ارزشگذاری شد.

عضو کمیسیون اقتصادی :انحصار صنعت خودرو باید شکسته شود
تهران -ایرنا -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از قیمت خودرو و لوازم خانگی ،خواستار
اقدام اساسی دولت برای شکست انحصار در صنعت خودروسازی شد .سیدغنی نظری خانقاه در جلسه علنی
مجلس پس از استماع صحبتهای سرپرست وزارت صمت اظهارداشت :بهدلیل ضعف برنامهریزی وزارت صمت و
وزارت امور خارجه ،عمال کم کم به حالت وابستگی نزدیک میشویم .آقای مدرسی قیمتها ساعت به ساعت باال
می رود و شما هم مانند ما تماشاگر هستید .صحبتی هم با آقای روحانی دارم ،اگر معیشت مردم برایشان مهم
است چرا دلیل عزل آقای رحمانی را اعالم نکردند و چرا وزیر صمت که وزیر بسیار مهمی در حوزه معیشت است را
معرفی نمیکند؟ نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی افزود :درخصوص رایزنهای بازرگانی که

میتوانند یک فرصت اساسی و استثنایی برای کشور در راستای بازاریابی  ۶۰۰میلیون نفر همسایه داشته باشند،
اقدام خاصی از سوی وزارت صمت صورت نمی گیرد و عمال در کشورهای بسیار مهمی مانند چین و عراق فقط یک
نفر رایزن داریم .نظر ی خطاب به سرپرست وزارت صمت خاطرنشان کرد :شما به جای گزارش در مورد قیمت مرغ
و تخممرغ و ارزاق عمومی ،در مورد ماسک گزارش میدهید .اقدام شما در راستای قیمت خودرو ،علیرغم کیفیت
بسیار ضعیف آن چیست؟ چرا در خصوص شکست انحصار خودروسازی ،اقدام اساسی صورت نمیدهید .وی بیان
داشت :علت افزایش قیمت الستیک علیرغم گزارش شما مبنی بر افزایش  ۳۰درصدی تولید چیست؟ بازار لوازم
خانگی عمالً از کنترل شما خارج شده است و یخچال به قیمت پراید ،به فروش میرسد .برنامه شما درخصوص ۱۶
هزار واحد تولیدی غیرفعال چیست؟ این نماینده مجلس یازدهم عنوان کرد :چرا وزارت صمت در زمینه معادن استان
اردبیل بهخصوص شهرستان خلخال و کوثر که میتواند بیش از  ۲۰۰۰نفر فرصت شغلی ایجاد کند ،اقدام اساسی
انجام نمیدهد؟ گرانی در کشور بیداد میکند و عمالً معاونت حمایت از مصرف کنندگان شما در کما به سر میبرد.
بازرسین شما غایبین بزرگ بازار هستند.

شینهوا :آمریکا عامل واقعی تخریب همکاری جهانی است
پکن -ایرنا -خبرگزاری رسمی چین در مطلبی شدید اللحن از مقام های ارشد آمریکا از جمله «مایک پمپئو» وزیر
خارجه این کشور و مداخله جویی های آنها انتقاد کرد و نوشت آمریکا وجدان بشریت را به چالش کشیده است .به
گزارش ایرنا شینهوا روز یکشنبه در گزارش خود آمریکا را عامل واقعی از بین بردن همکاری های جهانی معرفی
کرده و آورده است که این کشور در کنار نفرت پراکنی ،مداخله جویی و تحریم می کوشد تا مانع پیشبرد روابط
خوب بین کشورها شود .خبرگزاری رسمی چین از عملکرد سیاستمداران آمریکایی در مواجهه با کرونا بسیار انتقاد
کرده و افزوده است واشنگتن بی مسئولیتی خود را در این شرایط به دنیا نشان داد  .این گزارش ادامه می دهد
که پمپئو و افرادی که مثل او فکر می کنند در تالش هستند با ورود به مسایل داخلی چین نظیر "سین کیانگ" و
هنگ کنگ به دنیا آدرس غلط بدهند .شینهوا می نویسد :درس کرونا برای ما این بود که دنیا دهکده جهانی است و
بشر با همکاری مشترک از این برهه بسالمت عبور می کند اما معدودی از سیاستمداران آمریکا کماکان بر طبل
یکجانبه گرایی می کوبند و چین هر اسی را دامن می زنند و برای گمراه کردن ذهن مردم از ناکارامدی خود در سال
انتخابات ،به دنبال بازی های سیاسی هستند و در این میان وجدان بشر و منافع مردم را نادیده می گیرند.
خبرگزاری رسمی چین نوشت که آمریکا هرگز نتوانست رهبر خوبی برای دنیا در دوران کرونا باشد کاری برای
جهان نکرد نتوانست از مردم در این دوران سخت حفاظت و حراست کند ولی هنوز درگیر خودشیفتگی ابرقدرتی
است .گزارش در پایان آورده است شاید همین شرایط است که باعث می شود تا هزاران اروپایی در نظرسنجی
شورای روابط خارجی این قاره نسبت به آمریکا دیدگاهی منفی درارتباط با کرونا داشته باشند و این کشور را
ناکارامد بدانند.

یورو -آسیا  /آسیا بزرگترین عرصه نبرد آمریکا در سال های آتی است
تهران -ایرنا -یک رسانه تحلیلی آسیایی -اروپایی با انتشار گزارشی نوشت :برنامه ریزی آمریکا نشان می دهد که
آسیا بزرگترین عرصه نبرد آتی این کشور در سال های پیش رو خواهد بود .نشریه یوروایژین تایمز روز یکشنبه در
تحلیلی نوشت" :تیم د سک" تحلیگر این نشریه در گزارش خود آورده است :دربحبوحه وضعیت تهاجمی چینیها در
دریای جنوبی چین و مرزهای هند ،آمریکا آماده است تا هزاران سریاز خود را که اکنون در پایگاههای آمریکا مستقر
هستند به دیگر مراکز نظامی این کشور در خلیج گوام ،هاوایی ،آالسکا ،ژاپن و استرالیا اعزام کند " .تیم دسک"
نویسنده این گزارش با اشاره به اینکه "در دوران جنگ سرد کارشناسان دفاعی ایاالت متحده فکر میکردند حفظ

نیروی زمینی گسترده در اروپا برای حفظ اتحاد جماهیر شوروی ضروری است ،اما این تکنسینها در دو دهه قرن
جاری ،جهت این مسیر را به خاورمیانه تغییر دادند و اکنون نیز برنامه ریزیهای نظامی را با تمرکز بر چین تغییر
دادهاند  .خط مشی جدید آمریکا در اظهارات طراحان و استراتژیستهای کاخ سفید بخوبی آشکار است  .وی با
استناد به اظ هارات "رابرت اوبرین"مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ ،که بتازگی در تارنمای وال استریت ژورنال
منتشر شده نوشت :برای مقابله با قدرت چین و روسیه ،نیروهای نظامی آمریکا باید با روشی سریعتر به
پایگاههای آمریکا در خارج از کشور اعزام شوند  .وی در این گزارش افزود :در این زمینه ،ایاالت متحده سربازان خود
را که به طور دائم در آلمان مستقر شده بودند از  ۳۴هزار و  ۵۰۰نفر به  ۲۵هزار نفر کاهش خواهد داد .انتظار
میرود این سربازان مازاد به سایر نقاط دیگر اروپا یا هند -پاسفیک اعزام شوند یا اینکه به کشور خود آمریکا
بازگردند  .او برین گفت :آمریکا و متحدانش در منطقه هند -پاسفیک بامهمترین چالشهای ژئوپولتیک از زمان جنگ
سرد تاکنون روبه رو شدهاند  .اوبرین تاکید کرد :منتقدان شاهد سه روند در مأموریتهای جهانی ارتش ایاالت
متحده شامل؛ تغییر جغرافیای تمرکز و استقرار از اروپا و خاورمیانه به سمت آسیا و اقیانوسیه ،تغییر جنگ زمینی
به سوی نبرد هوایی-دریایی و کاهش هزینههای دفاعی آمریکا هستند  .دسک در تحلیل خود افزود :از نظر
استراتژی ،ایاالت متحده تمرکز و منابع خود را به نیروی دریایی و نیروی هوایی منتقل کرده است ،به ویژه آنکه
احتمال حمله روسیه به اروپا کاهش یافته است .ایده نبرد هوا -دریا نیز که در سال  ۲۰۱۰اعالم شد براین مبناست
که با استفاده از بمب افکنهای دوربرد و زیردریاییها ،قدرت دفاعی چین تضعیف شود  .نویسنده دراین مقاله
استدالل کرده است :در یک درگیری احتمالی آمریکا با چین ،تفنگداران دریایی وهمینطور ظرفیت دریایی و حمل و
نقل هوایی خود را نشان خواهد داد .دلیل این امر این است که میدان نبرد در سالهای آتی در آبهای دریای جنوبی
چین یا سایر جبهههای دریایی قرار خواهد داشت  .براساس این گزارش؛ دولت ترامپ اکنون سرگرم بحث و گفت
وگوهای گسترده ب ا کره جنوبی در مورد پشتیبانی از نیروهای نظامی این کشور است .برای ژاپن که به دلیل
نگرانی از هزینه ،استقرار سیستم دفاع هوایی  Aegis Ashoreرا متوقف کرده است ،فشارهای ایاالت متحده برای
افزایش حمایت از کشور میزبان ممکن است به تجدید نظر در استراتژی دفاعی این کشور منجر شود .

دامن زدن آمریکا به رقابت تسلیحاتی با چین و روسیه در شبه قاره هند
دهلی نو-ایرنا -در شرایطی که دونالد ترامپ به ماههای آخر ریاست جمهوری خود نزدیک میشود ،رفتار سیاست
خارجی دولت او همچنان با اقدامات متناقض روبرو است .به عنوان مثال ،ترامپ یک "رقابت بزرگ" در جهان را آغاز
کرده و متحدین و شرکای خود را ناراضی ساخته است .همچنین این کشور به ارزشهای دموکراتیک که خود آن را
تبلیغ میکند ،متعهد نبوده است .این اقدامات به جایگاه آمریکا در جهان آسیب رسانده است .همچنین ،ترامپ
رویکردی متناقض در مقابل هند داشته است .اگرچه دولتهای گذشته آمریکا به دنبال اولویتبندی همگراییهای
استراتژیک بوده و سعی کرده اند ازتاثیر منفی اختالفاتی مانند دسترسی به بازار در روابط خود با هند جلوگیری
کنند ،دولت ترامپ اختالفات تجاری با هند را به صورت آشکار تشدید کرده است .مذاکرات تجاری دو کشور ثمری
نداشتهاند و دولت آمریکا تعرفههای فوالد و آلومینیوم وارداتی از هند را افزایش داده است .این کشور همچنین
مزایای تجاری هند تحت "سیستم عمومی ترجیحی" را لغو کرده و سهمیه هندیها برای دریافت روادید کار آمریکا
(اچ ۱-بی) را تا  ۱۵درصد کاهش داده است .دولت ترامپ همچنین هند را تهدید کرده که در مورد تعرفههای گمرکی
و موانع تجاری این کشور تحقیق خواهد کرد  .دولت ترامپ یک رابطه درحال رشد تجارت دفاعی با هند را به ارث
برده است .بر اساس وب سایت وزارت امور خارجه هند ،تجارت دفاعی دوجانبه هند و آمریکا ،از کمتر از یک میلیارد
دالر در سال  ،۲۰۰۸به  ۱۸میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۹افزایش یافته است .صادرات تسلیحات نظامی آمریکا به هند
"رشدی بیش از  ۵۵۰درصدی در سالهای  ۲۰۱۳-۱۷در مقایسه با پنج سال گذشته آن را تجربه کرده است .اکنون

آمریکا به دومین تامین کننده تسلیحات نظامی هند تبدیل شده است .در این زمینه ،دولت ترامپ نه تنها
قراردادهای نظامی با هند را که در دولتهای پیشین آمریکا به امضا رسیدند ،لغو نکرده است ،بلکه راه را برای
فروش متمرکزتر این تجهیزات هموار ساخته است .
استمرار و فراتر از آن تحت دولت ترامپ  //تالش برای تجارت دفاعی تحت توافقهای دو جانبه امر جدیدی نیست.
حتی توافق هستهای غیرنظامی آمریکا و هند ( )۲۰۰۵که به طور رسمی به اختالفات دوران جنگ سرد بین هند و
آمریکا پایان میداد ،شامل یک مؤلفه تجارت دفاعی بود .با توجه به اینکه هند دارای ظرفیت تبدیل شدن به یک وارد
کننده بزرگ سالح در سالهای آیند بود ،آمریکا قصد داشت هرچه زودتر به بازار تسلیحاتی هند که تحت تسلط
روسیه بود ،وارد شود .آمریکا از طریق به رسمیت شناختن برنامه اتمی هند امیدوار بود این کشور اقدام به خرید
جنگندههای آمریکایی کند .با این حال ،با گذشت زمان ،ا ین انتظارات به چند دلیل از جمله مواجه دولت جورج دبلیو
بوش با بن بست بند مسئولیت هستهای هند ،پایان دور دوم ریاست جمهوری بوش و مخالفت داخلی در هند
برآورده نشد  .تجارت دفاعی اغلب به عنوان یک مؤلفه اصلی روابط خارجی آمریکا تلقی میشود و این کشور در
حال حاضر بر فروش جهانی تسلیحات تسلط دارد .بر اساس دادههای آژانس همکاری امنیتی دفاعی ،در سال
 ۴۳ ،۲۰۱۸شرکت از  ۱۰۰تولید کننده سالح برتر جهان در آمریکا حضور داشتهاند که این شرکتها مجموعا  ۵۹درصد
از کل فروش اسلحه در جهان را به خود اختصاص میدهند .این شرکتها از تأثیر قابل توجهی در تصمیم گیری در
امور سیاست خارجی آمریکا برخوردار هستند و مقامات آنها اغلب به پستهای باالی دولتی در آمریکا منسوب
میشوند .به عنوان مثال پاتریک شاناهان معاون سابق وزیر دفاع هند ،یکی از روسای ارشد شرکت بوئینگ
است  .عالوه بر این ،صادرات اسلحه آمریکا تحت طرح دولتی "خرید آمریکایی" افزایش یافته است .این طرح روند
فروش اسلحه را سهولت میبخشد و امکان فروش مستقیم سالح از سوی شرکتهای آمریکایی به کشورها را
فراهم میسازد .این طرح حتی مطابق با سیاست دولت ترامپ ،مبنی بر "اول آمریکا" است .اما رکس تیلرسون
وز یر امور خارجه سابق آمریکا آن را فاصله گرفتن سیاست خارجی آمریکا از ارزشهای آمریکایی و دفاع از حقوق
بشر دانسته است  .این طرح دولت آمریکا به افزایش قیمت تسلیحات نظامی این کشور منجر شده است زیرا
شرکتهای آمریکا عالقه مند به فروش محصوالت خود به قیمت باالتری هستند .این یک مانع برای کشورهایی
چون هند است که با کسری بودجه مواجه هستند .از زمان آغاز طرح "خرید آمریکایی" ارزش سهام شرکتهای
بزرگ نظامی آمریکا مانند "الکهید مارتین"" ،بوئینگ" و "جنرال داینامیکس" بیش از سه برابر افزایش یافته است.
در نتیجه ،صادرات اسلحه آمری کا در سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است .آژانس همکاریهای
امنیتی دفاعی آمریکا در گزارش درآمدهای خود برای سال  ،۲۰۱۹اعالم کرده که در سال گذشته این کشور ۵۱
میلیارد دالر از فروش سالح د رآمد کسب کرده است و آن را نشان دهنده استمرار در فروش محصوالت و خدمات
دفاعی آمریکا به متحدین و شرکای خارجی این کشور در نظر گرفته است  .دولت ترامپ به دنبال ایفای نقش
بزرگ تر هند در منطقه اقیانوس هند بوده تا فشار بر روی ارتش آمریکا کاسته شود .این طرح در دولت اوباما نیز
مورد توجه بود .لیون پانتا وزیر اسبق دفاع آمریکا در مصاحبه خود با وب سایت وابسته به وزارت دفاع هند گفت:
هدف از ظهور هند به عنوان یک تأمین کننده امنیت در منطقه اقیانوس هند ،کمک به آمریکا برای "تقسیم وظایف" و
همچنین کاهش "فشار بر نیروهای آمریکایی" مستقر در غرب اقیانوس آرام بوده است  .دولت ترامپ در راستای
توانمندسازی نیروی دریای هند ،بر بهبود توانایی نظارت دریایی هند در تجارت دفاعی متمرکز شده است زیرا
آمریکا معتقد است هند برای تبدیل شدن به یک تضمین کننده امنیت در منطقه به یک سیستم نظارت دریایی توانا
در منطقه اقیانوس هند احتیاج دارد .در این راستا این کشور برای فروش بالگردهای "ام اچ ۶۰-رومئو سیهاک"،
اسلحه "ام کی  ،"۴۵اژدرهای "ام کی  ،"۵۴موشکهای "ای جی ام ۸۴-ال" به نیروی دریای هند اقدام کرده است.
نیروی دریایی هند به مدت طوالنی خواهان دستیابی به این تجهیزات بود .بر اساس گزارش خبرگزاری "ای ان آی"

هند ،دهلی نو همچنین ا ولین کشور خریدار هواپیماهای نظارت دریایی "پی  "۸آمریکا به ارزش  ۲۰۱میلیارد دالر
بوده است  .هند اکنون به دنبال خرید  ۶فروند هواپیمای دیگر پی  ۸از آمریکا است که این امر دهلی نو را به تنها
کشور خارجی با بزرگترین ناوگان این نوع از هواپیماهای آمریکایی تبدیل میکند .نیروی دریایی هند همچنین به
دنبال خرید  ۱۰فروند پهپاد شکارچی مسلح و غیر مسلح از آمریکا برای عملیاتهای دریایی است  .پنتاگون
همچنین  ۱۲موشک "یو جی ام ۸۴-ال هارپون " و  ۱۰موشک "یو تی ام ۸۴ -ال" که دارای قابلیت شلیک از
زیردریایی هستند را به ارزش  ۸۱میلیون دالر به نیروی دریایی هند فروخته است .این اقدام با هدف افزایش
توانایی
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اهداف راهبردی آمریکا در گسترش روابط نظامی با هند  //امضای توافقنامه فروش تجهیزات پیشرفته آمریکا به
هندوستان از جمله بالگردهای "آپاچی وام اچ  " ۶۰به ارزش سه میلیارد دالر در جریان سفر اخیر دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا به دهلی نو نشان داد که کاخ سفید برنامه فروش تجهیزات نظامی به هندوستان را به
عنوان یک حرکت راهبردی دنبال میکند تا گام بزرگی در جهت تحرک بیشتر کارخانههای اسلحهسازی آمریکا
برداشته باشد؛ بنابراین برخی از اهداف آمریکا در توسعه روابط نظامی با هندوستان به طور خالصه عبارتند از :
. ۱در اختیار گرفتن بخش مهمی از بازار تسلیحاتی هند که از سال  ۲۰۱۴یعنی زمان به قدرت رسیدن حزب باهارتیا
جانتا پارتی (بی جی پی) و در پیش گرفتن سیاست مدرنیزه کردن ارتش هند ،ارزش بازار تسلیحاتی هند بیش از
 ۳۰میلیاردالر برآورد میشود .
. ۲تالش آمریکا برای بیرون راندن روسیه از بازار تسلیحاتی هند است .به همین دلیل در تحریمهای جدید آمریکا
ضد روسیه در چارچوب قانون "کاتسا" که در اوت  ۲۰۱۷به امضای ترامپ رسید ،شرکتهای تسلیحاتی روسیه
هدف قرار گرفتهاند تا از دامنه فعالیت آنها در بازارهای جهانی از جمله هند کاسته شود .
. ۳سومی ن هدف آمریکا از فروش تسلیحات پیشرفته به هند ،دور کردن این کشور از روسیه و تضعیف روابط این دو
عضو اتحادیه بریکس است .این در حالی است که هند با تصمیم به خرید موشکهای اس  ۴۰۰از روسیه نشان داد
که سیاست توازن در روابط واشنگتن  -مسکو را دنبال میکند .
. ۴هدف دی گر آمریکا از توسعه روابط نظامی با هندوستان به عنوان قدرت نوظهور اقتصادی که رتبه پنجم جهانی را
دارد ،تقویت جایگاه وموقعیت هند در چارچوب حوزه جغرافیایی "ایندو –پاسفیک" یا هند-اقیانوسیه از اقیانوس هند
تا غرب اقیانوس آرام است .به همین منظور ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایندو پاسفیک را به جای "آسیا پاسفیک"
تا آسیا-اقیانوسیه اعالم کرد .
نتیجه گیری  //تجارت نظامی آمریکا و هند به عنوان پایدارترین مؤلفه در روابط با هند در دولت ترامپ شناخته
میشود .این تجارت همچنین حاکی از تالش آمریکا برای کاهش تسلط روسیه در بازار تسلیحات هند است .اما این
روابط تنها در صورت انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا میتوانند رشد داشته باشند  .به دلیل
تحوالت اخیر در هند مانند لغو خودمختاری جامو و کشمیر ،اصالحات قانون شهروندی و افزایش حمله به اقلیتها
در هند ،نظر کارشناسان آمریکایی نسبت به این کشور تغییر کرده است  .از سوی دیگر ،آمریکا با دامن زدن به
رقابتهای تسلیحاتی با چین و روسیه در شبه قاره هند ،ضمن جلوگیری از ایجاد ثبات و امنیت در منطقه ،بازار
بزرگی را برای صنایع تسلیحاتی خود ایجاد میکند  .اگرچه دولتهای پیشین آمریکا در فروش سالح به کشورها به
دنبال تامین اصل "اخالق" بودند ،اما دولت ترامپ این اصل را کنار گذاشته و جنبه مالی و تجاری این روابط را در
مدنظر داشته است .

چین یک ماهواره شناسایی به فضا پرتاب کرد

تهران -ایرنا -چین یک ماهواره شناسایی از طبقه ماهواره های شیان )۰۲( ۶-به فضا پرتاب کرد؛ این دومین پرتاب
موفقی است که این کشور در عرض دو روز انجام داده است  .به گزارش خبرگزاری شینهوا ،این ماهواره توسط
راکت «النگ مارچ D» ۲از مرکز پرتاب ماهواره  Jiuquanبه فضا پرتاب شد  .شرکت علم و فناوری هوافضا چین
اعالم کرد که از این ماهواره عمدتاً برای انجام تشخیص های محیطی و آزمایشهای فنی مرتبط استفاده خواهد
شد .این در حالی است که کارشناسان غربی معتقدند که این توصیف برای ماهوارههای شناسایی استفاده می
شود  .این پرتاب سیصد و سی و هشتمین پرتاب از سری پرتاب های راکت های حامل «النگ مارچ» محسوب می
شود که دیروز یکشنبه انجام شد .پرتاب این ماهواره پس از پرتاب موفقیت آمیز دیگری صورت گرفت که چین در روز
جمعه انجام داد .در پرتاب روز جمعه راکت النگ مارچ  ،B۴آخرین ماهواره غیرنظامی تصویربرداری از زمین را به
نام  Gaofenاز مرکز پرتاب ماهواره  Taiyuanدر شمال چین به فضا پرتاب کرد .

-

خبرگزاری صدا و سیما:
در پیامی در فضای مجازی؛ نظر عضو شورای نگهبان درباره قرارداد ایران و چین

عضو حقوقدان شورای نگهبان ،تجارت منجر به پیشرفت کشور را در چارچوب تعامل با دیگر کشورها ،منطبق با
قانون اساسی دانست .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،آقای هادی طحان نظیف در پیامی در صفحه شخصی
اش در فضای مجازی نوشت :تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و
منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شو د ،نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است .وی تاکید کرد،:
اما براساس اصل  ۷۷قانون اساسی ،اجرای هرگونه قرارداد و موافقت نامه بین المللی در نهایت باید به تصویب
مجلس شورای اسالمی برسد.

یادداشت روز  /نبردهای نوین در منطقه خاکستری
نظریه پردازان آمریکایی کانون برخورد ای االت متحده آمریکا با رقبا و دشمنانش را درقالب طرح منطقه
خاکستری)(gray zone projectتحلیل میکنند .منطقه خاکستری واژهای است که تصمیم سازان آمریکایی برای
ترسیم نزاع نوپدید گیتی به کار میبرند .جایی که نه جنگ فراگیر است و نه صلح بصورت کامل حاکم است.
فرماندهی عملیات های ویژه آمریکا " ،تعامالت رقابتی مابین کنشگران دولتی و غیردولتی را که در گستره دوگانه
جنگ و صلح جای میگیرد" تعریفی برای منطقه خاکستری میداند .جنگها درعصرکنونی فقط زمینی ،هوایی و
دریایی نیست بلکه عالوه بر آن ابعاد فضایی ،سایبری ،شناختی ،ذهنی و رسانهای هم در بر میگیرد .جنگ
ترکیبی (هیبریدی) ،جنگ نامنظم ،جنگ نامتقارن یا جنگ سیاسی هم نامهایی است که به جنگهای جدید
میتوان اطالق کرد .در این نبرد ازهمه ابزارهای سخت و نرم یا تلفیقی از هر دو استفاده میشود .ارزیابی ایاالت
متحده آمریکا این هست که کسب منافع ،گسترش نفوذ و افزایش قدرتش در کارزارهای نوین با برخی قدرتها از
جمله جمهوری اسالمی ایران به چالش کشیده شده است .چندوجهی بودن ،هوشمندی ،شناخت محوری،
تأثیرمحوری ،ارزش محوری ،آرمان محوری ،قابلیت محوری ،فناورپایگی ،مردم پایگی واشراف اطالعاتی هم از
ویژگی این نبردها تلقی میشود .در نبردهای نوین ازهمه ابزارها در قالب جنگ نیابتی و حمالت سایبری بهره
گیری می شود ،اما فقط بایستی زیر آستانه جنگ باشد .زمانی که پهپاد فوق پیشرفته آمریکا بر فراز جغرافیای
سرزمینی ایران ساقط میشود ،آمریکا پاسخ نمیدهد ،زیرا نگران شروع جنگ فراگیر است .بازیگران منطقه
خاکستری ازهمه نیروها شامل نظامی ،شبه نظامی و نیروهای تحت کنترل دولت بهره میگیرند .آمریکا هنگام
استفاده از این نیروها ضد دولت – ملتها با در نظر گرفتن اصل غافلگیری میکوشد ،عملیات در نهایت ابهام ،پنهان

کاری و انعطاف پذیری صورت گیرد .چالشی که در برخورد با نیروهای نیابتی یا حمالت سایبری وجود دارد این
هست که دیگر طرف مقابل به صورت آشکار ،یک دولت نیست .ممکن است وابسته به دولتی باشد ،اما به صورت
نیابتی در لباس مبدل عمل میکند .دونالد ترامپ گرچه فاش میکند گروه تکفیری تروریستی داعش ساخته و
پرداخته دولت باراک اوباماست ،یا برخی گروههای اعتراضی و جنبشهای ظاهرا خودجوش از سوی کاخ سفید
سازماندهی شده اند ،اما توجیه واکنش علنی به آمریکا ممکن است اندکی دشوار باشد .مرکز بین المللی
مطالعات راهبردی ) Center for Strategic and International Studies) CSISکه مبدع پروژه منطقه خاکستری
است ،بهره گیری از نیروهای نیابتی ،نبردهای اطالعاتی ،تطمیع سیاستمداران و شکل دادن به تنشهای مدنی را
در زمره ویژگی کارزارهای نوین قلمداد کرده است .جنگ در منطقه خاکستری ازنظر زمان (مدت) ،مکان (حوزه
جغرافیایی) ،عِده (نیروی انسانی) و ُ
عده (تجهیزات و سالحها) محدود است .عملیات در این حوزه عالوه برآنکه
می تواند ویژه ،پرشدت ،متمرکز ،دور ایستا ،نا برابر و ناهمگون باشد از درهم تنیدگی تهدیدهای نظامی با
تهدیدهای امنیتی ،سیالیت صحنة عملیات ،حمله به توانمندیهای راهبردی و کاهش چرخه زمان بین اطالعات و
عملیات هم برخوردار است .عملیات روانی گسترده ،استفاده حداقلی از نیروی زمینی و بهره گیری از گروههای
تروریستی هم از دیگر شاخصههای عملیات درمنطقه خاکستری است .استفاده ازعملیات مخفی ،جاسوسی،
نفوذ سیاسی ،پوشش رسانهای و استفاده از ظرفیت چند تابعیتیها توام با ابهام ،عدم شفافیت ،الیه بندی
پیچیده و استفاده گسترده از فریب و انکار درارتباط با نیات راهبردی کشورعمل کننده اعمال میشود .اعتبارزدایی
از نهادها در کشورهای هدف با تمرکز روی الگوهای حکمرانی ،نهادهای نظارتی و قضایی و رقابت درحوزه ادراکی
و شناختی با هدف تاثیرگذاری درازمدت روی افکار عمومی از دیگر شگردهاست .بهره گیری از تحریم و دیگر
ابزار های حقوقی نبرد اقتصادی ،بازی حول آلودگی اطالعاتی و اخبار جعلی برای ایجاد خطای محاسباتی و راه
اندازی جنگ روایتها هم در این حوزه رایج است .اندیشمندان آمریکایی بر این باورند که روسیه ،چین و ایران در
کنار آمریکا از بازیگران اصلی عصر خاکستری هستند که البته این سه کشور به صورت تکی یا گروهی ،تهدیدی
برای آمریکا تلقی میشوند .چین که بسان اژدهایی سالیان دراز در شرق آسیا خفته بود به آرامی درحال بیدار
شدن است .روسیه هم که با فروپاشی اندیشه الحادی کمونیسم ۱۵ ،پاره شده بود به آرامی در رویای بازیابی
قدرت پیشین است .جمهوری اسالمی ایران هم در نظم نوین جهانی به دنبال کسب جایگاه بازیگری است .بازیگری
که کفایت منطقی در برخورد با مولفههای بی ثبات ساز ملی ،منطقهای و حتی بین المللی دارد .باور دوست و
دشمن این است که نقش ایران در بازی سازی و بازی گردانی قابل کتمان نیست .غرب آسیا ،نماد عینی منطقه
خاکستری است که بازیگران این پروژه در آمریکا ،وزارت خارجه ،وزارت امنیت ،آژانس توسعه بینالمللی ،وزارت
تجارت ،کنگره ،وزارت دفاع ،وزارت دادگستری و وزارت خزانهداری است .راه غلبه بر پروژه آمریکایی در
عصرخاکستری ،افزایش شفافیت ،اقدامهای بازدارندگی ،عمل زودهنگام و جسورانه است .اقدام یکپارچه بازیگران
همسو و ارسال مستمر پیامهای روشن هم از دیگر مولفهها دراین زمینه است .جنگ روایتها ،جنگ ارادهها و
جنگ شناختی با هدف تاثیرگذاری بر دستگاه محاسباتی رقیب در این حوزه تعیین کننده است .به هر روی طرفی
برنده نبرد و قهرمان عصر پسا خاکستری خواهد بود که از توان گفتمانی بیشتری برای اقناع افکار عمومی
برخوردار باشد .توانی که با بهره گیری از رسانههای فراگیر و شبکههای مجازی میتواند با کمترین هزینه به
سرعت فراگیر شود .سرمایه گذاری در این زمینه از جایگاه کانونی برخوردار است .جمهوری اسالمی در این دوره
هم پیامی نو برای افکار عمومی دارد و هم گوشهای فراوانی برای شنیدن در چهارگوشه دنیا هست پس با امید
به آینده و بدون واهمه از جنجال امپراتوری رسانهای هزار توی دشمن که بعضا تردید افکن است باید گام برداشت
و به اذن هللا این مسیری است که به تمدن نوین اسالمی منجر خواهد شد .ان شاءهللا  /دکترحسن عابدینی؛
کارشناس ارشد مسائل بین الملل

دانستنیهای ورزشی  /قایقی برای اژدها سواران
دراگون بوت یا قایق اژدها ،یکی از رشتههای تیمی پارویی و تیمیترین ورزش دنیاست .به گزارش خبرنگار تحریریه
ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،دراگون بوت یا قایق اژدها ،یکی از رشتههای تیمی پارویی و تیمیترین ورزش
دنیاست« .دراگون بوت» گونه ای قایق پارویی درازپیکر و باریک چینی است که در مسابقات تیمی قایقرانی
استفاده میشود .این قایقها به شکل اژدها بوده و دارای سر و دم اژدها هستند .انتخاب این نماد در این قایقها
به این دلیل است که اژدهای چینی ،نماد خوش شانسی ،برکت ،قدرت و نجابت است و اژدهای چینی از دهانش
آتش نمیبارد ،ولی میتواند باران را فرابخواند .در فرهنگ چینی ،اژدها برای مثال میتواند در دوره خشکسالی
برای مردم طلب باران کند .این رشته ورزشی در قایقهایی با حضور  ۱۰یا  ۲۰پاروزن به همراه یک سکاندار و یک
طبال انجام میشود که در مجموع در هر قایق  ۱۲یا  ۲۲نفر حضور دارند .پاروزنان با هماهنگی کامل و با صدای
طبل پاروهای خود را وارد آب کرده و قایق را به سمت جلو به حرکت در میآورند .طبال با نواختن طبل ،به
هماهنگی پاروزنان کمک می کند و سکاندار به وسیله سکان جهت حرکت قایق را تعیین میکند .صدای طبل و
تعداد زیاد شرکت کنندگان باعث می شود تا مسابقات این رشته ورزشی دارای هیجان بسیار زیادی باشد .الزم به
ذکر است در یک مسیر مسابقهای که به طور معمول  ٦قایق در کنار هم پارو میزنند ۱۳۲ ،ورزشکار به طور
همزمان در حال رقابت در آب هستند! مسابقات دراگون بوت از  ۲۵۰۰سال پیش در جنوب چین برگزار شده است و
سابقهای طوالنی و آمیخته به سنتها و مذاهب در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا دارد .در این مناطق بعضا
قایقهای دراگون بوت از  ۵تا  ۸۰نفره نیز وجود دارند .از سالهای دهه  ۱۹۷۰و با دیده شدن این رشته به وسیله
جهانگردان اروپایی در کشور هنگ کنگ ،راه برای حضور این رشته در دیگر کشورها هموار شد و هم اینک با رشدی
بسیار سریع سراسر دنیا از کانادا و آمریکا تا سراسر اروپا و آسیای میانه و شرق آسیا و حتی استرالیا ،آمریکای
جنوبی و آفریقا را در نوردیده است و میرود تا به یکی از محبوبترین رشتههای ورزشی مبدل شود .هم اینک
بیش از  ۱۰۰میلیون ورزشکار از  ۸٥کشور در سراسر جهان در این رشته ورزشی فعالیت میکنند .مسافتهای
معمول این رشته ورزشی  ۲۰۰ ،۱۰۰یا  ۱۰۰۰ ،۵۰۰ ،۲۵۰و  ۲۰۰۰متر میباشد .مسافتهای کمتر از  ۱۰۰۰متر به
صورت مستقیم برگزار میش وند و تیمی که زودتر خط پایان را قطع کند پیروز میدان است .اما مسافتهای ۲۰۰۰
متر یا بیشتر به شکل چرخشی در مسافت  ۵۰۰متر و به صورت تعقیبی برگزار میشوند و زمان کسب شده توسط
تیمها تعیین کنند ه تیم برنده است .در برخی مسابقات و بنا به صالحدید برگزار کننده ،مسافتهای دیگری نیز برگزار
میگردند.
ورود دراگون بوت به ایران  //این رشته در آبان ماه سال  ۱۳۸۴به همت فدراسیون قایقرانى ایران وارد کشور
شد .از بدو ورود دراگون بوت به کشور تا به امروز چندین دوره مسابقات قهرمانی کشور و کاپهای متعدد کشوری
برگزار شده است .تیمهای ایرانی همچنین موفق شده اند تا ضمن حضور در رقابتهای مختلف بین المللی
مدالهایی در مسابقات آسیایی و جهانی این رشته کسب کنند .از مزایای این رشته ورزشی این است که بانوان
مسلمان میتوانند ب ه راحتی و با حفظ حجاب اسالمی در مسابقات دراگون بوت شرکت کنند .همه ساله مسابقات
متعددی اعم از قهرمانی جهان ،قهرمانی باشگاههای جهان ،مسابقات قهرمانی قارهای و تورنمنتها و
جشنواره های بسیار زیادی در سراسر جهان برگزار مى شود .این رشته ورزشی در سال  ۲۰۰۸به بازیهای
آسیایی ساحلی اندونزی افزوده شد و در سال  ۲۰۱۰وارد بازیهای آسیایی گوانگجو شد .دور از ذهن نیست که
در آینده نزدیک شاهد حضور اژدها سواران در بازیهاى المپیک باشیم .در بهار سال  ۱۳۹۲مستند قایق اژدها به
کارگردانی طنین احمدی ،نویسندگی بازیکن اسبق ملی دراگون بوت شادی احمدی با هدف معرفی تیم ملی
بانوان دراگون بوت ساخت ه شد و در فستیوال هامبورگ آلمان موفق به دریافت عنوان دوم کارگردانی و فیلم برتر از

نگاه مخاطبین شد .این فیلم (مستندقایق اژدها) قهرمانیهای آسیایی و جهانی تیم ملی دراگون بوت یا قایق
اژدها ایران را در فستیوالهای خارجی نمایش داد.

شرکت خودروسازي مرسدس  /فراخوان بیش از  ۶۶۰هزار خودروي بنز در چین
بیشتر این خودروها در چین و در شرکت " پکن بنز اتومبیل " و حدود  ۱۲هزار و  ۵۰۰خودرو در شرکت " فوجیان بنز
اتومبیل " تولید شده است و نزدیک به  ۳۶هزار دستگاه نیز وارداتي است .به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری
صداوسیما  ،به نقل از آسوشیتدپرس از پکن ،شرکت خودروسازی مرسدس بنز اواخر امسال بیش از  ۶۶۰هزار
خودرو را در چین به دلیل احتمال نشت بنزین فرا میخواند .شرکت خودروسازی بنز هفته گذشته با انتشار پیامی
در پایگاه اینترنتی خود اعالم کرد رابط بین لوله سوخت فشار قوی و لوله سوخت کم فشار ممکن است با گذشت
زمان ضعیف شود و نشت بنزین را با کارکرد موتور در هوای سرد به دنبال داشته باشد .خبرگزاری رسمی شین
هوای چین نیز این خبر را روز یکشنبه منتشر کرد .فراخوان  ۶۶۸هزار و  ۹۵۴خودرو  ۱۸دسامبر آغاز میشود و
مدلهای متفاوت خودروهای تولیدی در حدفاصل فوریه سال  ۲۰۱۳تا ژوئن سال  ۲۰۱۷را شامل میشود که
خودروهای مدل سی – کالس،ای – کالس ،جی ال کی – کالس ،اس ال سی – کالس ،GLC SUV ،وی اس  ۲۰و
 VITOاز جمله آنهاست .بیشتر این خودروها در چین و توسط شرکت " پکن بنز اتومبیل " و حدود  ۱۲هزار و ۵۰۰
خودرو نیز توسط شرکت " فوجیان بنز اتومبیل " تولید شده است و نزدیک به  ۳۶هزار دستگاه وارد چین شده
است .خبرگزاری شین هوا اعالم کرد این تصمیم به دنبال فراخوان دیگری اتخاذ شد که ماه گذشته در ارتباط با
چهار هزار و  ۴۵۳خودروی وارداتی مدل مرسدس جی – کالس به علت نقص ایمنی قفل کودک آغاز شد و این
خودروها در حدفاصل فوریه سال  ۲۰۱۸تا سپتامبر سال  ۲۰۱۹تولید شده بود.

ابتکار مهندسان زیستشناسی  /دستکش جدیدی که زبان اشاره را در جا به کالم تبدیل میکند
مهندسان زیستشناسی دستکشی طراحی کردهاند که میتواند زبان نشانه آمریکایی را در جا به کالم تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،مهندسان زیستشناسی دستکشی طراحی کردهاند که میتواند زبان نشانه
آمریکایی را در جا به کالم تبدیل کند .در داخل این دستکش ،حسگرهایی ریز و کشآمدنی تعبیه شدهاند که تا نوک
انگشتان کشیده میشوند .این حسگرها از طریق رشتههای الکتریکی حرکات انگشت را تشخیص میدهند و به
یک تراشه الکترونیک متصل میشوند که روی مچ دست کاربر بسته میشود .این تراشه الکترونیک به اندازه یک
سکه کوچک است .بدین ترتیب ،وقتی کاربر دستان خود را حرکت میدهد و انگشتانش را میچرخاند ،دستکش
حروف الفبا ،اعداد ،کلمات و جمالت را شناسایی ،و به صورت کالم بازگو میکند .با افزودن حسگرهای بیشتر روی
صورت ،مثال مابین ابروان و کنار لب ،میتوان حاالت صورت را نیز شناسایی و ترجمه کرد .اصل ترجمه از طریق یک
برنامه روی تلفن هوشمند انجام میگیرد .این برنامه ،با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی ،حالتهای
دست و انگشتان را به حروف و اعداد و کلمات تبدیل میکند .این سیستم در حال حاضر میتواند  ۶۶۰عالمت را
تشخیص دهد ،که تمام حروف الفبا و اعداد صفر تا  ۹جزو آنها هستند .سیستم میتواند در هر ثانیه یک کلمه را
ترجمه کند .نمونه تجاری این فناوری نیاز به تشخیص کلمات بیشتر و ترجمه در زمانی کوتاهتر دارد .حق انحصاری
این اختراع به نام دانشگاه کالیفرنیا لوسآنجلس ثبت شده است .به گفته جان چن ،محقق اصلی این دستکش،
«ما امیدواریم این اختراع راهی را برای کاربران زبان نشانه فراهم سازد که بدون نیاز به مترجم ،به طور مستقیم با
افرادی که زبان نشانه را نمیفهمند ،گفتگو کنند ».وی افزود« :به عالوه ،امیدواریم که با این دستکش افراد بتوانند
خودشان به یادگیری زبان نشانه بپردازند ».مطالعاتی که منتهی به اختراع این دستکش شد ،عالوه بر چن ،توسط
ژیهائو ،کایل چن ،سانگیل ژانگ ،یهائو ژو و ویلی دنگ از دانشگاه کالیفرنیا ،لوسآنجلس انجام گرفته است .جین

یانگ ،از دانشگاه چونگکینگ چین ،نیز در این تحقیقات شرکت داشته است .از دیگر امتیازات این دستکش،
می توان همچنین به قابل حمل بودن و وزن آن اشاره کرد .ادوات پوشیدنی پیشین چنین قابلیتهایی داشتند ،اما
به خاطر سنگینی عمال غیرقابل پوشیدن بودند .طراحی جدید بسیار سبکتر و مواد اولیه آن ارزانتر است ،اما
بعضی از محققان ناشنوایی ،بر این اختراع انتقاداتی دارند .به اعتقاد گابریل هاج ،کارشناس ناشنوایی از مرکز
تحقیقات زبان و ادراک ناشنوایان در دانشگاه کالج لندن« ،این اختراع اضافی است ،زیرا ناشنوایان هماکنون هم
به ابزارها و نرمافزارهای متعددی برای تبدیل متن به کالم یا ترجمه متن دسترسی دارند ،یا خیلی ساده با قلم و
کاغذ یا حتی عالیم کامال واضح ،به ارتباط با دیگران میپردازند ».وی که با سیانان گفتگو میکرد ،افزود «این
روشهای ارتباطی (موجود) چه اشکالی دارند؟ بهتر بود نامآوران فناوری روی طراحیهای متمرکز بر کاربر و برای
کاربر تمرکز میکردند تا این که به دنبال ابزارهای رویایی باشند که گویی قرار است تمام مشکالت جهان را حل
کنند».

-

خبرگزاری تسنیم:
چین اولین کشور صادر کننده ارز دیجیتال جهان خواهد شد

چین در ماههای آینده به اولین کشور جهان تبدیل میشود که ارز دیجیتال خود را صادر میکند .به گزارش گروه بین
الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو بین المللی چین ،باید گفت این روند خیلی سریع صورت گرفته است؛
سپتامبر سال گذشته بانک مرکزی چین از صدور ارز دیجتالی خود خبر داد .در اواخر ماه آوریل سال جاری تست
های آزمایشی داخلی را در شهرهای «شن جن»« ،چنگدو»« ،سوجوئو» ،منطقه جدید «شیونگ آن» و محله
های برگزاری المپیک زمستانی آینده انجام داد .هنوز نام رسمی برای این ارز مشخص نشده و در حال حاضر بانک
مرکزی چین آن را ( DC /EPارز دیجیتال /پرداخت الکترونیکی) می نامد .همچنین جدول زمانی برای آن ترسیم
نشده است اما گفته شده که یکی از اهداف تست اولیه "آماده سازی برای المپیک زمستانی  ۲۰۲۲پکن" بود .دی
سی ای پی یا ارز دیجیتال چین دارای سه تفاوت عمده با سایر ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین است :نخست
این که بیت کوین غیرمتمرکز و قابل استخراج است ،درحالی که دی سی ای پی متمرکز و تحت کنترل دولت
است ،دوم این که مراحل دیجیتالی دی سی ای پی توسط دولت کنترل می شود و در بستر سیستم توزیع
نخواهد شد و سوم این که این ا رز با هدف استفاده در سیستم تجاری و بازرگانی توسعه می یابد تا بتوان از آن
مانند شکل فعلی پول استفاده کرد .از سوی دیگر دی سی ای پی ناشناس نیست ،بنابراین تمام داده های ایجاد
شده از هر معامله اقتصادی توسط افراد قابل دستیابی است که این امر ردیابی فعالیت های سرمایه را تا حد
زیادی آسان می کند .همچنین یکی از دالیل اصلی فعال سازی ارز دیجیتال توسط دولت چین است .در حال حاضر
چین به دومین قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده است .حفظ استقالل مالی و کاهش وابستگی به دالر در
معامالت اقتصادی و تجاری خارجی برای چین اهمیت روزافزون دارد .به خصوص با توجه به آنکه در سالهای اخیر
تنش تجاری چین و آمریکا شدت یافته و ایاالت متحده از انحصار دالر به عنوان ابزار تحریم استفاده می کند ،چین
مجبور است خود را برای مقابله با این وضعیت آماده کند .رسانه های روسی اخیراً گزارش دادند که ایاالت متحده
احتمال قطع ارتباط چین با سیستم بانکی تصفیه حساب  SWIFTرا در آینده منتفی نخواهد کرد SWIFT .به یک
"کارت بازی" در دست ایاالت متحده تبدیل شده است و هر کسی را که می خواهد تحریم کند فقط حق آنها را
برای استفاده از  SWIFTمحروم می کند و به این ترتیب می تواند او را از بازار مالی بین المللی اخراج کند.
کشورهایی مانند ایران ،ونزوئال ،زیمبابوه و حتی روسیه "قربانی" این تحریم آمریکا شده اند .آیا چنین امکانی برای
چین وجود دارد؟ « چائو چانگ هویی» دانشمند ارشد مرکز تحقیقاتی خطرهای ملی چین این امکان را بسیار کم

دانسته و می گوید :اول ،چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است و ایاالت متحده نمی تواند ارتباط
اقتصادی را با چین قطع کند ،چه رسد به اینکه چین را از اقتصاد جهانی محروم کند .دوم این است که نظارت،
محدود کردن و خاموش کردن خدمات  SWIFTدر چین مشکالت و ضررهای بزرگی را برای چین ایجاد می کند اما از
سوی دیگر خو ِد ایاالت متحده نیز به شدت آسیب می بیند .اگرچه جایگاه ابرقدرتی ایاالت متحده فوراً از بین نمی
رود ،اما هژمونی دالر مطمئناً فرو می ریزد .زیرا باالخره چین ذخایر دالر و اوراق قرضه دالر هنگفتی در اختیار دارد.
وی افزود :عال وه بر این ،می خواهم اضافه کنم که بازار سرمایه نیز عامل مهمی است که ریسک و دیوانه
بازی سیاستبازان آمریکایی را محدود می کند .در حال حاضر بازار سهام ایاالت متحده با توجه به
انواع اخبار بد مانند شیوع کرونا و اعتراضات خیابانی نادیده گرفته و پی در پی رکورد جدیدی به ثبت رسانده است.
با این حال ،بازار سهام آمریکا که در قله اورست قرار داشته و دارای حباب جدی است .این به مانند
شمشیر دالیموس است که ممکن است در هر زمان سقوط کند .اگر ایاالت متحده جرات کند حق چین برای
استفاده از خدمات  SWIFTرا محروم کند ،زمان سقوط آن خواهد بود و بازار مالی حتما نوسان شدیدی خواهد
داشت ،بازار بورس های آمریکا بیش از  ۱۰سال است سیر صعودی داشته سقوط خواهد کرد .البته نباید دیوانه
بازی آمریکایی را هم دست کم گرفت و با لحاظ این بعد از ماجرا ،چین در دوران اپیدمی کرونا و پسا کرونا کاربرد
ارز یوان دیجیتال را تقویت کرده است .چین در راستای توسعه ارز دیجیتالی خود به عنوان بخشی از برنامه کالن
جهانی سازی یوان و به منظور مقابله با سیطره دالر اقداماتی ما نند معامله کاالهای عمده با یوان ،ایجاد سازوکار
تصفیه حساب بانکی با ارزهای چین و ارزهای کشورهای طرف معامله انجام داده است .از نظر چین این راه حتمی
برای تضمین شکوفایی درازمدت کشور بوده ،و تنها گزینه برای مقابله با خطر آمریکا محسوب می شود .با این
حال ،تمام نیروی حرکت و پیشرفت از بیرون نیست و شرکت ها یی مانند «تنسنت» و «علی بابا» در پرداخت های
الکترونیکی تأثیرات زیادی برجای گذاشته اند .در پنج سال گذشته ،صنعت پرداخت الکترونیکی چین رشد انفجاری
داشته است.براساس اطالعات بانک مرکزی چین ،در سال  ،۲۰۱۸حجم معامالت پرداخت الکترونیکی چین نسبت
به پنج سال قبل رشد  ۲۸برابری داشته و بیش از نیمی از جمعیت کشور دارای کیف پول دیجیتالی بوده اند .در روز
خرید اینترنتی  ۱۸ژوئن اگرچه ویروس کرونا بار دیگر شیوع یافت ،اما مبلغ مبادالت آنالین تجارت الکترونیکی در این
زمان (حدود  ۲۰روز) به حدود  ۱۷تریلیون یوان رسید.

" با علی پی پرداخت می کنید یا ویچت پی؟ " نه  ،من از ارز دیجتالی استفاده می کنم!" در آینده این جمالت ممکن
است به واقعیت تبدیل شود// .بزرگترین تفاوت بین دی سی ای پی (ارز دیجیتال چین) از یک سو و «علی پی»
و «ویچت پی» از سوی دیگر این است که دو طرف معامله می توانند بصورت آفالین پرداخت کنند .تا زمانی که
تلفن همراه شارژ داشته باشد ،حتی اینترنت هم قطع شود ،پرداخت صورت خواهد گرفت  .اما در حال حاضر علی
پی و ویچت پی هنوز باید با کارتهای بانکی متصل باشند ،بنابراین ارز دیجیتال تسهیالت وبرتری بیشتر دارد .از
زمان همه گیری کرونا ،ارزهای دیجیتال فرمت جدیدی ارائه داده اند و به همین دلیل رقابت و توسعه در حوزه
ارزهای دیجیتال آشکارتر شده است .اول از همه ،از منظر سناریوهای کاربرد ارز دیجیتال ،دولت های محلی چین با
تکیه بر بسترهای پرداخت موجود ،برای تحریک اقتصاد و ترویج تولید ناخالص داخلی و رشد مالیات ،یارانه های
مالی به صورت ارز دیجیتالی ارائه داده اند .از آغاز پرداخت این یارانه به صورت پرداخت دیجیتالی که از شهر
«هانگ جوئو» شروع شد و در اوایل ماه ژوئن در پکن که بیش از شهرهای دیگر از این گونه یارانه استفاده و مبلغ
 ۱۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون یوان پرداخت کرد ،اثربخشی یارانه به طور کامل نشان داده شده است .برای نمونه در ماه
مه ،در حقوق کارمندان دولتی برخی مناطق «سوجیو»  ٥۰درصد یارانه حمل و نقل به شیوه ارز دیجیتال توزیع
شد .از منظر جهانی ،رقابت برای ارزهای دیجیتال در این مرحله کاهش نیافته بلکه بر اثر شیوع کرونا شدت یافته
است .در این زمان ،کاربرد دالر دیجیتالی در ایاالت متحده نیز آغاز شده است .در گذشته آمریکا به روشنی اظهار

کرده بود که در سیستم دالر دیجیتال مشارکت نمی کند .اما با وجود اپیدمی کرونا ،آنها دریافتند که این حوزه ای
حساس و مهم است ،بنابراین آنها نیز طرح ها و ایده های دالر دیجیتال را مطرح کردند .انتهای پیام/

-

همشهری:
به دام دیپلماسی بدهی چین نیفتیم!

نوذر شفیعی _ تحلیلگر مسائل سیاسی  /به بهانه تصویب سند ۲٥ساله همکاری ایران و چین در هیأت دولت الزم
دیدم برای ثبت در تاریخ این هشدار را بدهم که مبادا از سر ناچاری به دام دیپلماسی بدهی چین بیفتیم .وقتی
کشورها خود را در تنگنای مالی میبینند ،چین به آرامی دام خود را برای گرفتارسازی آنها پهن میکند .دام بدهی
چین اینگونه عمل میکند که پکن در راستای توسعه نفوذ خود در جهان بهویژه در چارچوب ابتکار کمربند -جاده ،از
طریق مؤسسات مالی خود وامهایی را برای بهبود زیرساخت کشورهای در حال توسعه بهویژه کشورهایی که به
دلیل فقدان شرایط الزم توان دریافت وام از سایر نهادهای مالی جهانی را ندارند ،در اختیار این کشورها قرار
میدهد .آنگاه به دلیل دیربازده بودن طرحهای زیربنایی ،حیف و میلشدن وامها توسط دولتمردان ،غیرشفافبودن
وامها ،باالبودن بهره وامها ،باالبودن غیرمعقول هزینه پروژهها و ،...کشورهای دریافتکننده با انباشتی از بدهی
مواجه میشوند بدون آنکه بتوانند آن را بازپرداخت کنند  .تحت چنین شرایطی کشور دریافتکننده ناچار است بابت
بازپرداخت اصل و سود وام ،بخشی از دارایی استراتژیک خود را به چین واگذار کند .واگذاری بندر هامانتوتا در
سریالنکا ،مومباسا در کنیا و ....جلوهای از این مسئله قلمداد میشوند .به لحاظ پیشینه ،دیپلماسی دام بدهی را
برای نخستین بار براهما چیالنی نویسنده هندی به کار برد  .وی در توصیف دام بدهی میگوید :اگر یک چیز وجود
دارد که رهبران چین واقعاً در آن برتری دارند استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد منافع ژئواستراتژیک
کشورشان است .چین با ابتکار عمل یک تریلیون دالری یک کمربند یک جاده ،پروژههای زیربنایی را در کشورهای در
حال توسعه اجرا میکند و از طریق وامهای کالنی که برای اجرای آنها میپردازد نفوذ استراتژیک خود را به آنها
تحمیل میکند .از دید چیالنی البته ارائه وام برای پروژههای زیربنایی ذاتا بد نیست اما پروژههایی که چین از آن
حمایت میکند اغلب برا ی حمایت از اقتصاد محلی نیست بلکه برای تسهیل دسترسی چین به منابع طبیعی یا
بازار برای کاالهای ارزانقیمت خود است .در بسیاری از موارد چین حتی کارگران ساختمانی خود را نیز اعزام
میکند و تعداد شغل های محلی ایجاد شده را به حداقل میرساند  .چیالنی معتقد است برخی از کشورها که
غرق در بدهی های خود به چین هستند مجبورند در مقابل بدهی خود یا سهام خود در آن ،پروژهها را به چین
بفروشند یا مدیریت خود را به شرکتهای د ولتی چینی واگذار کنند .حتی در کشورهای با ریسک اقتصادی باال،
چین خواستار مالکیت اکثریت پروژههاست .بهعنوان مثال چین با نپال در مقابل پرداخت بدهیاش به چین قرارداد
بست تا یک شرکت دولتی چین ۷٥درصد سهام یک سد ساخته شده بهوسیله چین را بهدست آورد .به عالوه چین
گاهی اوقات در ازای بازپرداخت وامها از کشورها میخواهد که قراردادهایی را برای پروژههای جدید به آن اعطا
کنند .بهعنوان مثال چین  ۹۰میلیون دالر بدهی کامبوج را صرفا برای تأمین قراردادهای مهم جدید لغو کرد .از دید
چیالنی تصمیم بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای پذیرش وامهای چینی از بسیاری جهات قابل درک
است؛ تقاضای آنها از نهادهای مالی بینالمللی برای توسعه زیرساختهایشان با پاسخ منفی مواجه میشود
بنابراین وقتی چین وعده میدهد وامهایی با شرایط آسان و با قصد خیرخواهانه در اختیار آنها قرار میدهد همه
از آن استقبال میکنند .بعدا مشخص میشود که اهداف واقعی چین نفوذ تجاری و استراتژیک است .در آن زمان،
دیگر خیلی دیر شده و کشورها در دور باطل بدهی گرفتار میشوند.

-

افکارنیوز:
نظر عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره قرارداد  ۲۵ساله ایران و چین

هادی طحاننظیف در حساب توییتری خود نوشت :تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع
ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود ،نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
به گزارش افکارنیوز ،هادی طحاننظیف در حساب توییتری خود نوشت :تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی
که قصد سلطه بر منابع ایران را ندار ند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود ،نیاز قطعی کشور و مطابق با
اصول قانون اساسی است .عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد :اما طبق اصل  ۷۷قانون اساسی ،اجرای
هرگونه قرارداد و موافقتنامهی بینالمللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد .صحاننظیف
پیشتر نیز نوشته بود :تعامالت کارشناسی و علمی با نهادها ،کیفیت نظارت شرعی و حقوقی بر مصوبات را
افزایش میدهد و به رفع سریعتر ایرادات آنها کمک میکند.

-

اقتصاد آنالین:
فصل جدید در صنعت حمل بار در راه است  /یکهتازی برای حمل بار بدون راننده

یک استارتاپ با فعالیت در زمینه کامیونهای خودران قصد دارد با بهدست آوردن سرمایهای قابل توجه ،رقبایش را
پشت سر بگذارد .به گزارش اقتصاد آنالین ،در حالی که همهجا صحبت از خودروهای سواری بدون راننده و فناوری
خودرانهای درونشهری است ،یک استارتاپ در آمریکا و چین میکوشد تا هرچه سریعتر ،کامیونهای خودران
خود را وارد بازار کند و فصل جدیدی از صنعت حمل بار را در دنیا بگشاید.
جذب سرمایه گذار  //استارتاپ  TuSimpleکه در زمینه ساخت کامیونهای بدون راننده فعالیت دارد و توسط
شرکتهای سینا ،انویدیا ،یوپیاس و تایر ،۱حمایت میشود ،بهدنبال دریافت یک سرمایه بزرگ از حامیان خود
است .منابع مختلف خبری گزارش کردهاند که این استارتاپ ،بانک «مورگان استنلی» را برای اینکه سرمایه خود را
به ۲٥۰میلیون دالر افزایش دهد ،بهخدمت گرفته است و میخواهد گامهای بلندی در راه توسعه خود بردارد.
وبسایت تککرانچ در این خصوص نوشته است که بانک مورگان استنلی عالقهمندان به سرمایهگذاری در
 TuSimpleرا به این شرکت فرستاده تا خود در این خصوص تحقیق و با مسئوالن مربوطه گفتوگو کنند .البته این
استارتاپ ،نظری در این خصوص منتشر نکرده است .جستوجوی سرمایه جدید در حالی صورت میگیرد که
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آشنایی با استارتاپ // TuSimpleاین استارتاپ یک شرکت منحصربهفرد در گروه کامیونهای بدون راننده است .
TuSimpleدر سال ۲۰۱٥و زمانی تاسیس شد که بیشتر توجهات و سرمایهگذاریها روی صنعت خودروهای
خودران متمرکز بود و سازندگان در پی ابداع خودروهای سواری خودمختار و خصوصا تاکسیهای بدون راننده
بودند .ضمن اینکه باید اضافه کنیم ،دفتر مرکزی این استارتاپ در شهر سندیهگو واقع شده است.
گوگل پیشگام بود  //ساخت کامیونهای بدون راننده امری گمنام بود و کسی به آن توجهی نداشت تا اینکه
مهندسان مشهور گوگل ،اوتو ) (Ottoرا راهاندازی کردند؛ یک شروع برای کامیونهای خودران که بهسرعت توسط
شرکت اوبر در آگوست سال ۲۰۱٦خریداری شد .اواخر سال ۲۰۱۷میالدی ،استارتاپ  TuSimpleمبلغ ٥٥میلیون دالر
را با برنامهریزی برای آزمایش این کامیونها در چین و آمریکا جمعآوری کرد .تا سال ،۲۰۱۸این استارتاپ آزمایش در
جادههای عمومی را آغاز کرد .برای نخستینبار مسافت ۱۲۰مایلی بین توسان و فونیکس در آریزونا بهوسیله یک
کامیون بدون راننده طی شد .همین آزمایش در شانگهای نیز به انجام رسید.

تالش سایر شرکتها  //اما دیگران هم بیکار نبودند و آزمایشهایی در این خصوص انجام دادند .ظرف ۲سال
گذشته۳ ،شرکت ، Ikeکودیاک روباتیکس و ویمو ) (Waymoهم به تست کامیونهای خودران خود پرداختند .ویمو از
سال ۲۰۱۷درباره یک کامیون خودران صحبت میکرد ،اما سرانجام در ماه آوریل سال ۲۰۱۹موفق شد نخستین
نمونه خود را به حرکت درآورد .آنها برای این کار مهندسان و متخصصان بسیاری را بهخدمت گرفته بودند.
وجه تمایز TuSimple //به دالیل مختلفی متمایز است و نسبت به دیگران برتری نسبی دارد .این استارتاپ
توانسته تاکنون بیش از ۲۹۸میلیون دالر سرمایه جمعآوری کند و ارزش شرکت خود را به بیش از یک میلیارد دالر
برساند که این موضوعTuSimple ،را به یک تکشاخ تبدیل کرده است .آنها شرکای قدرتمندی همچون یو پی اس را
در کنار خود دارند که میتواند یک برتری خاص بهحساب آید .این استارتاپ همچنین دارای مراکز تحقیق و توسعه
عملیات های آزمایشی در چین و ایاالت متحده است .کارهای مربوط به تحقیق و توسعه در پکن و سندیهگو انجام
میشود و مراکز تست در شانگهای و توسان قرار دارند.
معضالت پیش رو  //بهدلیل روابط متزلزل بین آمریکا و چین ،وضعیت این استارتاپ کمی دگرگون شده است .برخی
از نخستین سرمایهگذاران  TuSimpleاز چین هستند و حتی سرمایهگذارانی از هنگکنگ هم وجود دارند .با این
حال ،آنها همچنان بهکار خود ادامه میدهند.
تداوم آزمایشها  //از ماه مارس ،۲۰۲۰این استارتاپ هر هفته حدود ۲۰سفر با ناوگانی از کامیونهای خودمختار
خود بین آریزونا و تگزاس انجام میدهد .در این آزمایش بزرگ4۰ ،دستگاه کامیون خودران حضور دارند که زیرنظر
متخصصان و مهندسان شرکت حرکت میکنند .در عین حال برای اطمینان بیشتر و رعایت نکات ایمنی ،هر
وسیلهنقلیه یک راننده را بهعنوان ذخیره در اختیار دارد تا درصورت بروز مشکل ،کنترل کامیون بهوسیله راننده به
دست گرفته شود.
استارت با اوتو  //ساخت کامیونهای بدون راننده امری گمنام بود و کسی به آن توجهی نداشت تا اینکه مهندسان
مشهور گوگل ،اوتو ) (Ottoرا راهاندازی کردند؛ یک شروع برای کامیونهای خودران که بهسرعت توسط شرکت
اوبر در آگوست سال ۲۰۱٦خریداری شد.

-

بهار:

نمایندگان مجلس خطاب به ظریف :مرگ بر دروغگو  /ظریف :شما میگویید دروغگو اما رهبری گفتند
ظریف صادق است
گروه سیاسی :وزیر امور خارجه تاکید کرد :امروز مهمتر از هر چیزی انسجام درونی است ،چرا که سیاست
خارجی حوزه دعوای جناحی نبوده و باید از هر دوگانهسازی و دعوای جناحی در این حوزه اجتناب شود .به گزارش
ایسنا ،محمد جواد ظریف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی مسائل سیاست
خارجی و دیپلماسی اقتصادی بیان کرد :امروز دنیا شاهد یک تحول عمده در روابط بینالملل است که شاید از ۱۰۰
سال پیش و الاقل از  ۷۰سال گذشته و بعد از پایان جنگ جهانی دوم بیسابقه است .این تغییرات در روابط
بینالمللی بنیادی بوده و ماهیت بسیاری از مفاهیم در روابط بینالملل در حال تغییر است .وزیر خارجه در ادامه
اظهار کرد :از پایان امپراطوری شرق این تحول آغاز شد و غربیها فکر میکردند پایان امپراطوری شرق یعنی
پیروزی جبهه غرب ،اما به زودی فهمیدند شرایط جدیدی بر روابط بینالملل حاکم شده و آنها اشتباه برداشتی در
دهه  ۹۰میالدی داشتند که هنوز غرب تاوان آن اشتباه را میپردازد .آنچه که در شرایط گذار بینالملل حائز اهمیت
است و ما حدود  ۳۰سال است که در آن قرار داریم ،فهم دقیق و عدم اشتباه است .هر کشوری که در شرایط گذار
در تاریخ دچار اشتباه شده است با شکست روبرو شده است .متاسفانه ایران نیز در تاریخ معاصر و در دوران قبل از

انقالب نتوانسته نقش بسزایی را در شرایط گذار ایفا کند و فرصتها را از دست داده است ،چرا که جهتگیری
جهانی را نشناخته و از انسجام داخلی بهرهمند نبوده است .در شرایط گذار با تدبیر و شجاعت میتوان کشور را به
گونهای مدیریت کرد که به نفع منافع کشور حرکت کنیم .وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به دو مشخصه مهم
شرایط گذار تصریح کرد :سیالیت همه جامعه و تحول در مفاهیم یکی از مشخصههای مهم شرایط گذار است.
امروز جهان از سمتی که همه اتفاقها در غرب رقم میخورد و در واقع جهان غرب محور بود به سمت جهان
پساغربی که دیگر غرب محور همه تحوالت نیست در حال حرکت است .مفاهیم بینالمللی و روابط سیاسی دچار
تحول بنیادین شده است و مفاهیم جدیدی جایگزین شده که فرصت ویژهای را برای کشورهایی نظیر جمهوری
اسالمی ایران ایجاد کرده است .ظریف ادامه داد :امام خمینی (ره) اولین فردی بود که این تحول را تشخیص داد و
در نامه امام خمینی (ره) به گورباچف این آگاهی ایشان مشخص است .بعد از امام خمینی (ره) نیز مقام معظم
رهبری این مسیر را ادامه داد .امروز آنچه که دچار تحول شده است بحث امنیت و قدرت است ،در واقع مفاهیم
جدیدی میتواند امنیت ساز باشد .دیگر جهان فقط غرب نیست و شاهد اختالفات و جنگ داخلی در غرب هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد :ما شاهد شکل گرفتن قدرتهای غیرغربی نظیر چین هستیم و این امر باعث نگرانی آمریکا
شده است .امروز آمریکا به عنوان یک قدرت ارتجاعی تالش میکند تا شرایط گذشته را که به نفع آمریکا بوده است
حفظ کند .آمریکا به دنبال امنیتی کردن تمام دنیا است .همانطور که میبینیم آمریکا حتی کرونا را نیز امنیتی کرده
و با چین برخورد امنیتی دارد .گرچه برخی تئوریها در خصوص امنیتی بودن کرونا وجود دارد ،اما آمریکا به دنبال
چیز دیگری است .آمریکا به دنبال این است تا جمهوری اسالمی ایران که به عنوان یک قدرت در شرایط جدید
بین المللی برآمده است ،را امنیتی کند .اما امروز فضایی برای کنشگری ایران به وجود آمده است .ظریف در ادامه
با تاکید بر اینکه امروز هر کشوری با شناخت درست میتواند به عنوان یک قدرت کنشگر در جامعه بینالملل
تاثیرگذار باشد ،بیان کرد :ما باید بپذیریم که کنشگر بوده و تاثیرگذار هستیم .امروز نه تنها کشورها بلکه یک فرد نیز
میتواند در تحوالت بینالمللی تاثیرگذار باشد .جمهوری اسالمی ایران یک قدرت در حال برآمدن است به همین
دلیل است که آمریکا یک جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسالمی ایران به راه انداخته است .وزیر امور خارجه با
اشاره به اهدافی که آمریکا در جنگ تمام عیار خود علیه ایران دنبال میکند ،اظهار کرد :آمریکا در این جنگ به دنبال
چندین هدف است که مهم ترین آن این است که از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد کند .آنگاه موضوع ایران به مکانها
و حوزههایی که آمریکا در آن قدرت دارد مثل شورای امنیت کشیده میشود .یکی از اقداماتی که در دولت اوباما
رخ داد این بود که ضربهای اقتصادی جهانی را امنیتی کرد و بحث مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به
میان کشید و توانست دنیا را در یک حوزههایی درگیر کند و قدرت ویژهای به نظام اقتصادی ْآمریکا ببخشد .جمهوری
اسالمی ایران در این میان باید به درستی عمل کند .ظریف در ادامه خاطرنشان کرد :دومین هدفی که آمریکا دنبال
میکند اجماعسازی علیه ایران است .از دیماه سال  ۱۳۹٦تا هفته گذشته چهار جلسه ویژه در شورای امنیت با
فشار آمریکا برای فشار بر ایران برگزار شده است .در بهمنماه سال  ۱۳۹٦در خصوص اغتشاشات اولین جلسه
برگزار شد .جلسه بعدی با حضور پمپئو برگزار شد و جلسهای دیگر با حضور دونالد ترامپ برگزار شده بود و جلسه
آخر نیز هفته گذشته برگزار شد .در جلسه اولی که آمریکا برای اغتشاشات برگزار کرد همه اعضای شورای
امنیت ،آمریکا را در خصوص برجام محکوم کردند .در جلسه هفته گذشته نیز همه اصرار کردند که برجام درست
بوده و آمریکا سیاست غلطی را دنبال کرده است .وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه اظهار کرد :سومین هدفی
که آمریکا علیه ایران دنبال میکند روایتسازیهای جعلی از ایران در منطقه است دنیا باید بداند که هدف آمریکا
چیست تا گرفتار آن نشود .مهمترین هدف آمریکا جدا کردن مردم از حاکمیت و ناکارآمد نشان دادن نظام و
مشروعیت زدایی از نظام است .در کتاب بولتون نیز به وضوح روشن است که در پشت سیاست فشار حداکثری
آمریکا این اهداف نهفته است ،اما آنچه که امروز از هر چیزی برای رویارویی با آمریکا مهمتر است انسجام درونی

است .سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی نیست به همین دلیل است که سیاست خارجی در چهارچوب اهداف
کلی نظام در اختیارات رهبری قرار دارد تا از دوگانهسازی و دعوای جناحی اجتناب شود .تمرکز ایران باید در منطقه
بوده و تولید کننده امنیت ،ثبات و توسعه برای همسایگان خود باشد .همسایگان ما باید احساس کنند که بهترین
روابط را با ایران دارند .ظریف در ادامه با اشاره به بهبود روابط ایران با همسایگان خود بیان کرد :ما امروز بهترین
روابط را با ترکیه ،روسیه ،افغانستان ،پاکستان و عراق داشتهایم و تعداد سفرهای بنده به این کشورها چندین
برابر سایر کشورها میباشد .نشست روند آستانه بیشترین تاثیر را در آرامش سوریه داشته است .کنوانسیون
دریای خزر در قالب همسایگی و با حفظ حقوق مردم ایران در دریای خزر شکل گرفت ما باید سیاست تخلیه قدرت
استراتژیک ایران در منطقه را از سوی آمریکا با بهبود روابط با همسایگانمان پاسخ دهیم .وی ادامه داد :ایران
ضمن حفظ سیاست همه جانبه و نشستن در برابر  ٦قدرت جهانی و به قول آقای دونالد ترامپ کاله گذاشتن بر
سر آنها در عین حال با اقتدار با چین روابط خود را گسترش داد و اکنون ما در راستای قرارداد  ۲٥ساله با چین
هستیم و در این قرارداد هیچ موضوع مخفی وجود ندارد .زمانی که آقای شی با رهبری دیدار کردند بحث این
قرارداد مطرح شد زمانی که بنده پیش نویس آن را به چین بردم باز هم اعالم شد .زمانی که چین به پیشنویس ما
پاسخ داد باز هم اعالم کردیم ،زمانی که در دولت چارچوب پیشنویس بررسی شد اعالم شد و هرگاه به توافق
برسیم با شفافیت کامل اعالم خواهیم کرد .محلهای قدرت دنیا در حال تغییر است .ما باید واقعیتهای تحول
بین المللی را بشناسیم و در شرایط گذار از جهان غرب به جهان پساغربی با اعتماد به نفس تصمیم درستی اعمال
کنیم .ظریف در ادامه با اشاره به تالشها برای باز نگه داشتن شریان اقتصادی کشور بیان کرد :باز نگه داشتن
شریان اقتصادی کشور با توجه به اقدامات زورمدارانه اقتصادی آمریکا و به عبارت دیگر تروریسم اقتصادی آمریکا
در اولویت ما قرار دارد .ما به دنبال تحول در موجودیت سیاسی – امنیتی وزارت خارجه به سمت سیاسی –
امنیتی و اقتصادی هستیم ،اما قبول کنید که این تغییر سخت میباشد ،چرا که شاکله فکری در وزارت خارجه در
قالب سیاسی – امنیتی است .ما از ابتدا تالش کردیم که سیاستهای خارجی به معیشت مردم کمک کند یا
حداقل باری بر دوش مردم نباشد به همین منظور معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شکل گرفت .وی در
ادا مه با اشاره به اهداف اقتصادی وزارت امور خارجه تصریح کرد :تجارت با شرق و سیاست صادرات محور برای
جهش تولید در اولویت ما است .ما باید صادرات داشته باشیم تولید برای بازار داخل اشتغال مدنظر رهبری را
فراهم نخواهد کرد .اقداماتی که ما انجام دادیم در راستای رفع موانع صادرات کاال و خدمات بوده است .یکی از
مشکالتی که ما در توسعه صادرات داشتهایم بحث ضمانتنامهها بود که صادر کنندگان از این مشکل رنج
میبردند .ظریف در ادامه تاکید کرد :از سوی دیگر ما به دنبال شناسایی فرصتهای خارجی هستیم و فرصتهای
خارجی را به بخش داخلی ارائه میدهیم در مرحلهی بعدی توانمندیهای داخلی به خارج معرفی میشود یکی
دیگر از حوزه هایی که بسیار در آن فعال بودیم بحث بازکردن کریدورهای ارتباطی ایران است یکی از مفاد مهم
توافق نامه با چین بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریشم است .از سوی دیگر ما به ظرفیتهای استانی نیز توجه
داشته ایم .در بخش اقتصادی ما یک اداره به این حوزه اختصاص یافته است .وزیر امور خارجه در پایان اظهار کرد:
شرایط دنیا در حال تحول است و ایران این توانایی را دارد که در این شرایط نقش مهمی ایفا کند ،اما باید انسجام
داخلی داشته باشیم .ما در وزارت خارجه در خدمت شما هستیم و در وزارت خارجه حزبی شدن به معنای پایان
حضور است ،همان طور که ما بهترین روابط را با حاج قاسم سلیمانی داشتیم و من هر هفته با ایشان جلسه
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تنش در مجلس  * //نمايندگان اجازه صحبت به وزيرخارجه را ندادند *برخي نمايندگان مجلس  ،ظريف را دروغگو
نامیدند * درپي اين اقدام نمايندگان مجلس  ،ظريف قصد ترک جلسه علني را داشت .ظریف در واکنش به این رفتار
نمایندگان گفت :خیلی مزاحم شما نمی شوم و از مهمان نوازی شما تشکر می کنم .توهین ها را به جان مي خرم

.من بیجا می کنم به نمایندگان توهین کنم شما به من دروغگو خواندید در صورتی که مقام معظم رهبری مرا
شجاع خواند .من هیچگاه مسائل داخلی را به خارج نبردم .ما آمدیم اینجا با هم آینده کشور را بهتر کنیم ،رهبر
انقالب فرمودند که شما هم اگر گزارشهای مالقاتهای ظریف را میخوانید شما هم او را مثل من شجاع عاقل و
انقالبی میدانستید .هرچه من گفتم ،رهبر انقالب شنیدند ،اگر دروغ گفتم ایشان شنیدند ،گفتند ظریف صادق
است ،اگر راست گفتم ایشان شنیدند و گفتند شجاع است .شما من را ذلیل دروغگو خطاب کردید در صورتی که
مقام رهبری به من صفت شجاع و صادق گفتند .اگر از حاج قاسم میگویید بدانید که هر هفته با او جلسه داشتم و
هر اتفاقی در منطقه میافتاد با هماهنگی کامل بود .اگر شما نمیدانید ،بپرسید .در این هنگام یکی از نمایندگان
گفت :ظریف به ما توهین میکند و میگوید شما نفهم هستید .ظریف گفت :شما نماینده ملت هستید من سر
تعظیم فرود می آورم که چنین چیزی گفتم! من در برابر نمایندگان ملت شریف ایران با کمال خضوع میایستم و با
گوش جان به صحبتها ،انتقادات و سخنانشان گوش میدهم .وزیر امور خارجه گفت :نمایندگان محترم بدانید
برای آمریکا اصالح طلب ،اصولگرا ،انقالبی و غیر انقالبی تفاوتی ندارد ،ما همه در یک کشتی هستیم؛ برای رژیم
صهیونیستی اطالح طلب ،اصولگرا ،انقالبی و غیرانقالبی فرقی ندارد او با تمامیت ارضی و جغرافیای ایران مخالف
است ،بدانید که اگر اتفاقی بیفتد همه در این کشتی حضور داریم .زمانی که سخنان ظریف پایان یافت کریمی
قدوسی شروع به شعار دادن علیه ظریف کرد و گفت « :مرگ بر دروغگو و چند نفری هم وی را همراهی کردند».

-

بازار نیوز:
پکن در مسیرتسلط بر جهان

هورست زهوفر نگران افزایش نفوذ چین در جهان است .وزیر کشور آلمان در این راستا به فعالیتهای چین در
زمینه جاسوسی و در رابطه با "جاده ابریشم جدید" ،هنگکنگ و ویروس کرونا اشاره کرده است .روز یکشنبه۱۵ ،
تیرماه (پنجم ژوئیه) روزنامه آلمانی "ولت ام زونتاگ" گفتوگوی خود با وزیر کشور آلمان را منتشر کرد.هورست
زهوفر در این گفت وگو از جمله به "تهدید"ی که از جانب چین متوجه کشورهای دیگر شده پرداخته است.او به
عنوان نمونه به حوزه جاسوسی اشاره کرده و گفته است« :ما می دانیم که چینیها به اطالعاتی در باره
زیرساختهای ما عالقهمند هستند» .به اعتقاد او ،جاسوسی و استراتژی "جاده ابریشم جدید" چین تحوالت
تازهای هستند که «با آنچه ما در جنگ سرد تجربه کردیم متفاوت است».ابرپروژه جاهطلبانه "جاده ابریشم جدید"
که در سال  ۲۰۱۳کلید خورد ۶۵ ،کشور را در سه قاره آسیا ،اروپا و آفریقا در برمیگیرد و حدود  ۳۹درصد از
مساحت کره زمین با جمعیتی بالغ بر  ۶۲درصد ساکنان آن را شامل میشود .قرار است با تحقق این طرح،
زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات در آسیا ،آفریقا و اروپا توسعه یابد و کاالهای ساخت چین با سرعت باالتری
به بازارهای جهانی برسند.
رویای ابرقدرتی  //هشدار زهوفر را پیشتر کارشناسان زیادی تکرار کردهاند .آنها ضمن برشمردن فعالیتهای
اقتصادی چین نمونههایی از برخورد این کشور با همپیمانان ضعیف خود برشمرده و تاکید کردهاند که پکن در تالش
است ،به هر قیمتی که شده به ابرقدرت جهان تبدیل شود.نمونه بارز در این زمینه بندر هامبانوتا در سریالنکا است؛
یک قطب مهم استراتژیک در اقیانوس هند .چین امتیاز این بندر را برای  ۹۹سال بهدست آورده است زیرا سریالنکا
قادر نبود بدهیهای خود به این کشور را در سال  ۲۰۱۷بپردازد.شماری از کشورهای آفریقایی مانند جمهوری
کنگو ،جیبوتی و زامبیا بهشدت به چین بدهکارند .چین روی  ۸۰درصد درآمد نفتی در اکوادور دست گذاشته است تا
هزینه یک پروژه عظیم سدسازی را جبران کند .بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی از وامهای میلیاردی چین
برای تأمین هزینه زیرساختهای خود استقبال میکنند ،در حالی که شمار زیادی از ناظران بر این نظرند که پکن با

این اقدامهای مالی ،نیمی از جهان را به سوی وابستگی اقتصادی و سیاسی سوق میدهد.وزیر کشور آلمان
تاکید میکند که چین قادر است ،بهخوبی و با روشهای سختگیرانه از منافع خود دفاع کند.
ویروس کرونا و هنگکنگ  //زهوفر در گفتگو با "ولت ام زونتاگ" به واکنش چین در قبال ویروس کرونای جدید
(سارسکوو )۲پرداخته و گفته است ،پکن در آغاز اطالعات کمی در مورد ویروس به اشتراک گذاشت .با این حال
تمامی تالش خود را بهکار برده است تا سازمانها و سیاستمداران کشورهای گوناگون از اقدامات پکن برای مقابله
با ویروس "ستایش" کنند .هورست زهوفر می افزاید ،چین کاالهایی برای حفاظت در برابر کرونا به کشورهای دیگر
میفرستد تا از این طریق وانمود کند که یاور دیگران است.سیاستمدار بلندپایه آلمانی به قانون جدید برای امنیت
در هنگ کنگ هم اشاره کرده و گفته است که فعل وانفعاالت در هنگکنگ را بهدقت رصد میکند.به نظر
کارشناسان سیاسی ،این اقدام چین شدیدترین برخورد با استقالل هنگکنگ بهشمار میرود .بر اساس قرائت
رسمی ،قرار است این قانون از "نفاق" و "تضعیف اتحاد ملی" در منطقه آزاد تجاری جلوگیری کند .ساعت ۲۴

-

تجارتنیوز:
سیگنال جدید چین برای بازار ارز ایران  /دالر عقبنشینی میکند؟

برخی خبرها و گزارش ها حاکی از آن است که سفارش برای خرید نفت ایران دوباره توسط چین از سر گرفته شده
است .در صورتی که این خبر صحت داشته باشد ،به احتمال زیاد سمت حوالهای ارز در آینده تقویت خواهد شد .به
گزارش تجارتنیوز ،قیمت دالر بر تابلوی صرافیهای منتخب یک کانال دیگر باال رفت تا به نرخ بازار آزاد نزدیکتر
شود .روز یکشنبه ،صرافی ملی ،نرخ فروش دالر را  ۷۵۰تومان افزایش داد و این ارز به عدد  ۲۱هزار و  ۶۵۰تومان
رسید .در بازار آزاد نیز رشد قیمتی دالر ادامه یافت و این ارز با  ۵۰۰تومان رشد به بهای  ۲۱هزار و  ۸۰۰تومان
رسید .در واقع دیروز ،بازارساز قیمت دالر را بر تابلوی صرافیهای منتخب حتی با رشد بیشتری نسبت به بازار آزاد
مواجه کرد.
تور بازارساز برای شکار دالر  //بهنظر می رسد بازارساز در هفته جاری به دنبال آن است که با نزدیک کردن قیمت
خود به نرخ بازار ،مدیریت نوسان را به دست بگیرد و کمکم جهت قیمتها را تغییر دهد .بازارساز در روز اول هفته
نیز از رشد قیمت دالر در بازار آزاد نهراسیده بود و قیمت بر تابلوی صرافیهای منتخب طی یک روز نزدیک به ۲
هزار تومان افزایش یافته بود .روز شنبه بین قیمت دالر آزاد و صرافی ملی  ۴۰۰تومان فاصله وجود داشت و این
فاصله در روز یکشنبه به  ۱۵۰تومان رسید .افزایش قیمت بر تابلوی صرافیهای منتخب موجب شده است که
تقاضای آربیتراژی تا حد بسیار زیادی از بازار خارج شود؛ با این حال ،شدت رشد قیمت در هفتههای اخیر به
اندازهای بوده است که هراس افراد نسبت به کاهش ارزش داراییشان باال رفته است .بهعبارتی میتوان گفت
که بازار ارز در شرایط کنونی از سوی تقاضای آربیتراژی تحت فشار نیست و از سوی دو متغیر دیگر تحت فشار
قرار گرفته است :اولی ،تقاضای احتیاطی و دیگری تقاضای حوالهای .بهنظر میرسد تقاضای احتیاطی تحتتاثیر
نگرانیها نسبت به آینده ریال باال رفته است و تقاضای حوالهای به این دلیل قیمت را باال میبرد که سمت عرضه
ارز با اختالالتی مواجه شده است .یکی از نشانههای اختالل در سمت حواله را میتوان در روند قیمتی درهم
امارات دید .دیروز نرخ حواله درهم به باالی مرز  ۶هزار تومان رفت و این موضوع یکی از مهمترین عواملی بود که به
رشد قیمت دالر در بازار داخلی کمک کرد و انتظارات را تحتتاثیر قرار داد .در این شرایط میتوان گفت بازارساز
یکی از عوامل رشد قیمت را در روز یکشنبه مدیریت کرد؛ بازارساز برای اینکه مدیریت نوسانات را به دست بگیرد،
نیاز است که تغییرات نرخ حواله درهم را نیز تا حدی در دست بگیرد و برای این مساله نیاز به تقویت سمت عرضه
ارز است .اگر سمت عرضه حوالهای تقویت شود ،قیمت درهم افت میکند و به تبع آن ،نرخ در بازار داخلی نیز

تعدیل میشود .تعدیل قیمت در بازار داخلی تا حدی موجب میشود که تقاضای احتیاطی نیز از بازار خارج شود.
برخی خبرها و گزارش ها حاکی از آن است که سفارش برای خرید نفت ایران دوباره توسط چین از سر گرفته شده
است .در صورتی که این خبر صحت داشته باشد ،به احتمال زیاد سمت حوالهای ارز در آینده تقویت خواهد شد.
ضمنا برگشت ارز توسط صادرکنندگان نیز میتوانند به تقویت سمت حوالههای ارزی کمک کند .با این حال بازار با
ریسکهای دیگری نیز مواجه است .به عنوان مثال ،زمانی که بورس با قدرت زیاد مرزهای مقاومتی را میشکند،
این انتظار در میان برخی معاملهگران ارزی ایجاد میشود که دالر نیز در آینده توان عبور از سطوح مقاومتی را
خواهد داشت .در واقع چنین تصوری وجود دارد که رشد بازار سهام به واسطه انتظارات تورمی است و چنین
انتظاراتی میتواند بازار ارز را هم تحتتاثیر قرار دهد .در این شرایط ،بازارساز نیاز است که با دقت و توازن
بیشتری تصمیمات جدیدی را اتخاذ کند که منجر به بازگشت آرامش به تمام بازارها شود .دیروز بازارساز به شکار
دالر بازار آزاد رفت و حداقل مانع از آن شد که قیمت بهطور موقت از کانال  ۲۱هزار تومانی عبور کند؛ با این حال،
التهابات در بازار سکه همچنان برقرار بود و این فلز گرانبها دیروز  ۴۰۰هزار تومان افزایش یافت و به بهای ۱۰
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان رسید .رشد قیمت سکه در شرایطی صورت گرفت که در بازارهای جهانی اونس به دلیل
تعطیلی ،نوسان خاصی نداشت و عمده دلیل باال رفتن فلز گرانبهای داخلی در چنین وضعیتی رشد بهای دالر و
کمبود عرضه سکه بوده است .منبع :دنیای اقتصاد

-

صبح اقتصاد:
ایران و چین آینده سازان اقتصاد جهان

حمید رضا نقاشیان  /امضای قرارداد همکاریهای استراتژیک  ۲۵ساله ایران و چین اگر با واسطه گری های
متداول تجاری پشت پرده صورت نپذیرد بسیار هم مطلوب است .ایران و چین آینده سازان اقتصاد جهان  /به
گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد،امضای قرارداد همکاریهای استراتژیک  ۲۵ساله ایران و چین اگر با
واسطه گری های متداول تجاری پشت پرده صورت نپذیرد بسیار هم مطلوب است .هم دولت چین و هم دولت
ایران به این امر واقفند که قر اردادی با این ابعاد یقینا در شرایط دو کشور که به نوعی در مبارزه آشکار و نهان با
آمریکا منعقد میشود نیازمند تصویب مجلسین دو کشور خواهد بود .اینکه چین در شرایط خاص تحریم قدم پیش
نهاده و بنای سرمایه گذاری چهارصد میلیارد دالری در ایران دارد و قهرا سود و اصل سرمایه را با خرید نفت و
میعانات گازی و فراورده های مشتق از آن در طول  ۲۵سال مستهلک خواهد نمود ،برای کشور ما و کشور چین
مفید فایده خواهد بود ،البته بشرط اینکه زمینه حفظ منافع دوکشور در قرارداد لحاظ گردد .هر دو کشور عاقالنه و با
دقت به جوانب این امر واقفند که در ایران انقالب اسالمی صورت گرفته و در شرایط تحریم اقتصادی غرب بسر
میبرد و غربی ها در ارکان این کشور آدم خریده و مزدور کاشته اند و طبعا با این قرارداد و تحقق اجرایی آن مبارزه
و مخالفت خواهند نمود .همین ابتدای امر که قرارداد درشرف مذاکره و امضاست برخی استعمار چین در افریقا را
که چین همین نسخه را برای تصرف بندر مومباسا در کنیا و بندر هامبانتوتا در سریالنکا و مناطق متعدد دیگردر
اقصی نقاط جهان بکار برده به رخ مردم ایران میکشند .رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد با انتشار
کلیپ در اینستاگرام مردم را به مقابل ه با امضای این قرارداد دعوت میکند .نمایندگان مجلس ایران از احتمال بند و
بست های سیاسی اقتصادی پشت پرده این قرارداد نگرانند .اگر دو کشور بخواهند برای  ۲۵سال دست دوستی و
مودت به یکدیگر داده و راه آینده اقتصاد جهان را در آسیا پایه ریزی کنند باید به رضایت و تامین خاطر مردم دو کشور
اهمیت داده در قرارداد مالحظه چند شرط را بگنجانند .از مفاد توافق استراتژیک که چین مقدم به انجام آن است،
چین  ۲۸۰میلیارد دالر در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و  ۱۲۰میلیارد دالر برای توسعه زیرساختهای تولید و حمل

و نقل ایران ،سرمایهگذاری خ واهد نمود .در این حالت باید آورده هر دو کشور و نحوه مستهلک شدن سهم دو طرف
و زمان انجام عملیات اجرایی کامال واضح و مشخص و شفاف باشد .در قرارداد نحوه تسویه بدون اعمال دیدگاه
های سیاسی و نظامی صورت پذیرد .در اعزام نیروی فنی به ایران باید صرفه و صالح و اشتغال ملت ایران کامال
رعایت شود .طرف چینی باید بداند که درست  ۱۰ماه دیگر با هیچ یک از عوامل این دولت طرف نخواهد بود و همه
از دور مذاکره و اجرا و نظارت و حمایت خارج میشوند .ملت ایران از انجام این معامله که میتواند فواید عظیمی برای
منطقه و آسیا در برداشته باشد خوش حال خواهد بود و البته این خوشحالی منوط به رعایت این نکته است که
شفافیت حفظ منافع بدون پرداخت زیر میزی و کمسیون و صرفه و صالح در اصل هر زیر قرارداد خواهد بود .ما در
طول  ۴۲سال در ایران از برادران افغانی خود میزبانی کرده و با همکاری با ده ها میلیون افغانی میلیاردها دالر به
افغانستان سود رسانیده ایم و امروز نگاه به افغانی و افعانستان یک نگاه کامال برادرانه است .توقع ملت ایران از
این اقدام به انجام معامله ایجاد یک رابطه تاثیر گذار متقابل فرهنگی است تا ایران و چین بتوانند معیارهای تغییر در
فرایند اقتصاد در آسیا و متعاقب آن در جهان را به نفع خود رقم بزنند .نگرانی ایران و ایرانی و قاطبه ای از دلسوزان
این کشور نسبت به این قرارداد میتواند این باشد که دولت دوازدهم که کمترین محبوبیت و وجاهت را در شرایط
کنونی در ایران داراست مورد مذاکره است .عواملی در این مذاکره دخیلند که قبال خیانتی به بزرگی برجام را در
ایران محقق کرده اند و لذا این نگاه اگر در قرارداد با چین که برای  ۲۵سال آتی با ایرانیانی که مقصدشان تحقق
منویات انقالب اسالمی است رعایت شود طبعا همه ملت ایران به هر کارشناس و مدیر چینی که به ایران سفر
میکند به چشم شریک و رفیق نگاه خواهد نمود .انگیزه این قرارداد را اگر انگیزه بهره وری اقتصادی صرف و با تبیین
منافع منصفانه تعریف کنیم راه گسترش این رابطه روز به روز تقویت خواهد شد .ما منابعی در ایران داریم که برای
بهره برداری نیازمند ورود سرمایه و فن آوری هستند .حقیر شخصا در گذشته با مسئولیت تامین نیازهای جنگ با
چین به انعقاد و اجرای میلیاردها دالر قرارداد مبادرت نموده ام و از رفتار چینی ها در قرادادها کوچکترین نارضایتی
ندارم  .شاید بتوانم به جرات بگویم که واسطه رابطه ایران و چین هم بوده ام و از این اقدام در جهت منافع دو
کشور ب هره ها ایجاد نموده ام  .پیش بینی من این است که فواید قرارداد ایران و چین بشرط بلند نظری و دور
اندیشی دو طرف و جلوگیری از منافع شخصی و کودکانه و کوتاه مدت بدون شک به تحول اساسی در منطقه و
آسیا و نهایتا به جهان تسری خواهد یافت .والسالم منبع خبر  :صبح اقتصاد

-

سایت خبری شعار سال:
استراتژی ایران در توافق با چین ،خام فروشی نخواهد بود

طبق گفته های آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،توافق هاي جديد با چین فرصتی برای جلب
سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله صنعت ،انرژی ،گردشگری و فناوری اطالعات و
ارتباطی است .استراتژی ایران در این بین به هیچ وجه خام فروشی به چین نخواهد بود .شعار سال :آقامحمدی،
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص استراتژی ایران در توافق با چین اینگونه توضیح می دهد؛ Play
Videoتعداد بازدید  ۰ :کد ویدیودانلود فیلم اصلی یکی از علل توافق ما با چین این بود که اگر واقع گرایانه به قضیه
نگاه کنیم چین  ۱۰الی  ۱۵سال دیگر برترین اقتصاد دنیا خواهد بود و ما برای نرخ رشدمان نیازمند به سرمایه گذاری
بلند مدت هستیم .توافق ما با چین در تمام حوزه هایی است که در برنامه ریزی اقتصادی ما وجود دارد مثل نفت و
گاز و مسائل دانش بنیان اما استراتژی ایران در این بین به هیچ وجه خام فروشی به چین نخواهد بود .علت تاخیر
در عملیاتی شدن این توافق این بود که چشم عدهای به غرب و مذاکره با غرب بود .توافق هاي جديد با چین
فرصتی برای جلب سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله صنعت ،انرژی ،گردشگری و

فناوری اطالعات و ارتباطی است .باید تولید نفتمان را با قراردادهای آتی با چین به  ۸و نیم میلیون بشکه برسانیم.
با اطمینان از بازار هدف قطعا توان تولید باال را دا ریم چین بزرگ ترین مصرف کننده نفت و ما بزرگ ترین تولید کننده
نفت هستیم .پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از فضای مجازی /منبع خبر  :سایت خبری شعار سال

-

کیهان:
چین /اداره کتابخانه با رباتها

یک کتابخانه هوشمند چینی برای تسریع در سرعت انجام برخی امور از رباتها استفاده میکند .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،این کتابخانه جذاب برای طبقه بندی و تحویل کتاب از یک سیستم هوشمند استفاده
میکند .این سیستم شامل  ۱۵ربات به منظور طبقه بندی و دو ربات حملکننده است .با استفاده از رباتها
میتوان بسیار سریعتر کارهای مذکور را انجام داد به گونهای که گفته میشود این سیستم توانایی مرتب کردن
هزار و  ٥۰۰کتاب در یک ساعت را دارد .سیستمهای هوشمند همیشه به کمک انسان آمدهاند و این بار نوبت به
کتابخانهها رسیده است .بر اساس گزارشی که درباره این کتابخانه منتشر شده ،با استفاده از این سیستم
هوشمند میتوان تا ده برابر سریعتر از حالت دستی به دستهبندی کتابها پرداخت.

-

راه پرداخت:
همکاری مشترک علیبابا و بیامدبلیو در چین

براساس این همکاری قرار است یک پایگاه نوآوری مشترک در شانگهای برای استارتآپهای چینی راهاندازی
شود .توسط :محدثه دهباشی گروه علیبابا بهتازگی همکاری استراتژیکی را با شرکت خودروسازی آلمانی
بیامدبلیو ) (BMWامضا کرده است .براساس این همکاری قرار است یک پایگاه نوآوری مشترک در شانگهای برای
استارتآپهای چینی راهاندازی شود .این پایگاه در ناحیه توسعه فنی و اقتصادی شهرستان پودانگ واقع شده
است .این مرکز توسط بخش محاسبات ابری علیبابا یعنی علیبابا کلود و بخش سرمایهگذاری و همکاری با
استارتآپهای بیامدبلیو یعنی BMW Startup Garageمدیریت میشود .این پایگاه نوآوری مشترک درنظر دارد تا
در مدت سه سال به بیش از  ۳۰۰شرکت منابع فنی و سرویسهای مرتبط با محاسبات ابری ،دیجیتالسازی،
تکنولوژیهای نوآورانه خودروسازی و همینطور آموزشهای فنی و سرویسهای مشاوره ارائه دهد .این پایگاه با
مساحت بیش از پنج هزار مترمربع برای تیمهای استارتآپی برای حداقل انجام  ۳۰پروژه باکیفیت درنظر گرفته
شده است .همچنین قرار است برخی شرکتها و پروژههای علمی-فناوری هم پشتیبانی و خدمات مالی دریافت
کنند .به گفته ژوچن گولر نماینده و مدیرعامل بخش چین گروه بیامدبلیو ،شیوع ویروس کرونا عادات زندگی مردم
را تغییر د اده و باعث شده تا صنعت خودروسازی به سمت الکترونیکی شدن ،هوشمندتر شدن و دیجیتالی شدن
پیش برود .این شرکت خودروسازی آلمانی به تعهداتش درخصوص سرمایهگذاری در چین متعهد است و به گفته
گولر ۳۴۰۰ ،ایستگاه  G ۵و صد هزار پایگاه شارژ خودروهای برقی که قرار است ظرف سه سال آینده در شانگهای
ساخته شود ،محیط ایدهآل و مناسبی برای بیامدبلیو است تا پروژههای نوآورانه خودروسازیاش را در آن
راهاندازی کند .رن گنگ معاون گروه علیبابا درباره این همکاری میگوید« :خودروهای آینده به هاب نسل بعدی
سیستم شبکه تبدیل خواهند شد و تجارت کامال جدیدی برای عموم مردم به ارمغان میآورند» .منبعXinhuanet

خبرنامه - :حدیث هفته(:)16
«لزوم برنامه ریزی و مدیریت زندگی»
حضرت امام رضا که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
إج َتهِدوا أن یَکونَ زَما ُنکُم أربَعَ ساعاتٍ  :سا َع ًة مِنهُ لِمُناجاةِ اللّه ِ و ساعَةً لِأمر المَعاشِ و
شرَةِ اإلخوانِ و الثِّقاتِ و الَّذینَ ُی َعرِّفُونَ عُیُوبَکُم و یَخلِصونَ لَکُم فِی الباطِنِ و
ساعةً لِمُعا َ
ساعَةً تَخ ُلونَ فِیها ِل َلذّا ِتکُم و بِهذِهِ السّاعَةِ تَقدِروُن َعلَى الثَّالثِ ساعاتٍ ؛

بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید:
- 1زمانى براى مناجات با خدا ؛
-۲زمانى براى تأمین معاش [کسب روزی]؛
- 3زمانى براى معاشرت با برادران و معتمدانى که عیب هایتان را به
شما مى شناسانند و در دل شما را دوست دارند ،
- 4و ساعتى براى کسب لذّت هاى حالل ،با بخش چهارم توانایى
انجام دادن سه بخش دیگر را به دست مى آورید.
فقه الرّضا علیه السالم  ،ص 33۷

به ««خبـرنامه

"انجمن دوستی ایران و چين"»»،
درشبکه اجتماعی و پيام رسان "ایتـا" بپيوندید.
گردآوری اخبار از خبرگزاریها و رسانه های جمعی کشور،
https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474

پل ارتباطی با اعضا:
(فقط پیامک):

09221046867

📧: icfabulliten@gmail.com

http://ircfa.ir

