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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ائتالف اقتصادی روسیه،چین و ایران، علیه آمریکا 

آنالین بین  : خبر  روابط  کارشناس  چون یک  دیگر  کشورهای  مانند  انرژی  بحث  در  ایران  که  است  معقتد  الملل 

عربستان، قطر و غیره به آمریکا وابسته نیست و در بحث انرژی دارای استقالل مطلق است. چنین امتیازی چینی 

من این  بتوانند  مدت  دراز  در  تا  باشند  متعهد  تهران  به  که  کرد  خواهد  ترغیب  را  کنندها  خریداری  ایران  از  را    .ابع 

دیپلماسی اقتصادی ایران این روزهابیش از هر زمان دیگر فعال تر شده است. چه بسا که استارت آن زمان جنگ 

وزارت   است  شده  بیشتر  ها  تحریم  شدت  که  امروز  و  شد  آغاز  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  ریاست  با  تحمیلی 

حل اقتصاد و معیشت مردم و ورود ارز به کشور گذاشته است. در   خارجه کشورمان هم تمام نیروی خود را برای

سفر   همچنین  است.  کشور شده  اخیر  روزهای  اتفاقات  ترین  پربحث  از  یکی  چین  و  ایران  قرارداد  راستان  همین 

با علی اصغر  باره  به کشور صورت گرفت. در همین  ارز  تزریق  نیز حول محور همین موضوع و  تهران  به  الکاظمی 

 :ارشناس پیشکسوت مسائل بین الملل در اینباره گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانیمزرگر ک 

مراودات اخیر وزارت خارجه با کشورهای همسایه و بعضا دوست را چه طور ارزیابی می کنید و در چه راستایی  

ز بحث سند راهبردی  اخیرا شاهد تحرکات تازه ای در دیپلماسی اقتصادی ایران بوده ایم. ا//    صورت گرفته است؟ 

دیپلماسی   ۲۵ شدن  فعالتر  ایران.اما  به  عراق  وزیر  نخست  سفر  و  روسیه  با  قرارداد  تمدید  چین،  و  ایران  ساله 

اقتصادی ایران موضع تازه ای نیست. ایران مدت هاست که در تحریم و تنگنا به سر می برد. از زمان جنگ بین ایران 

اقتصاد بین المللی خود را به هر گونه ای که شده است تقویت کند. در  و عراق، کشورمان همواره سعی داشته تا  

این مسیر ایران متحمل هزینه هایی نیز شده است. در برهه ای مجبور به خرید غیرمستقیم و دیگر موارد شدیم که  

اولیه    ایران همچنین با مشکالتی در خصوص فروش نفت و تأمین مواد  بعدها به "دور زدن تحریم ها" معروف شد.

روبرو بود، اما در نهایت زیر بار کشورهای سلطه گر نرفت و امتیازی به آنان نداد. برای ایستادگی و مقاومت در برابر  

جهان سلطه نیاز به برنامه ریزی بودیم که ایران در نهایت دیپلماسی اقتصادی را برای رهایی از چالش های موجود 

ه نیز ایران سعی بر این دارد تا روابط اقتصادی خود را با کشورهای مختلف در این بره  در دستور کار خود قرار داد.

تقویت کند. از زمان همه گیری ویروس کرونا چند ماهی سپری شده و به همین دلیل کشورهای بسیاری را در دنیا  

 با مشکالت اقتصادی روبرو کرده است.

ا بلکه  نیست  ایران  شامل  فقط  این  که  گویند  می  ناظران  دنبال برخی  به  همگی  جهان  کشورهای  روزها  ین 

آمار باالی  //    خودکفایی افتاده اند خصوصا پس از روی کار امدن ترامپ و شیوع گسترده کرونا، نظر شما چیست؟ 

بخش های مختلف اقتصاد، محدود شدن رفت و آمدهای هوایی و زمینی و دیگر عوامل سبب   بیکاری، فلج شدن

اگر این کشورها حتی به اندک موفقیتی هم در راستای مهار   تندی کاهش یابد.شده تا قیمت نفت در جهان با شیب 

از   از معضالت اقتصادی بیاندیشند و  برای برون رفت  بایدتدابیر تازه ای  یابند شکی نیست که  ویروس کرونا دست 

کاهش میزان    سیاست های اقتصادی ملی گرایانه جدیدی را در پیش بگیرند. افزایش میزان تعرفه ها و همه مهمتر

به نظر می   از همین رو  به دنبال آن هستند.  زیادی  از جمله سیاست هایی است که کشورهای  تولید  وابستگی 

ایران نیز   در همین راستا اوضاع برای  رسد که خوداتکایی و تولید داخلی در بسیاری از کشورها پدیدار خواهد شد.

بهره گیری از فرصت های موجود است. همانطور که شاهد    با توجه به این شرایط به دنبال  راحت تر شده است و

المللی بین  رقابت های  با هستیم  آمریکا  به   میان  آمریکا  با  رقابت کشورهای غربی  و همینطور  کشورهای غربی 

و روسیه و     عالوه چین  آمریکا  در همین حال  افزوده خواهد شد.  نیز  آن  بر شدت  زمان  با گذشت  و  یافته  افزایش 

بردارند که روند   بیکشورهای غر را محدود کنند و در مسیری گام  المللی خود  بین  سعی خواهند کرد که تجارت 



 
تولید به جای اینکه در کشورهایی مانند چین و غیره انجام شود در داخل شکل بگیرد و متعاقباً با افزایش تعرفه ها، 

بار دیگر احیا یافته و بخش های ورشکسته اقتصادی  بیکاری کاهش  را   درصد  شوند. چنین فضایی فرصت خوبی 

برای ایران فراهم می کند که از غرب به شرق تمایل پیدا کند و در این بین با کشورهایی که با آمریکا اختالف شدید  

دارند ائتالف اقتصادی تازه ای تشکیل دهد. روابط اقتصادی ایران با روسیه می تواند پررونق تر از گذشته شود؛ به  

به تدریج انگیزه همکاری این   آمریکا و همچنین سد تعرفه ها، با افزایش سطح تنش ها با غرب و خصوص با چین که

 کشور با ایران می تواند در آینده ای نزدیک پررنگ تر شود.

اقتصادی کشور؟  دیپلماسی  راهبرد  به  گردد  برمی  این ها  دیرباز  //    پس همه  از  ایران  اقتصادی  دیپلماسی  بله، 

همواره   و  بوده  احسن فعال  نحو  به  بزرگ  های  قدرت  آلود  تنش  فضای  از  شکل  بهترین  به  تا  بوده  این  بر  سعی 

استفاده شود. روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله عراق نیز برای دو کشور حائز اهمیت بوده است. در 

کشور نیز به خوبی   عراق طیف های مختلفی وجود دارند که از آمریکایی ها دل خوشی ندارند و سیاستمداران این

رونق و شکوفایی   واقفند که  این مساله  بر  آنها  کنند.  را درک می  با کشورهای همسایه  اقتصادی  روابط  اهمیت 

و همچنین برقراری صلح بدون روابط با کشورهای همسایه ممکن نیست. برای اهمیت این موضوع می    اقتصادی  

در آمریکا  نماینده  زلمی خلیلزاد  اظهارات  به  در   توان  برقراری صلح  بود  که گفته  کرد  اشاره  افغانستان  امور صلح 

افغانستان تا حدود زیادی به ایران بستگی دارد و ایران با صلح آمریکایی موافق نیست. چنین موضوعی به خوبی  

نشان می دهد که ایران چه نقش مهمی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و همچنین اقتصاد منطقه دارد. حتی مقام 

های عراقی نیز بارها اعالم کرده اند که حل معضالت بزرگ این کشور مانند تأمین برق، گاز و از همه مهمتر امنیت 

در رابطه با چین هم به همین صورت است؟ ایا در حالی که شما می گویید جهان به سمت    به ایران وابسته است.

انقالب این سیاست را پیشه کرده، تحلیل شما از سند  خودکفائی در حرکت است با توجه به اینکه ایران نیز پس از  

دیپلماسی اقتصادی این در این روزها در حالی فعال تر به نظر می    ساله چیست و چه نفعی برای ایران دارد؟   ۲۵

متأثر نشده اند و پیامدهای سنگین تر آن به    ۱۹رسد که کشورهای مختلف دنیا به طور کامل از تبعات بیماری کووید  

میان مدت و حدود یک سال دیگر به طور خاص نمود پیدا خواهد کرد. در چنین فضایی که بازنگری اقتصادی    صورت

صورت می گیرد و کشورها تولید ملی را جایگزین خواهند کرد فرصتی مغتنم پیش رو خواهد بود تا کشور چین بیش 

یم انرژی مانند نفت و گاز می تواند نقش مهمی از پیش به سمت ایران گرایش پیدا کند. ایران با دارا بودن منابع عظ

برای چین ایفا کند. ایران در بحث انرژی مانند کشورهای دیگر چون عربستان، قطر و غیره به آمریکا وابسته نیست  

است. مطلق  استقالل  دارای  انرژی  بحث  در  متعهد   و  تهران  به  که  کرد  خواهد  ترغیب  را  ها  چینی  امتیازی  چنین 

در د تا  در  باشند  با چین  نیز همکاری هایی  این  از  پیش  ایران  کنند.  ایران خریداری  از  را  منابع  این  بتوانند  راز مدت 

زمینه های مختلفی چون استفاده از تکنولوژی در زمینه ماشین آالت داشته است اما ضرورت قانونمند شدن این 

در خصوص همکاری های    همراه داشته باشد.همکاری ها در قالب قرارداد می تواند نفع بیشتری را برای ایران به  

ایران با چین انتقاداتی هم مطرح می شود. در خصوص روسیه این کشور در زمینه گاز همواره سعی بر این داشته 

تا نگاه ایران به سمت شرق باشد. مسکو درصدد آن است تا در زمینه گاز اهرم فشار را روی اروپا حفظ کند. حتی  

کرات سوئیسی ها با ایران در خصوص خط لوله گاز به اروپا بود که به نتیجه نرسید. اما باید  در برهه ای شاهد مذا

توجه داشت که در موضوع نفت چنین نیست و روسیه با ایران رقابتی ندارد و چینی ها به راحتی می توانند آن را از  

بودن انتخابات در ماه نوامبر، آمریکایی ها    در خصوص روابط تهران و پکن نیز با توجه به نزدیک   ایران خریداری کنند.

سعی دارند اهرم فشار را بر روی ایران حفظ و چینی ها را از تجارت با ایران منصرف کنند. حتی صحبت از تحریم  

چین در صورت روابط اقتصادی با ایران نیز می شود که این موضوع به مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی وابسته  

پکن و واشنگتن می گذرد رقابت اقتصادی نیست؛ چرا که آمریکایی ها چین را یک رقیب امنیتی   است. آنچه که بین 



 
مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی وزن مهمی در این بین دارند و به نظر     و استراتژیک در آسیای شرقی می دانند.

د که رقابتش به آمریکا صرفا در  می رسد در این موضوع چین در مقابل آمریکا ایستادگی کند. پکن به خوبی می دان

ُبعد اقتصادی نیست و با توجه به پروژه وسیعی که در منطقه خاورمیانه دارد به نزدیک شدن خود به ایران ادامه  

داد. را    خواهد  آن  عمقی  صورت  به  باید  که  است  ای  گسترده  و  وسیع  ابعاد  دارای  چین  و  ایران  راهبردی  سند 

قرارداد به منظور انعقاد قراردادهای دیگر بسیار حائز اهمیت است تا در پی آن بررسی کرد. تحقیق روی جزئیات  

جمهوری اسالمی بتواند عالوه بر ایجاد اشتغال مسائل توسعه ای را نیز به پیش ببرد. بی شک در این راه پر و پیچ 

یب روابط دو کشور  خم آمریکایی ها نیز دست بسته نخواهند نشست و به تبلیغات خود برای سنگ اندازی و تخر

ادامه خواهند داد. در دوره ای که آمریکا تمام توان خود را برای محاصره اقتصادی ایران به کار بسته است جمهوری  

اسالمی ایران نیز باید متقابال بیش از هر زمان دیگری فعالتر عمل کند تا در نهایت بتواند یک ائتالف اقتصادی را در  

ل دهد. از همین رو به نظر می رسد که از لحاظ تاکتیکی و استراتژیک چین و روسیه  مقابل فشارهای آمریکا تشکی 

 در خط مقدم این ائتالف قرار خواهند داشت. 

 اثر سیگنال چینی بر بورس //   برد؟ توافق ایران و چین بازار سهام را به کدام سو می

اقتصاد ارغوان  -دنیای  گروه  : محمد  مانند  نیز  سرمایه  بازار  رویکردفعاالن  اجتماعی  سند  های  به  متفاوتی  های 

تواند تاثیر مثبتی بر بازار  طور بالقوه میساله ایران و چین دارند. برخی معتقدند این سند به   ۲۵همکاری راهبردی  

سرمایه بگذارد و برخی دیگر مخالف این دیدگاه هستند. به هر حال باید تا زمان انتشار جزئیات قرارداد صبر کرد زیرا 

هنوز اطالعات کافی درخصوص این توافق در دسترس نیست.به گزارش »دنیای اقتصاد« مدتی است بحث درباره  

در حالی   .ها و فضای مجازی بسیار داغ شده استاله ایران و چین« در رسانه س  ۲۵های راهبردی  »سند همکاری

اند. های مختلف له یا علیه این قرارداد سنگر گرفته که هنوز جزئیات قرارداد مذکور توسط طرفین افشا نشده، گروه 

یا بد دانست. با این حال  توان این توافق را خوب  نمی  با توجه به در دسترس نبودن اطالعات کافی از متن توافقات،

المللی قراردارد و  های بینها و محدودیتچه خوب یا چه بد، باید بپذیریم در حال حاضر کشور تحت شدیدترین تحریم

صورت بالقوه  های سیاسی آن، بههای اقتصادی دنیا، فارغ از جنبه در این شرایط توسعه روابط با یکی از ابرقدرت 

ظرفیت تجاری و    های مختلف برای کشور ایجاد کند. با توجه به گستره انگیزی در حوزه های شگفتتواند ظرفیت می

تواند در  متاثر شوند. تاثیراتی که می  توانند از این توافق اقتصادی میان چین و ایران، بسیاری از صنایع در ایران می 

 .نهایت بر بازار سرمایه ایران اثرگذار باشد

رسد تاکنون اخبار این توافق نتوانسته واکنش فعاالن بازار را  با این حال به نظر می //    چین-برجام و قرارداد ایران

توانست جریان  های منتشر شده درخصوص آن نیز میکه در جریان توافق برجام حتی شایعه برانگیزاند. در حالی 

این سند همکاری با برجام  های  بازار را تغییر دهد. علی صادقین اقتصاددان و فعال بازار سرمایه درخصوص تفاوت 

تحریممی ما  گفت  باید  برجام  درمورد  بین گوید:  زمان  های  آن  و  داشتیم  ملل  سازمان  امنیت  شورای  ذیل  المللی 

نزدیک می توافق  به  تحریمهرچه  مجموعه  بینشدیم  می المللیهای  بود حذف  تحمیل شده  ایران  بر  که  شد،  ای 

ها دچار مشکل فروش شده بودند؛  هایی که به واسطه تحریم ی شرکتتوانست اثر کاملی روی تمامبنابراین می

او با تشریح این     گرفتند.در صف خرید قرار می  ها،بگذارد. بنابراین با هر خبر مثبتی از روند مذاکرات تقریبا اکثر سهم

میتفاوت  است،ها  آن  از  صحبت  که  جدید  توافق  این  اما  تحریم  گوید:  روی  بر  بیناثری  تحریمهای  و  های المللی 

یک  نیز  ما  اینکه جامعه  بر  ندارد. مضاف  تا  آمریکا  بنابراین  کرده است.  تجربه  را  تحریم  برداشته شدن  انتظارات  بار 

پتروشیمی و زیرساخت که    رسیدن به توافق ملموس و افزایش احتمال ورود سرمایه خارجی به بخش کامودیتی،

های گوید: در این صورت نیز تحریماین فعال بازار سرمایه می   .گیرددی نمیشود؛ بازار آن را جشامل فلزات نیز می



 
تبعیت کشور  بهآمریکا و  را  توافق  این  بازار هنوز  این  بنابر  تغییر نخواهد شد.  صورت ملموس های دیگر دستخوش 

دارد،   ابهاماتی  زیرا  است  نزده  تخمین  مختلف  صنایع  بر  را  آن  اثرات  برآورد  و  است  نکرده  که  درک  معنی  این  به 

 .گیردها قرار میها مورد توجه چینیمشخصا کدام صنایع و کدام بخش

بازار سرمایه بر  این قرارداد  //    تاثیر منفی  تاثیرات  سید حمید میرمعینی دیگر کارشناس بازار سرمایه درخصوص 

تاثیر خاصی بر بازار سرمایه بگذارد چه بسا که این تاثیر میگوید: این توافق به دالیل مختلف نمیمی تواند  تواند 

ولفه اصلی رشد بازار در چند  گوید: به هرحال عمدتا ماو با اشاره به حمایت دولت از بازار سرمایه می  .منفی باشد

تامین سرمایه   تامین کسری بودجه و همچنین  برای  به بازار سرمایه بوده است. دولت  نگاه مثبت دولت  ماه اخیر 

نگاه خود را به بازار سرمایه تغییر داد درحالی که اگر این توافق حاصل شود این احتمال وجود دارد که دولت بتواند  

های مالی خارج  ها تامین سرمایه را انجام دهد و از محدودیت گذاری چینیو سرمایه   از طریق فروش نفت به چین

شود. میرمعینی اضافه  ای که دولت به بازار سرمایه داشت بعد از قرارداد تضعیف میشود. بنابراین دیگر نگاه ویژه 

ی که ما بتوانیم به منابع درآمدی  ای که روی بازار سرمایه اثرگذار است نرخ ارز است. درصورتکند: دومین مولفه می

گیرد. در شرایط فعلی نرخ  نفتی و منابع درآمدی صادراتی دست پیدا کنیم مطمئنا نرخ ارز روند نزولی به خود می 

بر سودآوری شرکت دارایی شرکتارز  ارزش جایگزینی  و همچنین  ارزی شرکتها  منابع  و  در ها  و  ها موثر است 

مو تمامی  ارز  نرخ  کاهش  می صورت  کاهش  مذکور  می    یابد.ارد  ادامه  احتمالی  منفی  تاثیرات  تشریح  با  دهد: او 

گیرد و این احتمال وجود دارد  دولت به واسطه واردات گسترده از چین جلوی تورمی را که در کشور حاکم است می

شوند. تضعیف  داخلی  صنایع  می    که  ادامه  قیمت میرمعینی  افزایش  ودهد:  گذشته  ماه  چند  در  همچنین   ها 

های این قرارداد در چند روز گذشته باعث شده قدرت تقاضا از سوی بزرگان بازار سرمایه کم شود و دیگر زمزمه 

مثل گذشته عطش خرید از سهامداران دیگر وجود نداشته باشد. اینها باعث شده است آن روند رو به رشد قبل از  

تواند گوید: در کل اگر این قرارداد اجرایی و بسته شود میانتشار توافق چین مقداری کندتر شود. او با تاکید می

 .تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد

است؟  تاثیرگذار  صنایع  کدام  روی  بر  قرارداد  »دنیای  //    این  به  احتمالی  قرارداد  این  تاثیر  درخصوص  صادقین 

توانیم بگوییم بخش عمده است که می  هاگوید: بخش قابل توجهی از این قرارداد مربوط به زیرساختاقتصاد« می 

تواند صنایع تواند بخشی از آن باشد. این بخش میای که ایران میآن مربوط به پروژه جاده ابریشم است. پروژه 

نهادهکانی   محور مانند فلزات،کامودیتی  ادامه میهای معدنی و حتی  او  تاثیر قرار دهد.  را تحت  انرژی  دهد:  های 

با حوزه گذاحوزه سرمایه  ارتباط مستقیمی  که  از جمله ری  پایین دستی  و همچنین صنایع  گاز  و  نفت  انرژی،  های 

تواند تحت تاثیر  ها را میهایی که تابع این حوزه هستند، از جمله نیروگاههای نفتی و شرکتپتروشیمی و فرآورده 

توافق، درصورت  که  اینها صنایعی هستند  دهد.  افزا   قرار  ورود سرمایه،  اجرای طرحبا  و  تولید  و  یش  توسعه  های 

می پروژه  مواجه  جدید  می   شوند.های  ادامه  در  یک صادقین  که  چین  اقتصاد  بر  مبنی  جامعه  دید  برخالف  گوید: 

ها دیگر اقتصادی با نیروی کار ارزان ندارند،  چینی  ۲۰۱۶اقتصاد کارمحور با نیروی کار ارزان است. باید بگویم از سال  

اقتصاد جهان جلو میها  اتفاقا چینی باالی  در سطوح  تکنولوژی  درحوزه  در  هم  را  و چین  یک    ۱۰روند  آینده  سال 

 .محور خواهیم دیداقتصاد دانش محور یا تکنولوژی

 تحلیل مقام ارشد سابق آمریکایی از روابط ایران وچین

، عضو ارشد میز خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا در نیویورک تایمز نوشت:  Michael Singh : اقتصاددنیای 

گر مشارکت فزاینده بین ایران به عنوان دشمن اصلی آمریکا در خاورمیانه و چین، قدرت »واشنگتن به دقت نظاره 



 
مطلب آمده است: »در این ماه خبرهایی رو به رشد در آسیا است.«به گزارش پایگاه خبری »انتخاب«؛ در ادامه این 

 .قرار دارند  ساله مشارکت تجاری و نظامی   ۲۵نامه  منتشر شد مبنی بر اینکه چین و ایران در آستانه امضای توافق

این موضوع مانند یک توفان ژئوپلیتیک در واشنگتن بود، زیرا نشان دهنده همکاری یک رقیب رو به رشد آمریکا در  

و چین  یعنی  در    آسیا  متحده  ایاالت  غالب  موقعیت  تهدید  برای  ایران  یعنی  خاورمیانه  در  واشنگتن  دیرینه  دشمن 

توافق این  است.  جنجالیخاورمیانه  طرز  به  مینامه  وعده  چین،  ای  به  ایران  نفت  منظم  عرضه  ازای  در  که  دهد 

های منفی به  و چین، واکنش  ها را در روند توسعه اقتصادی ایران شاهد خواهیم بود.«در ایرانحضور عظیم چینی

نامه را معاهده جدید ترکمانچای  جمهور ایران، این موافقتنامه مطرح شد. منتقدان حسن روحانی، رئیس این توافق

توافق سال    نامه نامیدند،  در  که  موافقت   ۱۸۲۸مشهوری  این  قالب  در  شد.  بخش امضا  شده  تضعیف  ایران  نامه، 

ری روسیه واگذار کرد. در پکن، سخنگوی دولت که به جای پرداختن به انتقادهای  اعظم قفقاز جنوبی را به امپراتو

کرد، اصرار داشت که ایران فقط یکی از کشورهایی است که  نامه صحبت می واشنگتن در مورد بودجه این موافقت

با آنها روابط دوستانه عادی را توسعه می  ین توافق گزارش  دهد. وی ادعا کرد که اطالعات بیشتری درباره ا چین 

دهد که این دو با آغوش باز روابط با طرف مقابل  نشده است. فرازوفرودهای تهران و پکن در روابطشان نشان می

رو هستند،  تر با آن روبه اند. در عوض، این موضوع معضالتی را که چین و ایران برای برقراری روابط نزدیکرا نپذیرفته 

می مقاماتآشکار  اینکه،  مهم  می  کند.  کنند.در سالواشنگتن  استفاده  آمریکا  نفع  به  معضالت  این  از  های  توانند 

بی چین  بود،  شده  خاورمیانه  در  کنترل  غیرقابل  منازعات  درگیر  متحده  ایاالت  که  حالی  در  صدا اخیر،  و  سر 

، اما متنوع های پکن سادهخود را در منطقه گسترش داد. انگیزههای اقتصادی، دیپلماتیک و حتی نظامی  فعالیت 

برای  مقصدی  کردن  پیدا  و  انرژی  واردات  به  مبرم  نیاز  رفع  مانند  خود،  منافع  پیشبرد  دنبال  به  چین  است: 

رئیس سرمایه  پینگ،  جین  شی  عمل،  در  است.  کارش  نیروی  و  اضافی  پیشبرد  های  در  سعی  کشور  این  جمهور 

توپوگرافی شکل  تغییر  هدف  با  که  دارد  جاده  و  کمربند  عمل  منطقهابتکار  اقتصادی  صورت  های  چین  نفع  به  ای 

گیرد. از سوی دیگر، مقامات پکن قصد دارند با تالش آمریکا برای مهار این طرح مقابله کنند. به طور خالصه، چین  می

در تالش است تا خود را در نگاه جهانیان و مردم خود به عنوان یک قدرت بزرگ نشان دهد که قادر به رقابت با ایاالت  

های بزرگ از ماجراهای خاورمیانه صدمه  از قدرت   دانند که تعداد کمیه است.با این حال، رهبران چینی میمتحد

پیشبرد  دیده  برای  که  دارند  اطالع  پکن  مقامات  همچنین  دارند.  حضور  صحنه  در  قدرتمند  همچنان  بقیه  و  اند 

با مجموعه روبه اهدافشان  توجه  قابل  موانع  از  به طور  ای  منطقه،  مثال، شکافرو هستند.  های عمیق سیاسی 

کند. این موضوع یک خطر برای چین در بر  ها دشوار میها را برای خارجیاجتناب از مشارکت در بسیاری از درگیری

از دوستی با همه طرف  زیرا پکن قصد دارد که  به  دارد،  ایران، اسرائیل و کشورهای عربی  از جمله  ها در منطقه 

ببرد   بهره  یکسان  تعامل منطقه طور  از مزایای  تعهدات خود  به حداقل رساندن  را ایتا ضمن  اش حداکثر استفاده 

ایران   و  توافق چین  یاد داشته باشید که  بود.به  از سوی پکن آسان نخواهد  این طرح  اما در واقعیت، اعمال  ببرد، 

با مجمع همکاری ا    تقریبا همزمان  برگزار شد و  چین و اعراب منعقد شد. مجمع همکاری مورد بحث  این ماه  وایل 

انگیزتر، شماری مبنی بر دوستی چین با رقبای عرب ایران را به دنبال داشت.موضوع حیرتهای بیصدور اعالمیه 

های گذاری کند. اتفاقی که طی آن چین از منافع سرمایه ای است که ایاالت متحده در منطقه ایفا می نقش برجسته 

میاقتصادی  سود  ااش  بدون  در  برد؛  مستقر  شهروندان  و  خود  سرمایه  برای  کافی  امنیت  بتواند  واشنگتن  ینکه 

دهد. در منطقه فراهم کند. همچنین پکن بر اساس دیپلماسی »گرگ مبارز« به نبردهای خود با واشنگتن ادامه می 

تحریک  اقدامات  به  خاورمیانه  در  که  است  گرفته  تصمیم  چین  کنون  تا  راستا  بههمین  نزند.  دست  مثال    آمیز  طور 

تحریم  مقابل  در  ایران  از  راستای حمایت  در  را  انگشت شماری  دیپلماتیک  داده  اقدامات  آمریکا سامان  ثانویه  های 

است. بنابراین، در حالی که چین به دنبال دستیابی به منافع استراتژیک در خاورمیانه است، این کار را بی سر و  

می  انجام  تقوصدا  منطقه  در  را  خود  نقش  می دهد،  می یت  چالش  به  را  واشنگتن  هیاهو  بدون  و  کشد.ایران، کند 



 
منطقه اصلی شریک  روبه ترین  خود  خاص  مشکالت  با  چین  رنج ای  آمریکا  حداکثری«  »فشار  از  تهران  است.  رو 

اکنون به دوست نیاز دارد، به هر دوستی که بتواند آن را بیابد. چین، کشوری است که ثروت و قدرت  برد و هممی

برای حمایت از ایران دارد. از سوی دیگر، پکن به تجدیدنظرطلبی ایران برای به چالش کشیدن نقش ایاالت    کافی

توانند بهترین همکاری را با یکدیگر  رسد پکن و تهران میالمللی تمایل دارد. بنابراین به نظر میمتحده در نظم بین

های خارجی مشکوک کرده است. به این ترتیب،  به قدرت   داشته باشند.با این حال، تاریخ ایران، مردمانش را نسبت 

خرید نفت ایران توسط چین و ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان داخلی ایرانی به واسطه واردات کم هزینه از چین، 

باعث شده است که شاهد موانعی بر سر گسترش روابط دو کشور باشیم.موانعی که بر سر راه گسترش روابط  

وج ایران  و  میچین  شمار  به  آمریکا  برای  فرصتی  دارد،  است. ود  تهران  و  پکن  بین  مشارکت  نگران  که  رود 

به تشدید معضالت پیش ایاالت  باید در هر فرصتی  تأکید کرد که  متحده  باید  به عنوان مثال،  بپردازد.  روی دو کشور 

اینکه هزینه بر  به چین عالوه  ایران  اوابستگی  و  انتخاب سیاسی است  تهران مایل به سازش در بر است، یک  گر 

بین ایهای منطقه ای و سیاست های هستهطلبیمورد جاه  باشد، درهای جامعه  باز است. اش  رویش  به  المللی 

منطقه  شرکای  با  روابط  گسترش  به  باید  واشنگتن  صورت همچنین،  در  است  ممکن  که  کشورهایی  بپردازد،  ای 

ردارند و آمریکا را در مقابله با چین تنها بگذارند. به ویژه آمریکا به  غفلت آمریکا به سمت گسترش روابط با پکن گام ب

کند، نیاز دارد.اشتباه نکنید،  گذاری میفروشد یا در آن سرمایه کمک آنها برای مهار چین وقتی که به ایران سالح می 

پ در  مثال پکن  به عنوان  بوده است.  برای هر دو کشور مهم  دیرباز  از  ایران  و  و  های هسته یشرفت روابط چین  ای 

توافق قالب  در  چه  است.  داشته  نقش  ایران  رسمی  نامه موشکی  مشارکت  اثر  های  بر  و  سادگی  به  چه  و 

شود، زیرا پکن سعی دارد های آینده روابط چین و ایران بیشتر هم میهای موقت. به احتمال زیاد در سال همکاری

را در مقابل   لملل عرض اندام کند. ایران نیز در تالش است خوداها بگیرد و خودش در عرصه بینقدرت را از غربی 

های ایران کننده قدرت آمریکا مصون و تقویت کند. بنابراین، شرایط به نحوی است که افزایش همکاریاثرات ناتوان

متحده یاالت آیا ا   ناپذیر باشد، امابینی است. اگرچه تعمیق روابط ایران و چین ممکن است اجتنابو چین قابل پیش 

 اجازه می دهد این کار برای تهران یا پکن به آسانی انجام شود؟

 روسیه به چین متوقف شد  ۴۰۰ارسال سامانه موشکی اس 

دومین محموله سامانه موشکی »اس   : مهر و هنو زمشخص  «  ۴۰۰-ارسال  متوقف شده است  به چین  روسیه 

رسید  خواهد  چین  به  ها  محموله  این  زمانی  چه  محموله   .نیست  دومین  ارسال  داد،  گزارش  تایمز  هندوستان 

علت توقف ارسال این سامانه موشکی به چین   .روسیه به چین متوقف شده است«  ۴۰۰-سامانه موشکی »اس  

چین سامانه دفاعی    ت.شیوع کرونا عنوان شده، اگرچه زمان ارسال مجدد این سامانه به چین نیز مشخص نیس

دو طرف قرارداد مذکور   میلیارد دالری از مسکو خریداری کرده است. ۳را در چارچوب یک قرارداد  ۴۰۰-موشکی اس 

همکاری گسترش  راستای  در  سال  را  در  نظامی  کردند.  ۲۰۱۵های  امضا  که    میالدی  بود  دهه  یک  از  بیش  چین 

اس   پیشرفته  دفاعی  دا  ۳۰۰سامانه  اختیار  در  جدید  را  نسل  توانست  که  است  کشوری  اولین  آن  از  پس  و  شت 

اس   بگیرد.  ۴۰۰سامانه  اختیار  در  نیز  می  ۴۰۰اس    را  که  است  هوایی  برش  فناوری  با  دفاعی  تواند یک سامانه 

  ۲۷متر تا    ۱۰کیلومتر و در ارتفاع بین    ۶۰۰ای در حدود  ها و پهپادهای دشمن را در فاصلههای بالستیک، جتموشک

  ۳۶موشک زمین به هوا قادر به منهدم کردن    ۷۲متر در ثانیه هدف قرار دهد و با    ۸۰۰هزار و    ۴ر و با سرعت  کیلومت

 هدف به طور همزمان است. 

 آمریکا تعطیل شدن کنسولگری خود در چنگدو را تائید کرد 



 
کرد : مهر تائید  را  چین  چنگدو  در شهر  خود  کنسولگری  تعطیل شدن  دوشنبه  امروز  صبح  آسوشیتدپرس    .آمریکا 

ایاالت متحده در شهر چنگدو چین تعطیل  به دستور پکن، کنسولگری  تائید کرد که  امروز  آمریکا صبح  گزارش داد، 

چین این اقدام را در واکنش به تعطیل شدن کنسولگری خود در شهر هیوستون تگزاس و تسخیر آن از    .شده است

پیشتر، به دستور مقامات پکن و در اقدامی تالفی جویانه نسبت به     .سوی نیروهای فدرال آمریکا، انجام داده است

از ساخ آمریکا  این کشور در  تعطیلی کنسولگری چین در شهر »هیوستون« تگزاس، پرچم ملی  تمان کنسولگری 

کشیده شد.  پایین  »چنگدو«  »پاسخی   شهر  چنگدو،  در  آمریکا  کنسولگری  تعطیلی  که  کردند  اعالم  چین  مقامات 

تگزاس است.  در هیوستون  دیپلماتیک چین  اماکن  نابخردانه« واشنگتن در خصوص  به »اقدامات    قانونی و الزم« 

آمری دسترسی  که  بابت  آن  از  چنگدو  میکایی کنسولگری  تسهیل  را  تبت  مناقشه  مورد  منطقه  به  حائز  ها  کرد؛ 

آمریکا چندی پیش با طرح اتهامات حقوق بشری، مدعی شد که چین در روند رفت و آمد اتباع بیگانه به    اهمیت بود.

 هایی را علیه برخی مقامات چینی اعمال کرد.کند و به همین دلیل تحریممنطقه خودمختار تبت کارشکنی می

 «بازگشت به سیاست مهار »جرج کنان /   ها مشارکت سیاسی و اقتصادی آمریکا و چینفروپاشی دهه

ها مشارکت سیاسی، اقتصادی  متحده و چین در حال متالشی کردن دههگام به گام و ذره ذره ایاالت  : اقتصاددنیای 

های »باز«های دو طرف شکل کنند که با دیدگاه نه را برای عصر جدیدی از تقابل آماده می و اجتماعی هستند و زمی

های امنیت  ها ندارد، مقام شود. از آنجا که با نزدیک شدن به انتخابات، ترامپ جایگاه خوبی در نظرسنجیداده می 

هفته  در  را  چین  به  خود  وی حمله  مقام ملی  و  بخشیده  اخیر شدت  دیپلماهای  را هدف ت ها،  چینی  مدیران  و  ها 

در گرفته  بهحالیاند؛  را  کلیدی  تبلیغاتی  پیام  یک  استراتژی  این  برخی مقام که  اما  دارد  نگران  دنبال  آمریکایی  های 

شود بازنده  انتخابات  در  ترامپ  مبادا  که  غیرقابل    .هستند  تغییرات  برخی  به  دست  تا  تالشند  در  همچنین  آنها 

را کسا  این  بزنند.  آشنا هستند.نی میبازگشت  تفکر  این  با  که  در     گویند  مایرز«  لی  »استیون  و  وونگ«  »ادوارد 

رئیس   ۲۵گزارش   پینگ«،  جین  »شی  نوشتند،  تایمز  نیویورک  برای  می ژوئیه  آتش  این  بر  چین،  به  جمهور  و  دمد 

بین  بینگرانی  در کشورش  نوظهور  اقتدارگرایی  مورد  در  قدرت سیاسیتوجهی میالمللی  تا  تحکیم   کند  را  خود 

تر شدن کنگ را از میان بردارد. او با انجام این کار، موجب سختهای اساسی از سین کیانگ تا هنگکرده و آزادی 

تواند برای منافع چین خطرناک باشد. زند که به گفته برخی مینگاه واشنگتن به پکن شده و نزاعی را دامن می

ه یک تقابل استراتژیک و ایدئولوژیک اساسی میان دو غول اقتصادی جهان گزارشگران نیویورک تایمز بر این باورند ک

جمهور رخ داده یا در حال رخ دادن است. یک رقابت گسترده و شدید هدف غایی تیم مشاوران و »باز«های رئیس 

مونیست چین ترامپ است. در نگاه آنها، تقابل و اجبار، تجاوز و دشمنی باید به مثابه »وضع موجود« در برابر حزب ک

کار گرفته شود و مهم نیست که در دور  باشد. به باور این مشاوران، این الگوها باید همواره در کنار هم علیه چین به

گیرد. این مشاوران چنین سیاستی را »مقابله به مثل«  بعد چه کسی سکان سیاست کاخ سفید را به دست می

سخنان روز پنجشنبه خود گفت که روابط دو کشور باید مبتنی بر اصل    مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در   نامند.می

»بی اعتماد باش و بررسی کن« باشد. او افزود که بازگشایی دیپلماتیک با چین که به ابتکار ریچارد نیکسون در نیم 

کت در  در سخنرانی  پمپئو،  مایک  است.  آمریکا شده  منافع  تضعیف  موجب  نهایت  در  گرفت  انجام  پیش  ابخانه  قرن 

جمهور اسبق کشورش در یوربا لیندای کالیفرنیا، تاکید کرد نگرانی ریچارد نیکسون در نیکسون در زادگاه این رئیس 

، امروز تعبیر شده است.  ۱۹۷۰خصوص پیامدهای سیاستش در باز کردن فضا برای حزب کمونیست چین در دهه  

به وجود آوردن هیوالی فرانکنشتاین با گشایش برای  جمهور نیکسون یک بار گفت که نگران  وی ادامه داد: »رئیس 

حزب کمونیست چین در جهان است و حاال ما اینجا هستیم.« او هشدار داد، ارتش چین »قوی تر و تهدیدآمیزتر«  

باید در قبال پکن رویکرد »بی  ای به  اعتماد باش و بررسی کن« را در پیش گرفت. این صحبت پمپئو اشارهشده و 

جمهور اسبق آمریکا در خصوص داشتن رویکرد »اعتماد داشته باش اما بررسی کن« در  ریگان، رئیس   شعار رونالد



 
از   جدید  گروه  یک  که  است  آن  زمان  »شاید  کرد:  تصریح  آمریکایی  مقام  این  است.  سابق  شوروی  اتحاد  قبال 

آز جهان  اگر  بگیرد.  شکل  دموکراتیک  کشورهای  از  جدید  ائتالف  یک  عقیده،  هم  چین کشورهای  نیابد  تغییر  اد 

باید    -کمونیست مطمئنا ما را تغییر خواهد داد.« »وونگ مایرز« همچنین به نقل از وزیر خارجه آمریکا افزودند:»ما 

که بپذیریم  را  در سال یک حقیقت سخت  ما  و دهههادی  قرن  ها  یک  بخواهیم  اگر  اینکه  باشد:  آینده  آزاد    ۲۱های 

پروراند، پارادایم قدیمی تعامل  که شی جین پینگ رویای آن را در سر می  داشته باشیم و نه قرن بیست و یکمی

کورکورانه با چین باید کنار گذاشته شود. ما نباید آن را ادامه دهیم و نباید به آن بازگردیم.«رویدادهای هفته گذشته 

نبه گذشته وزارت خارجه شای دیگر به روابط دو کشور زد و مارپیچ روابط میان دو کشور را تسریع کرد. سهضربه 

دیپلمات که  امر موجب شد  داد. همین  در شهر هیوستون  کنسولگری چین  تعطیلی  به  های چینی آمریکا دستور 

مبادرت به سوزاندن اسناد کنند. روز جمعه هم چین در اقدامی متقابل کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو را بست.  

اعالم کرد ک بعد  روز  در وزارت خارجه چین هم یک  وارد کنسولگری چین  آمریکا جمعه عصر  در  ه ضابطان قضایی 

بخش هیوستون شدند. در این میان، وزارت دادگستری آمریکا هم »اتهاماتی کیفری« علیه چهار عضو ارتش آزادی 

و   پنهانی  عملیات  بتوانند  طریق  بدین  تا  کرده  پنهان  را  خود  واقعی  که هویت  کرد  متهم  را  آنها  و  کرد  مطرح  خلق 

نفر به دنبال پناهنده    ۴نفر دستگیر شدند. اگرچه یکی از این    ۴متحده را انجام دهند. هر  سوسی خود در ایاالتجا

گیرد  شدن به کنسولگری چین در سانفرانسیسکو بود اما در نهایت بازداشت شد. این اقدامات در حالی صورت می

دفتر سیاسی حزب کمونیست وضع کرد. دلیل آن  هایی را علیه اعضای ارشد  که دولت ترامپ در ماه جاری تحریم 

بود. در همین راستا،  های گسترده مسلمانان، تحوالت هنگبازداشت  کنگ و ادعاهای چین در دریای چین جنوبی 

ایاالت »سیاست  نوشت:  توییتر  در  خود  کاربری  حساب  در  ماه  مرداد  چهارم  پمپئو  آفتاب  مایک  روشنی  به  متحده 

چین،   جنوبی  دریای  بین است:  قانون  پکن  »اگر  افزود:  پمپئو  نیست.«  چین  آبی  امپراتوری  پا  پهنه  زیر  را  المللی 

بگذارد و کشورهای آزاد هیچ اقدامی انجام ندهند، تاریخ گواه داده که حزب کمونیست چین، مناطق بیشتری را به 

می در  ا کنترل  و  مناقشات  اختالف،  موارد  تمامی  آمریکا  خارجه  وزیر  گفته  به  مورد  آورد.«  در  مالکیتی  دعاهای 

بینبخش قانون  طریق  از  »باید  آبی،  گسترده  منطقه  این  یادآور    .«وفصل شودالمللی حلهای  پمپئو  این سخنان 

های ارشد آمریکا در زمان جنگ سرد پیشنهاد شد و  سیاست مهار شوروی است که توسط جرج کنان از دیپلمات

هزار میلیارد دالر از تجارت جهانی از    ۵شد ساالنه حدود  برآورد می  مورد پیگیری قرار گرفت. دریای جنوبی چین که

کند، در عین حال منبع غنی ماهیگیری، ثروت عظیمی از نفت و گاز و سایر منابع طبیعی است.  های آن عبور میآب

تا دارند؛  مالکیت  ادعای  آن  مختلف  مناطق  مورد  در  آسیا  از کشورهای جنوب شرق  بسیاری  بر چین،  یوان، عالوه 

فیلیپین، اندونزی، ویتنام، برونئی و مالزی، کشورهایی هستند که هر یک بر مناطقی ادعای مالکیت دارند. دولت  

ترامپ همچنین در اقدامی دیگر ممنوعیت مسافرتی بر دانشجویان چینی که پیوندهایی با نهادهای نظامی در چین 

مقام  کرد.  وضع  سر  دارند  بر  بحث  حال  در  آمریکایی  ممنوعیتهای  آیا  که  هستند  شامل  این  را  مسافرتی  های 

خانواده  و  کمونیست  که میاعضای حزب  اقدامی  خیر.  یا  بکنند  فهرست   ۲۷۰تواند  هایشان هم  در  را  نفر  میلیون 

»رایان دهد.  قرار  در  سیاه  اکنون  هم  که  اوباما  دولت  در  آمریکا  ملی  امنیت  شورای  در  چین  مسائل  مدیر  هاس« 

جمهور مانند پمپئو و اعضای دولت، اهداف  تر از رئیس های پایینگوید:»مقام مشغول است، میموسسه بروکینگز  

خواهند روابط دو کشور را به سوی یک رقابت سیستماتیک تمام عیار ببرند که  تری دارند. آنها میتر و گسترده بزرگ 

زم است تا آمریکا دست برتر در برابر رقیب نتواند در دولت آینده هم مسیر آن تغییر کند. آنها معتقدند این حرکت ال

سال اوایل  در  باشد«.  داشته  یکمی  و  بیست  قرن  آتش ژئواستراتژیک  این جاری  اما  شد  برقرار  هم  تجاری  بس 

تحت آتش ترامپ دربس  اهداف سیاست خارجی  از چین،  فراتر  قرار گرفت.  دیگر  ای کمترین حوزه  الشعاع مسائل 

با رهبر کره شمالی به دستاورد خاصی دست نیافت. تالش برای   محقق شده است. دیپلماسی شخصی ترامپ 

های او برای خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان هم همچنان در مرحله  تغییر حکومت در ونزوئال ناکام ماند. وعده 



 
های دولت ترامپ و تیم او را ها و تحلیلگران بسیاری از تالش مکاری قرار دارد. در پکن، برخی مقامذاکره و صیقل

اند و پمپئو و دیگران را به دامن زدن به روحیه جنگ سرد برای مبارزات انتخاباتی متهم »تبلیغات انتخاباتی« خوانده

نزاع گوید که ممکن است در هفتهکنند. برخی احتماالت میمی این  ب های آتی  این  اور در میان  ها عمیق تر شود. 

حال عمیقچینی در  این  ها  اقتدارگرای  نظام سیاسی  یا  چین  نظامی  و  اقتصادی  آمریکا ظهور  که  است  تر شدن 

 .کشور را نخواهد پذیرفت

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۰کاهش نرخ رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۷

نرخ    ۴۷شنبه( بهای رسمی  بانک مرکزی امروز )سه  -ایرنا  -تهران بر اساس آن،  را اعالم کرد که  ارز   ۲۰ارز عمده 

داشته است امروز )سه  .کاهش  ایران  مرکزی جمهوری اسالمی  نرخ رسمی    ۷شنبه،  بانک  ارز عمده    ۴۷مرداد( 

ارزش با کاهش ارزش مواجه بودند. نرخ   ۲۰ت و  ارز شاهد افزایش قیم  ۱۹المللی را اعالم کرد که از این میان  بین

هزار    ۵۴هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲بر این اساس هر دالر آمریکا   به گزارش ایرنا،  .سایر ارزها نیز امروز ثابت بود

  ۴۵همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوییس    .ریال نرخ گذاری شدند  ۲۸۱هزار و    ۴۹   ریال و هر یورو  ۸و  

ریال،   ۶۲۲هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۰۷هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۹۹هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۵۶۴زار و  ه

ریال، یکصد روپیه    ۲۰۹هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۲روپیه هند  

ریال و هر ریال عمان   ۴۱۹هزار و   ۵ریال، دالر هنگ کنگ   ۷۸۸هزار و  ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن  ۱۷۵هزار و   ۲۵پاکستان 

  ۹۹۷هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۴۲۳هزار و    ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا    .گذاری شدریال قیمت  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹

  ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۸۷  ریال، روبل روسیه ۱۱۸هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه    ۵۵۹هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  

ریال، ریال    ۹۸۰هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۳۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و  

و    ۱۱سعودی   و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار  تاکای    ۴۴۵هزار  ریال، یکصد 

ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۵۶هزار و    ۴۹بنگالدش  

امروز   .ریال قیمت خورد  ۲۰۶هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۱۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۹۴۲هزار و    ۳۴

ریال، یک هزار   ۸۹۰هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی    ۳۶۳هزار و    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند    ۱هزار و    ۶هر یوان چین  

ریال،    ۱۳۶هزار و    ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۱۰۳هزار و    ۳۵وون کره جنوبی  

ریال، روبل    ۵۵۰ریال، افغانی افغانستان    ۸۹۱هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۴۲هزار و    ۱۳الری گرجستان  

ریال،   ۳۲۵هزار و    ۸۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۱۹هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۵۷۷هزار و    ۱۷جدید بالروس  

هزار و    ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۱۰۱هزار و    ۴سامانی تاجیکستان  

 .گذاری شدیک ریال ارزش 

 

 ساله ایران و چین ۲۵کاری نویس سند همتوسعه گردشگری بخشی مهم در پیش :معاون گردشگری 

به    -ایرنا  -تهران با اشاره  پیشمعاون گردشگری  از مفاد  به عنوان جزئی  نویس سند همکاری توسعه گردشگری 

گذاری در ساخت و تاسیس مراکز مرتبط در ایران توسط چین از جمله مفاد این  ساله ایران و چین، گفت: سرمایه ۲۵

با چین،  ساله  ۲۵قرارداد   در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: ایران پیش از ولی تیموری  .نامه استتوافق

مطالعاتی چین برنامه  ها  انتخاب  این  از  یکی  که  بود  داده  انجام  کشورها  دیگر  از  گردشگر  جذب  برای  و   مفصلی 

مختلففعالیت  ایران های  در  چینی  گردشگران  روادید  لغو  جمله  گذشته  .بود از  سال  گفت:  میراث     وی  وزیر 
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رای توسعه گردشگری انجام داد. در ایران همراه بخش خصوصی سفری ب نیز دستی و گردشگریفرهنگی، صنایع 

با شیوع کرونا این برنامه ها   استان کشور برگزار شد اما  ۹های مختلفی از جمله برگزاری عید چینی در  نیز فعالیت

ساله ایران و چین را که    ۲۵نویس اولیه سند همکاری  تیموری افزود: وزارت خارجه ایران نیز همزمان پیش  .لغو شد

های مختلف می شود در اختیار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری  های بلندمدت دو کشور در حوزه یشامل همکار

  .گرفته، گردشگران چینی یکی از مقاصد اصلی ایران خواهد بوددر شرایطی که بر اساس مطالعات انجام  قرار داد؛

مکاری ایران و چین به توسعه و  در پیش نویس اولیه سند ه با نظر کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

است. در پیش نویس این سند   زیر ساخت گردشگری، آموزش نیروی انسانی برای جذب گردشگر چینی تاکید شده

وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم    .امکان بازاریابی و اطالع رسانی از مناطق گردشگری ایران در چین شده است

دشگری ایران و آموزش راهنمایان گردشگری برای جذب گردشگران چینی  و مشترک با ایران در تاسیسات گر چین

این قرارداد میان دو کشور است نتیجه جذب گردشگر  .از جمله مفاد  و در  همکاری تخصصی در حوزه گردشگری 

 .سند است نویس اینچینی از موارد مهم پیش

تامین گردشگر در جهان است؛ در سال  ترین منبع  مهم چین//    ترین منبع تامین گردشگر در جهان استچین مهم

به    ۲۰۱۸ چین    ۱۵۰نزدیک  گردشگری  و  فرهنگ  وزارت  کردند.  کشور سفر  این  مرزهای  از  خارج  به  چینی  میلیون 

با تداوم رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ساالنه شخصی، آمار سفر شهروندان این کشور  بینی کرده استپیش

میلیون نفر در سال برسد؛ همچنین تخمین زده شده این گردشگران   ۱۷۸ی به  میالد  ۲۰۲۲به خارج از چین تا سال  

به فهرست مقاصد گردشگری چین وارد شد و از    ۲۰۱۱ایران از سال    .هزینه کنند تریلیون یوان  ۱.۲در مجموع حدود  

سال   اوایل تیر  وزیران جذب گردشگران چینی را در دستور کار قرار داد. در این راستا هیئت نیز سیاست   ۱۳۹۵سال  

به اجرا در آمد. بر اساس این مصوبه چینی ها به  تیر  ۲۵از   و مصوبه لغو یک طرفه روادید با چین را صادر کرد  ۱۳۹۸

ایران همچنان در حال مذاکره در مورد این توافقنامه با عنوان   .توانند به ایران سفر کنندروز بدون ویزا می   ۲۱مدت  

-است و توافق اولیه را نقشه راه شفاف و راهنمای اصولی برای روابط برد مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران

 .توصیف کرده است برد بین دو کشور

 

 های ترامپ را به چالش کشیده است نشریه آلمانی: نزدیکی ایران و چین، سیاست

آلمان نوشت؛ سیاست  -ایرنا  -تهران ایاالت متحده آمنشریه هاندلز بالت  ریکا علیه کشورهایی مانند های تحریمی 

به   را  کاخ سفید  ترامپ، جایگاه جهانی  دونالد  رویکرد  این  بطوریکه  کرده است  نزدیکتر  به هم  را  آنها  و چین  ایران 

نزدیکی این دو کشور به یکدیگر پیامد تالش های   به گزارش ایرنا، این نشریه نوشته است،  .چالش کشیده است

ه تحریم  و  اعمال فشار  در  آنهاآمریکا  علیه  مکرر  آمریکا    .بوده است   ای  فزاینده  های  تحریم  اساس فشار  این  بر 

مورد   ترامپ«  »دونالد  آمدن  کار  روی  زمان  از  که  چین  و  ایران  است؛  آورده  همراه  به  زیادی  ناخواسته  پیامدهای 

هست یکدیگر  به  بیشتر  شدن  نزدیک  حال  در  اند،  گرفته  قرار  آمریکا  فشارهای  و  حمالت  نوشته   .ندشدیدترین  به 

میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری کنند که این البته   سال آینده صدها  ۲۵هاندلز بالت چینی ها می خواهند طی  

 .به واحد پولی غیر از دالر خواهد بود و این مسئله به رواج ارزهای دیگر در بین کشورهای این منطقه می انجامد

بین مسائل  از  تحلیلگران  یکی  سیاستالمللی  را  چین  و  ایران  راهبردی  همگرایی  ترامپ«  عوامل  »دونالد  های 

تحریم می این منظر، ساختار  از  کاخ سفید، جایگاه جهانی کاخ  دانند.  ابزار سیاست خارجی  به عنوان مهمترین  ها 

خروج  طی دو سال اخیر فشار واشنگتن بر ایران و چین به شدت افزایش یافته است.    .کشدسفید را به چالش می

ها علیه ایران باعث شد ترین تحریمسابقه ایاالت متحده از توافق برجام، اجرای رویکرد فشارحداکثری و برقراری بی 

باشد تهران  با  واشنگتن  دشمنی  گیری  اوج  شاهد  جهان  همکاری  »  .تا  جامع  از    ۲۵برنامه  چین«  و  ایران  ساله 

شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین به  »  ۲۰۱۶سفر سال    ها قبل مورد توجه قرار گرفته بود؛ این موضوع درمدت 

https://www.irna.ir/news/83886363/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.irna.ir/news/83886363/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://www.irna.ir/news/83886363/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4


 
گذشته   .تهران هم مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل تحوالت دو سال اخیر به شدت در تسریع فرایندها تاثیرگذار بود

شود، نقش  از همه نکات مثبت و منفی که در مورد برنامه همکاری راهبردی و بلندمدت میان ایران و چین بیان می

های درونی دو کشور نیز با  تهران و پکن در حرکت به این سمت و انگیزه   مند شدنهای آمریکا در عالقه یاستس

های خصمانه »دونالد  بسیاری از تحلیلگران حتی در کشورهای غربی به ویژه ایاالت متحده سیاست  .اهمیت است 

رین دالیل برای قاطعیت دو کشور در ادامه این  ترامپ« رئیس جمهوری ایاالت متحده علیه ایران و چین را از مهمت

 .دانندمسیر می 

 

 د ماکو است احداث دهکده لجستیک، موتور محرک توسعه منطقه آزا

جستیک و حمل و نقل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه دهکده لجستیک در محدوده معاون ل -ایرنا -ارومیه

می احداث  ماکو  و  فرودگاه  تولید  قطب  و  المللی  بین  تجارت  هاب  دهکده،  این  احداث  با  منطقه  این  گفت:  شود، 

گفت و گو با خبرنگار    مهدی صفری مقدم روز دوشنبه در   .صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی خواهد بود

ترین گزینه  کارس، مسیر ریلی عبوری از منطقه آزاد ماکو سریع   -ایرنا اظهار داشت: با برقراری اتصال ریلی تبریز  

وی با بیان اینکه زمان حمل ریلی بار از چین به اروپا تقریبا    .حمل بار بین شرق آسیا و جنوب و مرکز اروپا خواهد بود

دریا  زمان حمل  توجیه  یک سوم  باال  افزوده  ارزش  با  کاالهای  برای  و  بوده  افزود: طرح  یی  اقتصادی است،  و  پذیر 

و در این میان کریدور ریلی  کنیمتوسعه مجموعه ای از کریدورهای زمینی را در قالب ابتکار کمربند و جاده دنبال می 

معاون لجستیک و حمل و    .رکز اروپاستترین مسیر تبادل ریلی کاال بین چین و جنوب و معبوری از ایران اقتصادی  

 -آهن تبریز با بیان اینکه فعال شدن این مسیر و بهره برداری از آن مستلزم احداث راه  نقل سازمان منطقه آزاد ماکو

کارس به عنوان حلقه مفقوده اتصال یکپارچه ریلی بین چین و اروپاست، اضافه کرد: با اتصال ریلی تبریز به کارس  

ون مطالعات طراحی مسیر آن با همکاری دو کشور ایران و ترکیه در مراحل نهایی قرار دارد، منطقه آزاد  اکنکه هم  

مزیت از  بردن  بهره  با  و  گرفته  قرار  اروپا  به  چین  تراتزیتی  شاهراه  جوار  در  مزایای  ماکو  کنار  در  لجستیکی  های 

ر و انرژی ارزان، قابلیت تبدیل شدن به هاب  هزار نفری و دسترسی به نیروی کا  ۲۰۰قانونی مناطق آزاد، جمعیت  

با اشاره به جانمایی  صفری مقدم    .تولید و تجارت و ایفای نقش جدی در زنجیره تولید جهانی کاال را پیدا می کند

دهکده لجستیک در نزدیکی فرودگاه و قرار گرفتن آن در مسیر ترانزیت یکپارچه ریلی چین به اروپا اظهار داشت: با  

های ترانزیتی این مسیر ریلی و در کنار آن بهره   های لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی و ظرفیتایی مزیت افزهم  

های قانونی و استعدادهای ذاتی منطقه، دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو در آینده نقش محوری در  بردن از مزیت

منطقه    .شود کشاورزی منطقه آزاد ماکو  توسعه منطقه ایفا کرده و موتور محرک رشد و توسعه تجاری، صنعتی و

آزاد ماکو بزرگترین منطقه آزاد کشور در شمال استان آذربایجان غربی با کشورهای ترکیه و جمهوری خود مختار  

 .و شاهراه اتصال ایران و اروپا نیز محسوب می شود نخجوان هم مرز بوده

 

 آید گورکن« امروز در جشنواره شانگهای به نمایش درمی»

فیلم سینمایی »گورکن« امروز در نخستین نمایش جهانی خود در بخش استعدادهای جوان آسیایی   -ایرنا  -تهران

جشنواره  سومین  و  درمی »بیست  نمایش  به  چین«  شانگهای  فیلم  سینمایی  .آیدی  به   گورکن فیلم 

نخستین نمایش جهانی خود،  در   مرداد  ۶امروز دوشنبه/   سینا سعیدیان کنندگیو به تهیه کاظم مالیی کارگردانی

مرداد(    ۱۲آینده نیز )یکشنبه    مرکز هنری فیلم شانگهای به نمایش درخواهد آمد. این فیلم هفته  ۳در سالن شماره  

بیست و سومین جشنواره فیلم شانگهای   .برای بار دوم روی پرده خواهد رفت FANCL در سالن بزرگ مرکز هنری

اوت(، بصورت ترکیبی از رویدادهای فیزیکال و مجازی و نیز سینمای فضای باز برگزار    ۲ژوئیه تا    ۲٥مرداد ) ۱۲تا   ٤از  

فیلم در چهل سینمای شهر شانگهای به نمایش خواهد گذاشت. امسال جشنواره    ۴۰۰شده و در مجموع نزدیک به  

https://www.irna.ir/news/83885586/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83885586/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83885586/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83885883/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF


 
و   داوری  حتی  و  نداشته  خارجی  مهمان  هیچ  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  مشکالت  علت  به  مراسم شانگهای 

برگزار نمی نیز  و جام طالیی  آسیایی  استعدادهای جوان  رقابتی  دو بخش  در  برای  اعطای جایزه  مخاطبان  شود. 

  .شودها بررسی میهای سینما ملزم به داشتن ماسک هستند و دما بدن آنها پیش از ورود به سالنورود به سالن 

از غیر  به  ایران  سینمای  فیلمگورکن از  کار ساخته نجیبه ،  گندم  جوان   مصطفی  »استعدادهای  بخش  در 

اینجا هستم ،«آسیایی امینی ساخته من  کوتاه عباس  فیلم  در بخش »جام   شیوا صادق اسدی ساخته خرچنگ و 

نیم و طالیی«، و  شیش  روستایی ساخته متری  میرند و سعید  نمی  جمالی ساخته پیرمردها  بخش   رضا  در  نیز 

بین  انداز  پ»چشم  روی  رفت.الملل«  خواهند  ایتالیایی  رده  کارگردان  فلینی  فدریکو  آثار  بر  های نسخه ) مروری 

با کیفیت   بر آثار کلود شابرول کارگردان فرانسوی (۴Kبازسازی شده  هری  و نیز نمایش هشت قسمت و مروری 

 .آیندهای این رویداد معتبر سینمایی به شمار میاز دیگر بخش پاتر

 

 چابهار، پلی برای توسعه مبادالت تجاری با جهان :مدیرعامل منطقه آزاد چابهار

بستری مناسب برای توسعه مبادالت   های الزم،  گفت: با ایجاد زیرساخت مدیرعامل منطقه آزاد چابهار -ایرنا  -نتهرا

است  شده  فراهم  چابهار،  طریق  از  جهانی  اقتصاد  به  همسایگان  و  کشور  شرق  اتصال  و  عبدالرحیم  »  .تجاری 

ابهار به دست گرفت. وی چشم انداز  صنعتی چ  -سکان مدیریت سازمان منطقه آزاد تجاری    ۱۳۹۵کردی« از سال  

هایی که دولت دوازدهم در زمینه یکپارچه خوبی را برای آینده چابهار ترسیم کرده و معتقد است به دلیل فعالیت 

با آزاد  منطقه  بین کردن  راه  چهار  به  منطقه  این  است،  کرده  این محدوده  وسعت  و گسترش  چابهار  المللی شهر 

های بزرگی را جذب  گذاری تواند تجارت و سرمایه امین نیازهای کشورهای همجوار میبا ت  تبدیل شده به طوری که

از   .کند لحاظ رشد صنایع دستی  به  افتاد  اتفاق خواهد  این محدوده  در  که  المللی  بین  و  داخلی  تجارت  از  به غیر 

پیش رو داشته باشد و    رود که این منطقه بتواند اقتصاد بهتری راجمله »سوزن دوزی« و تاسیس تعاونی، امید می 

ها در منطقه  در گفت وگوی تفضیلی با کردی، برخی فعالیت  .های ساکنان هر روز بیشتر از گذشته شودتوانمندی

 .خوانیدالمللی را میهای داخلی و بین گذاریها جهت جذب سرمایهآزاد چابهار برای آمادگی زیرساخت

مزیت  چه  چابهار  آزاد  منطقه  توسعه  طرح  است؟ ایرنا:  داشته  همراه  به  محدوده  :کردی//    هایی  توسعه  طرح 

پرونده  آزاد چابهار  با قدمت  منطقه  بهشتی و شهید    ۱۵ای  بنادر شهید  با  نبودن مقررات  یکسان  دلیل  به  که  سال 

ها موجب شد تا بندر شهید بهشتی به عنوان  ها و تکمیل شدن ظرفیتکالنتری مورد توجه بود. توسعه زیرساخت

اتصال ریلی چابهار به    .برداری قرار بگیرداسب در دولت دوازدهم و طی دو سال گذشته مورد بهره یک ظرفیت من 

از طریق ایران به وجود آورده و انتقال گاز از   المللهای بسیاری را در اقتصاد بین شبکه سراسری کشور موقعیت

فضای سرمایه  چابهار،  به  بخش ایرانشهر  برای  را  ویژگذاری  به  مختلف  پتروشیمی های  باالدستی  صنایع  حوزه  ه 

ارتباط منطقه آزاد چابهار به بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری به دلیل تفاوت مقررات بین این    .جذاب کرده است

گذاران و نبود تفاوت بین صادرات از این  دو ظرفیت مهم اقتصادی، جدایی ایجاد کرده بود و باعث سردرگمی سرمایه 

شد که در بعضی از موارد حتی بندرعباس به دلیل ترافیک و تعداد خطوط کشتیرانی که از آن  یبنادر و بندرعباس م

کردند و امکان کاهش زمان توقف در این بندر مورد توجه بیشتری قرار می گرفت. در حالی که بندر  مسیر تردد می

کرد. در  های بزرگ جذاب میگذاری ای چابهار را برای سرمایه های زیرساختی الزم توسعهشهید کالنتری با ظرفیت

در تعاملسال اخیر  ذینفع های  وزارتخانه های مختلف  بین  آزاد چابهار در   دولت  توسعه منطقه  صورت گرفت طرح 

هزار هکتار افزایش پیدا کرد. این    ۸۲هزار به    ۱۴بهمن ماه سال گذشته تصویب شد و محدوده منطقه آزاد چابهار از  

تفاهم با سرمایه نامه  طرح موجب شد  توسعه  هایی  با هند،  بندر چابهار  توسعه  در حوزه  ویژه  به  گذاران خارجی 

با چین و فعالیت اروپایی امضا  پتروشیمی و صنایع فرودگاهی  از کشورهای  ژاپن و برخی  با  برای همکاری  هایی 

زارچه رسمی موجود در نکته مهم در طرح توسعه منطقه آزاد چابهار نقطه صفر مرزی ریمدان به عنوان تنها با .شود

https://www.irna.ir/news/83851179/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83851179/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83851179/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83851179/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
آن منطقه است و اساس رویکرد و نگاه تعاملی و ارتباط با پروژه مهم کریدور اقتصادی پاکستان با چین موسوم به  

کند و محوری با سرمایه سیپک است که این پروژه از ایالت کاشغر در غرب چین به گوادر پاکستان ارتباط پیدا می

با گوادر در فضایی هم افزا با  اعتق  .میلیارد دالری است  ۴۶گذاری   اد ما در منطقه و در سطح بین الملل همکاری 

تعامالت نزدیک به توسعه فعالیت های یکدیگر است و بر همین اساس در نقطه صفر مرزی ریمدان به مساحت پنج 

صنایعی که در    بینی کردیم تا بتوانیم فضایی برای تعامالت لجستیکی، تامین انرژی وای پیش  هزار هکتار محدوده 

وضعیت رقابتی منطقه هستند فراهم کنیم. آنچه که امروز ما بر اساس این قانون و طرح جدید و محدوده منطقه 

بخش عمده ای از    .آزاد دنبال می کنیم یک بستر اقتصادی برای حضور همه افراد منتفع در ارتباط با چابهار است

ت با دنیا نیاز به یک اتصال مناسب و امن به آب های آزاد دارند کشورهای به اصطالح محصور در خشکی برای تعامال

تواند این امکان را برای کشورها  و چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسیه ایران و منطقه به دلیل اتصاالتی که دارد می 

ر قیمت تمام شده  فراهم کند. جایگزینی کریدورها و مسیرهای ارتباطی با توجه به اینکه هزینه های حمل و نقل د

کاالی امروز معنادار شده در فضای رقابتی همه صاحبان کاال و کشورها به فکر تعریف مسیرهای جدید وادار کرده و  

ناواشیوا است و بر همین اساس تفاهم    روسیه در تالش برای بهره برداری از مسیر آستراخان، انزلی و چابهار و

امضا کرده  کریدونامه هایی  این  تا  زمان حدود  ایم  و  کانال سوئز شود  در مسیر    ۳۸ر جایگزین مسیر فعلی  را  روز 

تا کشورهای مختلف  ۱۶تا    ۱۴جدید به   یابد. چابهار این ظرفیت را به صورت بین المللی پیدا کرده  برای   روز تقلیل 

بازار مهم رابطه دو  اروپا و روسیه و  بازار بزرگ یعنی آسیای میانه، شرق  بهره   آفریقا ارتباط با سه  و شرق آسیا 

چابهار به عنوان یکی از چهار شهر لجستیکی ایران در کنار بندر عباس، بندر امام و تهران این امکان را فراهم   .ببرند

کرده تا صاحبان کاال بتوانند در یک نقطه وسیله حمل و نقلی خود را انتخاب کنند زیرا حمل و نقل ترکیبی موضوع 

جستیک جهان محسوب می شود و این شهر به دلیل اینکه روش های حمل و نقلی  بسیار مهم و جدی در ادبیات ل

جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی را در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهد مورد توجه قرار گرفته است. همه این  

شاهد  امروزانجام شده و   درست و اهتمام به تکمیل زیرساخت ها در دولت دوازدهم بسترها حاصل برنامه ریزی

قانونی ظرفیتی  در  مناسب  بستر  یک  در  امکانات  در   فراهم شدن همه  جدیدی  فصل  طرح  این  و  یکسان هستیم 

از   دنیا  با  آنها  اتصال  برای  امکان  بهترین  که  است  کشورهایی  و همه  برای شرق  اقتصادی  های  فعالیت  توسعه 

 .طریق این منطقه است خواهد بود

یکی از امکانات فراهم شده در این دولت که در  :کردی//    ه میزان اجرایی شده است؟ با هند تا چ ایرنا: توافقنامه

آب  به  اتصال  برای  افغانستان  کشور  نیاز  رفع  بود  موثر  چابهار  المللی  بین  های  ظرفیت  آزاد،  تقویت  های 

خارجهسیاست امور  وزارت  در  ویژه  تدابیر  افغانستان،  کشور  بازسازی  برای  هند  دولت  به   های  منجر  که  بود  و... 

ن سه کشور ایران، افغانستان و هند شد که بر اساس آن سرمایه گذاری کشور هند در توسعه توافقنامه چابهار بی

میلیون دالر برای تجهیز و بهره برداری از فاز نخست بندر شهید   ۸۵زیرساخت های بندر چابهار قراردادی به ارزش  

ز یک و بهره برداری برای دوره  بهشتی انجام می شود. این قرارداد برای دوره زمانی مشخصی صرفا برای تجهیز فا

بنادر   سازمان  اختیارگیری  و  کنترل  تجهیزات،  این  واگذاری  آن  از  بعد  و  گرفت  می  قرار  هند  اختیار  در  محدودی 

دریانوردی ایران در دستور کار قرار داشت اما تا امروز علی رغم گذشت زمان طوالنی از این قرارداد، امکانات تخلیه  

بندر  این  بارگیری در  اقدام    و  اما  انجام شده  ارائه می کند  را  بارگیری  و  و حضور مدیر و شرکتی که خدمات تخلیه 

با   و  بندر مستقر شده  نگرفته است. اگرچه شرکت هندی در سال گذشته در  برای تکمیل تجهیزات صورت  عملی 

و مورد انتظار هم بوده  بخشی از تجهیزاتی که متعلق به بندر است اقداماتی را آغاز کرده اما آنچه که مسلم است  

باید این شرکت تجهیزاتی را که در توافقنامه قید شده بود و به ارائه آن تعهد داشته تا در این مدت مستقر می کرد  

همچنین ایران برای شهرک پتروشیمی با فدراسیون نفت و گاز چین به تفاهم رسیده   .اما این اتفاق رخ نداده است

ا یک شرکت دیگر چینی قرارداد امضا کرده ایم و در حوزه شیالت نیز توافقاتی را با  و در فاینانس شهر فرودگاهی ب



 
برای همه کسانی که   المللی است کهشرکت های فرانسوی و ژاپنی داشتیم با این رویکرد چابهار یک ظرفیت بین

مقررات ضوابط فراهم  منافع خود را از طریق این محدوده در کشورهای منطقه دنبال می کنند این امکان به لحاظ  

 .کرده تا بتوانیم توسعه مناسبات اقتصادی را در دستور کار داشته باشیم

همه سازمان های توسعه   :کردی//    های اخیر در چه سطحی است؟ ایرنا: خدمات اجتماعی ارائه شده در سال 

ر می دهند و در ایران  ای در جهان مسئولیت اجتماعی را به عنوان یکی از ماموریت های اصلی خود مورد توجه قرا

نیز تجربه های پراکنده ای در این حوزه وجود دارد. یکی از بهترین ابزارها برای پایدار کردن توسعه با حضور صنایع  

تهران  دانشگاه  کمک  با  چابهار  در  موضوع  این  اهمیت  دلیل  به  و  است  اجتماعی  مسائل  به  توجه  مناطق،  در 

سواحل مکران انجام دادیم که حاصل این مطالعات یک نظام نامه مسئولیت  مطالعاتی در جغرافیای بسیار ارزشمند 

با بررسی انتظارات مردمی و شاخص های    .اجتماعی با سه محور اصلی آموزش، بهداشت و توانمندسازی است

سرانه های ملی متوجه شدیم نمودارهای آموزش در چابهار به ویژه در بخش دشتیاری از کل کشور در پایین ترین  

سطح بود و بر همین اساس طرحی را با کمک سازمان نوسازی و مدارس آغاز کردیم و در یک سال گذشته بیش از  

برای   نیز  آموزش  کیفیت  خصوص  در  رساندیم.  سرانجام  به  مشارکتی  صورت  به  و  خیرین  کمک  با  را  کالس  صد 

دبیرستان شبانه روزی با رویکرد    پرورش نیروی متخصص برای صنایع و توسعه ای که در آینده اتفاق خواهد افتاد 

بر شهرهای کنارک، نیک شهر، قصرقند، سرباز و چابهار   با تمرکز  با استعداد روستاها  و  جذب دانش آموزان نخبه 

و   معلمان  آموزش  برای  را  مفصلی  برنامه  همینطور  و  است  کرده  ایجاد  را  توجهی  قابل  ظرفیت  که  کردیم  آغاز 

آموزش با کمک  برای    بازآموزی ضمن خدمت  تابستان  در  که  آموزشی مفصلی  دوره های  برگزار کردیم  پرورش  و 

و   هستیم  ها  برنامه  این  ادامه  به  مصمم  که  است  داشته  آموزشی  کیفیت  در  خوبی  بازتاب  شده  آماده  معلمان 

همینطور تکمیل آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای در دستورکار است تا با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه  

در زمینه بهداشت، هزینه کردن نیست   تعیین بودجه .ک برنامه مدون را برای تربیت نیروهای مهارتی دنبال کنیمای ی

برای   را  سالمی  افراد  بتوانیم  تا  شود  می  محسوب  جامعه  سازی  سالم  و  تربیت  برای  گذاری  سرمایه  یک  بلکه 

داخ گذاران  برای جذب سرمایه  زیرساخت ها  توسعه  فرآیند  در  در  قرارگیری  که  افرادی  کنیم.  آماده  و خارجی  لی 

چابهار سرمایه گذاری می کنند به امکانات و زیرساخت های بهداشتی مناسب نیاز دارند و در همین راستا برای 

کمک و خدمت به مردم و ارتقای سرانه های بهداشتی در حوزه درمان، تجهیزات و ایجاد مراکز جامع سالمت را در  

دادیم قرار  کار  را    .دستور  بلوچستان  و  استان سیستان  و صنایع دستی  نیز سوزن دوزی  توانمند سازی  در حوزه 

حمایت کردیم و این صنعت و اصالت تاریخی را وارد چرخه کسب و کار شده تا مردم بتوانند از این محل درآمدهایی  

نمایشگاه های   در  زنان منطقه، حضور  تعاونی های سوزن دوزی توسط  ایجاد  باشند.  ایجاد  داشته  و  المللی  بین 

فروشگاه هایی که در گذشته کمتر مورد توجه بودند در سطح ملی و بین المللی از توفیقاتی بود که این هنر به 

به   آینده  در  تواند  ارزشمند است که می  ای  اندازه  به  و  بلوچستان مطرح شده  از  ایرانی  اصیل  عنوان یک صنعت 

 .عی منطقه نقش موثر را داشته باشدعنوان یک افتخار در توسعه فرهنگی و اجتما

 

 ماه تعطیلی   ۶پکن بعد از  بازگشایی مساجد

ماه تعطیلی بر اثر شیوع ویروس کرونا، تعدادی از مساجد پکن باز شده    ۶ی است بعد از  گزارش ها حاک  -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا با این حال و    .و مسلمانان می توانند فعالیت های مذهبی خود را در این اماکن مذهبی انجام دهند

فعالیت  انجام  تنها  حاضر  حال  در  پکن،  اسالمی  انجمن  اعالم  اساس  دبر  مذهبی  و  های  است  مجاز  مساجد  ر 

نمازگزاران باید برای شرکت در نماز جماعت ثبت نام کنند    .بازدیدکنندگان اجازه ورود به این اماکن را نخواهند داشت

اینترنتی اماکن مذهبی پکن و یا تماس با مسجد مورد    حضور در آیین نماز جمعه نیز تنها از طریق ثبت نام در پایگاه

شود نمازگزاران باید در عین حال ماسک  گیری میبرای ورود به مساجد تب افراد اندازه   .دنظر امکانپذیر خواهد بو
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باید یک متر باشد داشته باشند و   هوا شی« یکی از مساجد معروف»  .فاصله افراد هنگام اقامه نماز هم حداقل 

هزار متر مربع است    ۲سال قدمت دارد و مساحت آن    ۶۰۰مراکز دینی اصلی مسلمان شهر پکن است که بیش از  

با توجه به کنترل شیوع ویروس کرونا و کاهش سطح هشدار    .این مسجد اکنون بر روی نمازگزاران باز شده است

ای بهداشت عمومی، سینماهای چین نیز در مناطق با ریسک پایین شیوع کرونا از دوشنبه قبل به صورت مرحله 

میلیون مسلمان در این کشور زندگی   ۲۰است که حدود  گزارش های رسمی دولت چین حاکی    .بازگشایی شدند

بر اساس آمار شورای اطالع رسانی دولت چین به ترتیب بودیسم، تائوییسم، اسالم، مسیحیت کاتولیک و   می کنند

 .هزار مسجد است ۳۵پروتستان بیشترین پیروان را در چین دارند بر اساس این آمار چین دارای 

 

 اجالس غول مخابراتی چین و مهار کرونا با کمک فناوری 

در  -ایرنا  -پکن این   »هواوی« غول مخابراتی چین،  بر سر  تنش ها  باال گرفتن  و  ویروس کرونا  بحبوحه همه گیری 

با   مبارزه  در  تکنولوژی  از  استفاده  محور  با  خود  آنالین  همایش  کانادا،  و  آمریکا  چین،  میان  صنعتی  بزرگ  شرکت 

کرد آغاز  را  بهتر«  جهانی  »برای  عنوان  با  و  کرونا  ایرنا  .ویروس  گزارش  امروز   به  از  که  روزه  چهار  اجالس  این  در 

از   دارد مهمانانی  ادامه  پنجشنبه  روز  تا  و  آغاز شده است  در جنوب چین  واقع  کشور    ۸۰دوشنبه در شهر شنژن 

برای   فناوری  و  تکنولوژی  از  استفاده  نحوه  مورد  در  را  خود  های  دیدگاه  و  دارند  حضور  اینترنتی  صورت  به  جهان 

کنند  با مبارزه می  مطرح  این   (Guo Ping) «پینگ گوا»  .کرونا  افتتاحیه  آیین  در  فناوری  شرکت  این  مقام  قائم 

او     .برای موفقیت تجاری و مبارزه با مشکالت اجتماعی سخنرانی کرد ۵G در مورد چگونگی کمک فناوری همایش

که از فناوری مورد نیاز خود برای  به عنوان یک شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات، مسئولیت ما این است   گفت که

های  شرکت  جمله  از  خود  مشتریان  و  شرکا  همراه  به  ما  کنیم  استفاده  گیر  همه  بیماری  این  شکست  و  مهار 

بگذاریم مخابراتی خود  جوامع  بر  مثبتی  تاثیر  تا  کنیم  استفاده  فناوری  های  راه حل  از  توانیم  این   .می  سخنرانان 

از شرکت های حمل   آنالین  قبیل  اجالس  از  ارتباطات  حوزه  المللی  بین  نهادهای  و  صنعتی  نقل، سازمان های  و 

و اتصاالت  کام »جی.اس.ام«، »ام.تی.ان«،  تله  در بحبوحه همه گیری کرونا که شیوه  چاینا  و قصد دارند  هستند 

شخصی از زندگی و کار انسان ها را تغییر داده است و ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده است مجموعه م

برگزاری این اجالس در شرایطی    .در جبهه های مختلف ارائه دهند COVID-۱۹ فناوری ها را برای کمک به مبارزه با

و کانادا  آمریکا،  مانند  دیگر  کشورهای  و  چین  بین  تنش  که  است انگلیس است  گرفته  باال  هواوی  سر  بانک   بر 

لندن است هم بتازگی به تنش های هواوی اضافه شده که مقر اصلی آن در   (HSBC) «سیبیاسالمللی »اچبین

گونه دشمنی با هوآوی ندارد و  ای اعالم کرد این بانک هیچسی« روز شنبه با انتشار بیانیه بیاسبانک »اچ   .است

اما گزارش رسانه های چینی حاکی است   نکرده است  توطئه  این شرکت  از دیدار »منگ وان  علیه  بانک  این  که 

استفاده کرده و اسناد این دیدار را به طور ناقص  سوء  ۲۰۱۳الی ارشد هوآوی با مدیران بانک در سال  مدیر م جو«  

داده است قرار  آمریکا  اختیار  وان جو  .در  ارائه می  منگ  را  پاورپوینتی  فایل  یک مترجم  با کمک  دیدار  این  و در  کند 

ارائه می  بانک  به  نیز  را  آن  انگلیسی  نسخه  به  بیاسبانک »اچ  ،۲۰۱۷دهد، سال  سپس  را  پاورپوینت  این  سی« 

پیش از    .شد آمریکا تحویل داد که واشنگتن نیز به استناد همین فایل، خواستار استرداد »منگ وان جو« از کانادا

به   سی« از سوی وزارت دادگستری ایاالت متحده به جرم پولشویی در مکزیک متهم شده بودبیاساین بانک »اچ 

سی« با ارائه این اطالعات به ایاالت متحده امیدوار بوده است بتواند  بیاسحقوق بین الملل، »اچباور کارشناسان  

در نظام قضایی انگلستان و آمریکا از این   از زیر بار مجازات پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی خود فرار کند

انه های چین می گویند در هر صورت چنین  شود اما رسگزینه با عنوان »معامله برای کاهش محکومیت« یاد می 

»اچ  سوی  از  میبیاساقدامی  شمار  به  غیراخالقی  و  ننگین  بسیار  بین«    .رودسی«  ون  »وانگ  دیگر  سوی  از 

دوشنبه امروز  چین  خارجه  وزارت  که سخنگوی  گفت  پکن  در  مطبوعاتی  کنفرانس  مدارک  در  و  شواهد 
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آ نشان کانادا دادگاه  پیش  مساله  که  دهد  منگمی  خانم  برای  پردازی   مده  توطئه  با  سیاسی  کامالً  موضوع  یک 

فناوری پیشرفته چین از جمله   ایاالت متحده و با سوء استفاده از پیمان استرداد مجرمان برای سرکوب شرکت های

را که وکیل خانم منگ به   دیوان عالی استان بریتیش کلمبیا کانادا بتازگی مدارکی طبق گزارش ها  .هواوی است 

کرد منتشر  داده،  ارائه  که دادگاه  دهد  می  نشان  مدارک  »کالهبرداری  این  جرم  به  منگ  خانم  از  متحده  ایاالت 

با حذفیاتی مهم و کتمان عمدی شواهد اصلی شکایت کرده است را گمراه  بانکی«  دولت و دادگاه کانادا  و عمداً 

به روابط چین  م منگ هر چه طوالنی تر شودسخنگوی وزارت خارجه چین در این باره گفت: مساله خان  .کرده است

کند وارد می  بیشتری  آسیب  کانادا  کامال و  کانادا  با حل هر چه  امیدواریم  و  باشد  آمریکا  اغراض سیاسی  متوجه 

دو   روابط  بازگشت  به  عملی  اقدامات  با  و  بردارد  میان  از  چین  با  را  روابطش  توسعه  موانع  موضوع،  این  سریعتر 

عادی   به مسیر  این حال  .یاری کندکشور  امروز   پینگ«   »گوا   با  آنالین  در نشست  فناوری  این شرکت  قائم مقام 

بدون توجه به این تنش ها تاکید کرد که با استفاده از تجربه هواوی در نقاط مهم جهان، ما راه حل های مختلفی را  

او این   .همه گیر کرونا استفاده کنیم  برای کمک به مبارزه با بیماری  توسعه داده ایم که از فناوری »آی. سی. تی«  

مجدد اندازی  راه  و  آنالین  آموزش  دور،  راه  از  مشاوره  بیمارستانی،  شبکه  استقرار  شامل  را  ها  مشاغل   فناوری 

به اشتراک گذاشتن تجربه و توانایی های ما برای کمک به کنترل انتشار ویروس و بازگشایی     معرفی کرد و گفت:

 .این نشست آنالین است اقتصادها از اهداف مهم

 

 چین: بستن کنسولگری آمریکا در چنگدو ضروری بود 

به   .سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار کرد بستن کنسولگری آمریکا در چنگدو یک »پاسخ ضروری« بود  -ایرنا  -پکن

افزود: در پکن  در جمع خبرنگاران  روز دوشنبه  دیپلماسی چین  ایرنا سخنگوی دستگاه  اقدامی که توسط  گزارش 

این مقام چینی تصریح کرد: این    .پاسخی مشروع و ضروری به اقدام ناعادالنه ایاالت متحده بود پکن صورت گرفت

آمریکا    .اقدام مطابق با حقوق بین الملل، هنجارهای اساسی روابط بین الملل و شیوه های دیپلماتیک عادی بود

س را ببندد پکن نیز در واکنش به در هوستون تگزا تیر/ از چین خواسته بود که کنسولگری خود  ۳۱جوالی/  ۲۱روز  

 .مرداد/ از واشنگتن خواست که کنسولگری این کشور در چنگدو هم باید تعطیل شود  ۳جوالی/  ۲۴این اقدام روز  

ساعت   چنگدو  در  متحده  ایاالت  کنسولگری  تخلیه  مهلت  از    ۱۰آخرین  گروه  آخرین  اما  بود،  دوشنبه  امروز  صبح 

وزارت    .صبح ساختمان را ترک کرده بودند  ۶ودتر از این مهلت یعنی ساعت  ساعت ز  ۴کارکنان کنسولگری چنگدو  

درب   از  چینی  ماموران  آمریکایی،  های  دیپلمات  خروج  از  بعد  که  کرد  اعالم  ای  بیانیه  صدور  با  هم  چین  خارجه 

آمر جلو ماموران  که  در حالی است  اقدام چین  این  اند،  گرفته  تحویل  را  و ساختمان  کنسولگری شده  یکایی  وارد 

برای تصرف ساختمان کنسولگری چین در هوستون در اقدامی خشونت آمیز اقدام به شکستن قفل ها و تخریب  

ووهان و   کنسولگری در شهرهای گوانگجو، شانگهای، شن یانگ، چنگدو،  ۶آمریکا دارای    .درب ورودی کرده بودند

 .چین بود کنسولگری چنگدو، تنها کنسولگری آمریکا در جنوب غرب هنگ کنگ بود

 

 هواپیمای جنگی آمریکا به شهر شانگهای چین نزدیک شد 

در اقدامی بسیار کم سابقه در سال های اخیر، یک فروند هواپیمای جنگی ضد زیردریایی آمریکا به شهر  -ایرنا -پکن

استشانگهای   نزدیک شده  چین  در شرق  تا    .واقع  هواپیما  این  پست،  مورنینگ  چاینا  روزنامه ساوت  گزارش  به 

از    ۱۰۰فاصله   یکی  با  آمریکایی  جنگنده  یک  که  است  فواصل  نزدیکترین  از  یکی  که  شده  نزدیک  شهر  کیلومتری 

این اتفاق در شرایطی    .دشهرهای چین داشته است. بیشتر این هواپیماها در مجاورت سواحل چین پرواز می کنن

روی می دهد که دو کشور کنسولگری های خود را به صورت ضربدری در شهرهای هوستون و چنگدو بسته اند و  

همچنین گزارش حاکی است    .روابط دیپلماتیک آنها در کنار مناسبات اقتصادی، تجاری و نظامی تیره تر شده است
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آمریک پی«  و.یی.  پی.  »آ.  مدل  هواپیماهای  جاسوسی  که  هواپیمای  که  روز   -ا  شود،  می  محسوب  شناسایی 

پرواز   و »فوجیان« در شرق چین  در مجاورت سواحل استان های »جه جیانگ«  و  تایوان شده  تنگه  یکشنبه وارد 

اند که    .کرده  است  افزوده  و  شده  متذکر  را  موضوع  این  توئیتی  در  پکن  دانشگاه  به  متعلق  پرابینگ  موسسه 

کیلومتر از شانگهای   ۱۰۰ایی آمریکا متعلق به نیروی دریایی آن کشور در فاصله ای کمتر از  هواپیمای ضد زیردری

نزدیک شده  .پرواز کرده است به سواحل چین  بارها  آمریکا  و جنگی  نظامی  اند.  در دو هفته گذشته هواپیماهای 

ا وارد حریم هوایی ارتش آمریک«  ۱۳۵همین موسسه مدعی است که روز دوشنبه یک هواپیمای مدل »آر. سی.  

از ابتدای ماه جاری میالدی بر اساس    .تنگه تایوان شده اما وزارت دفاع تایوان در این مورد اظهار نظر نکرده است

دستکم   آمریکا  ارتش  کانون   ۵۰اعالم  که  جنوبی  دریای  فراز  بر  کشور  این  هواپیماهای  سوی  از  پرواز  سورتی 

این پروازها می تواند از دیدگاه کارشناسان باعث    .جام شده استمنازعات پکن و واشنگتن محسوب می شود، ان

رخ داد که یک فروند هواپیمای جاسوسی   ۲۰۰۱برخوردهایی شود که بسیار خطرناک است. مشابه آنچه در سال  

آمریکا با یک جنگنده چینی در آسمان استان »های نن« واقع در جنوبی ترین نقطه چین برخورد کرد و خلبان چینی 

خدمه هواپیمای آمریکایی که مجبور به فرود در خاک چین شد، بازداشت   ۲۴ن خود را از دست داد. همان زمان  جا

 .شدند. واقعه ای که برای مدت طوالنی روابط نظامی دو کشور را به چالش کشید

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 

 بیداد قطعات تقلبی  قاچاق قطعات خودرو؛ 

به خودرو  یدکی  لوازم  به قیمت  بازار  در  و  است  یافته  افزایش  هستیمشدت  قاچاق  اقالم  شاهد  به    .وفور 

سیما گزارش و  صدا  روز خبرگزاری  این  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به به  خودرو  یدکی  لوازم  قیمت  شدت ها 

چند روز پیش بود که به دلیل نقص فنی خودرو    .وفور شاهد اقالم قاچاق هستیمافزایش یافته است و در بازار به 

های به فروشنده   مجبور شدم سری به تعمیرگاه بزنم، تعمیرکار علت نقص فنی را خرابی قطعه عنوان کرد و مرا

شوند و برای همین لوازم یدکی خودرو حواله داد، چرا که به گفته او برخی لوازم یدکی به راحتی در بازار پیدا نمی

راهی   .صاحب خودرو باید شخصا سراغ فروشندگان لوازم یدکی برود تا پس از جستجوی فراوان قطعه را پیدا کند

م قطعه  تا  شدم  خودرو  یدکی  لوازم  یدکی  بازار  لوازم  بازار  در  جستجو  مدتی  از  پس  کنم،  خریداری  را  نظرم  ورد 

پیدا کردن قطعه خودرو   برای  تنها مشکل من  این  اینجاست که  را خریداری کنم، جالب  نتوانستم قطعه مورد نظر 

ظر خود را  نبود و خریداران بسیاری را دیدیم که مثل من در بازار لوازم یدکی خودرو سرگردان بودند تا قطعه مورد ن 

یکی از خریدران لوازم یدکی گفت: بازار لوازم یدکی خودرو نیاز به    /  کندقطعات تقلبی در بازار بیداد می   .پیدا کنند

نظارت جدی دارد. دو سه روزی بود که به شدت درگیر خرید یکی دو قطعه بودم، اما در نهایت با سختی بسیاری  

به گفته این خریدار، قطعه در بازار لوازام یدکی به شدت کاهش یافته و عالوه بر   .نمها را خریداری کتوانستم آن 

او ادامه    .کند و این موضوع مشکالت زیادی را برای خریداران ایجاد کرده استاین در بازار قطعه تقلبی بیداد می

رفع کند. چرا در حال حاضر    توانند مشکل را داد: اگر با مدیران ایساکو صحبتی شود در خصوص تامین قطعات می

کردند که قطعه  همچنین بسیاری از فروشندگان بازار لوازم یدکی هم عنوان می   بازار به این حد بالتکلیف است؟ 

آسان باشید  تقلبی  نمونه  طالب  اگر  نیست،  موجود  بازار  در  میاصل  قطعه  تر  اما  کنید،  خریداری  را  قطعه  توانید 

ها کمیاب و نایاب شدن شنده لوازم یدکی پیگیر شدم و بیشتر آنموضوع را از چند فرو  .تقلبی کارایی الزم را ندارد

یکی از فروشندگان لوازم یدکی گفت: برخی از قطعات    .قطعات را ناشی از عدم تولید قطعه سازان عنوان کردند

از  قیمت قطعه  افزایش  دلیل  به  از همکارانم  بسیاری  گرانی است.  آن هم  دلیل  و  دارند  بازار  در  اساسی  کمبود 
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او بیان کرد: وجود قطعات تقلبی در بازار مشکالت زیادی را برای خریداران به    .کنندوش این قطعات خودداری میفر

های زیادی دارند. کمبود قطعه اصلی و وجود آورده است. قطعاتی با کیفیت ضعیف که خریداران از این رویه شکایت 

وند و در نتیجه زمانی که از این قطعات تقلبی استفاده  شود قطعات تقلبی در بازار زیاد ش گران بودن آن باعث می

نیست انتظار  از  دور  خودرو  زودهنگام  خرابی  بیشتری    .شود،  نظارت  بازار  در  است  نیاز  کرد:  بیان  فروشنده  این 

سازان برای  به گفته کارشناسان، موانع تامین مواد اولیه، مشکالت قطعه     .صورت گیرد تا قطعات تقلبی کمتر شود

را فراهم  بازار  تقلبی خودرو در  گرانفروشی و رشد عرضه قطعات یدکی و مصرفی  تولید و عرضه، زمینه کمبود، 

لوازم مصرفی خودرو  .کرده است و  یا مونتاژ داخل قطعات  واردات  که  کارشناسان معتقدند  از  کبرخی  در  هایی  ه 

بر شده و قیمت آن های خارجی زمان صرفه نیست و فرایند تامین قطعات خودرو تیراژ پایین در کشور وجود دارند، به

به دنبال چالش کمبود لوازم یدکی خودرو سراغ مسئوالن رفتیم تا علت اصلی ماجرا را پیگیر    .افزایش یافته است

که در بازار لوازم یدکی قطعات  م یدکی خودرو با بیان این مهدی کاظمی سخنگوی اتحادیه فروشندگان لواز  .شویم

درصد از قطعات موجود   ۲۰تقلبی و فیک وجود دارند، گفت: منکر وجود جنس تقلبی و فیک در بازار نیستیم و حدود  

  سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو افزود: دولت باید با کاالی تقلبی   .کیفیت هستنددر حال حاضر بی 

از راه  از خود اعضای  مبارزه کند و یکی  این مبارزه کمک گرفتن  اتحادیه لوازم یدکی خودرو در    ۱۰های  هزار نفری 

خبره کارشناسان  هم  یدکی  لوازم  صنف  اعضای  است.  که تهران  هستند  خوبی  بسیار  مدیران  هم  و  هستند  ای 

ی که قرار است وارد کشور شود در ابتدا به  اتوانند به گمرک و وزارت صمت کمک کنند. به دنبال آن هر قطعهمی

داده شود ورود  اجازه  بعد  و  اطمینان حاصل شود  آن  کیفیت  و  از سالمت  تا  معرفی شود  کارشناسان  و   .اتحادیه 

کاظمی درباره برخورد اتحادیه با متخلفان و فروشندگان لوازم یدکی تقلبی هم گفت: روزانه در اتحادیه حدود پنج تا  

از اعضا رسیدگی میپرونده شکا   ۱۰ تاریخ  یت  از  به امروز حدود    ۹۷.۱.۱شود که  پرونده مورد رسیدگی    ۲تا  هزار 

درصد قطعات    ۶۰تا    ۵۰که اکنون بین  سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو با بیان این   .قرار گرفته است

شود، گفت: از  ترکیه و تایوان تامین می   های چین، هند،خودروی موجود در بازار، تولید داخل است و بقیه از کشور 

شود، اما در زمینه تامین های پرتردد تولید داخل کمبودی دیده نمیلحاظ تامین قطعه، به خصوص قطعات خودرو 

خودرو  خودرو قطعات  برای  مشکل  این  که  دارد  وجود  مشکالتی  وارداتی  خودرو های  به  نسبت  چینی  های های 

اروپایی کمتکره و  ژاپنی  و   .ر استای،  باید گفت کمبود قطعه در دوران شیوع ویروس کرونا، تعمیرکاران  پایان  در 

های زیادی رو به رو کرده و حاال پس از گذشت چند ماه، مشکل تأمین بعضی قطعات  کنندگان را با چالش مصرف

  .داشته باشندرود که مسئوالن نظارت بیشتری در این حوزه همچنان پابرجا است و در این شرایط انتظار می 

 

های پمپئو موجب تضعیف اعتبار دولت آمریکا  دروغ/   گزارش تحلیلی پایگاه اینترنتی خبرگزاری شینهوا 

 شود می

های مايک پمپئو ریشه  های سیاسی است و دروغشینهوا: سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه چین، مملو از دروغ 

دارد وی  گزارش  .در شخصیت  الملل به  بین  در  اخبرگزاری صداوسیم سرویس  اینترنتی خبرگزاری شینهوا  پایگاه  ؛ 

سیاسی   واضح  دروغ  را  کشور  این  درباره  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  اخیر  سخنان  چین،  نوشت:  تحلیلی  گزارشی 

نین دولت آمریکا خواهد  توصیف کرد که در نهایت این دروغ ها، موجب عقب نشینی و تضعیف اعتبار خود وی و همچ

شد. "مایک پمپئو" با سخنرانی در کتابخانه ریاست جمهوری "ریچارد نیکسون"، به شدت به حزب کمونیست چین و  

داد نشان  را  واشنگتن  منسوخ جنگ سرد  ذهنیت  دیگر  بار  و  کرد  این کشور حمله  اجتماعی  گزارش    .سیستم  در 

های پئو" تقریباً همه گیر و در همه جاست. براساس اعالم رسانه های آقای "پمخبرگزاری شینهوا آمده است: دروغ 

اصلی آمریکا، "مایک پمپئو" در طول مدت دو سال تصدی وزارت امور خارجه آمریکا، با اتهامات دروغین و شرورانه  

کشور سازمان علیه  همچنین  و  ایران  و  روسیه  چین،  مانند  سازمانهایی  ملل،  سازمان  مانند  المللی  بین   های 
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های ها را بمباران کرده است. دروغ ها و نهاد ، این کشور (IMF) و صندوق بین المللی پول (WHO) بهداشت جهانی

، او از هیچ تالشی برای لکه دار کردن چین از  "۱۹-"پمپئو" متناقض است. از زمان شروع بیماری همه گیر "کووید

در ماه    .نی" و "ویروس ووهان" فروگذاری نکرده استهای "ویروس چیطریق نامگذاری "ویروس جدید کرونا" به نام 

یک چالش مشترک برای  "  ۱۹-آوریل، وی طی مکالمه تلفنی با طرف چینی خود، گفت که بیماری همه گیر "کووید  

همکاری تقویت  برای  چین  با  همکاری  به  مایل  آمریکا  و  است  المللی  بین  این  جامعه  با  مبارزه  در  جانبه  دو  های 

ب این  بیماری است.  گزارش شیوع  موقع  به  نتوانسته  که  کرد  متهم  را  دروغ چین  به  وی  بعد،  روز  این حال، چند  ا 

به پکن و همچنین   برای کمک  آمریکا اعالم کرد که واشنگتن  را اعالم کند. در ماه فوریه، وزیر امور خارجه  بیماری 

کشور  است  سایر  آماده  اند،  گرفته  قرار  کرونا  ویروس  تأثیر  تحت  که  بودجه  هایی  آن  ۱۰۰تا  به  دالری  ها میلیون 

ای از این کمک به چین وجود ندارد و آمریکا نیز تصمیم گرفته واقعیت این است که فعالً هیچ نشانه   .اختصاص دهد

های است تا بودجه خود را به سازمان جهانی بهداشت، سازمان بهداشت و درمان سازمان ملل، که بیشتر کشور 

در  یا  یافته  توسعه  می   کمتر  باز  حساب  آن  روی  توسعه  دروغ حال  نماید.  مسدود  را  در  کنند،  ریشه  پمپئو  های 

شخصیت وی دارد. این مدیر پیشین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( یک بار چنین اظهار نظر کرده است: »ما  

، شکوه تجربه آمریکایی های آموزشی کامل داشتیم. این به شمادروغ گفتیم، فریب خوردیم، ما دزدیدیم. ما برنامه 

بر این اساس، تا زمانی که )دروغ ها( در خدمت منافع شخصی آقای "پمپئو" باشد، حقایق و   «.کندرا یادآوری می

به شهرت چین، سالح واقعیت کرونا"، حمله  "ویروس جدید  علیه  نبرد جهانی  بحبوحه  در  تحریف هستند.  قابل  ها 

نیاز  تأمین  برای  کاقدرتمندی  در  "پمپئو"  خود  موقعیت  تأمین  و  آمریکا  فعلی  دولت  استهای  سفید  و   .خ  لفاظی 

به   نسبت  پاسخگویی  از  فرار  به منظور  کردن چین  معرفی  برای مقصر  فقط  "پمپئو"  آقای  منطق غلط ضد چینی 

"کووید گیر  بیماری همه  با  مواجهه  در  آمریکا  دولت  ضعیف  و  "  ۱۹-عملکرد  جهانی  جامعه  کردن  گمراه  و همچنین 

  .گویداست. با این حال، حقیقت و واقعیت، خودش سخن میفریب دادن جامعه بین الملل برای سرزنش کردن چین 

از   بیش  که  چین،  توسعه  مسیر  و  اجتماعی  می  ۷۰سیستم  چین  خلق  جمهوری  تأسیس  از  حمایت سال  گذرد، 

)این مسیر( هرگز مطابق خواسته و  آورده است  را بدست  کرد.  صمیمانه مردم خود  نخواهد  تغییر  های واشنگتن 

های چشمگیر و قابل تحسینی در سرتاسر زب کمونیست چین"، این کشور به دستاورد تحت رهبری و مدیریت "ح

ها میلیون چینی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست یافته است و با خارج کردن صدجهان از جمله در زمینه 

را بسیار بهبود بخشیده است این، چین صلح جها  .از فقر شدید، وضعیت معیشت مردم خود  بر  را حفظ  عالوه  نی 

توسعه جهانی کمک میمی به  محافظت میکند،  قوانین  بر  مبتنی  المللی  بین  نظم  از  و  عنوان  کند  به  پکن  کند. 

ای از مسیر توسعه مسالمت آمیز و ترویج فعاالنه ایجاد سرنوشت مشترک برای بشریت مشهور و شناخته  گسترده 

آمیز مسالمت  توسعه  برای  شده  شناخته  راهی  این  است.  جامعه   شده  ایجاد  فعال  طور  به  چین  و  با  است  ای 

کند که همه عالوه بر این، چین همیشه از این عقیده دفاع می  .سرنوشت مشترک برای بشریت را ارتقا داده است

الگوی توسعه ملت برابر هستند و حق دارند یک  انتخاب کنند و هرگز سعی  ها  با شرایط خودشان  را متناسب  ای 

هژنمی دنبال  به  "ریچارد  کند  جمهوری  ریاست  کتابخانه  انتخاب  با  "پمپئو"  آقای  باشد.  طلبی  توسعه  یا  مونی 

های مربوط به توسعه چین را تحریف کرد و نیکسون" برای سخنرانی بسیار تحریک آمیز ضد چینی، نه تنها واقعیت 

 .چین( را انکار کرد  به طرز مخربی به سیاست داخلی و خارجی چین تهمت زد، بلکه به عمد، این موضوع )توسعه

روابط   کشیدن  چالش  به  و  چین  و  آمریکا  بین  مجدد  درگیری  تاریخی  لحظه  نوشت:  پايان  در  شینهوا  خبرگزاری 

این موضوعات( تنها برای منحرف کردن توجه مردم از مشکالتِ خوِد    های اخیر، )همهدوجانبه پایدار و سالم در دهه

حال، تالش وزیر امور خارجه آمریکا برای شیطانی نشان دادن چین به   ها است. با اینواشنگتن در طول این سال 

 .جز ناکامی ندارد حاصلی منظور کسب منافع و امتیاز در سطح ناچیز سیاسی،

 



 

 : فارس  یخبرگزار -

 ن و چین وگوی مقامات ازبکستا نفت و گاز محور گفت

نفت و گاز چین طی گفت ازبکستان در »پکن« و رئیس کرپراسیون ملی  ویدئویی چشم نمایندگان سفارت  وگوی 

کردند بررسی  را  گاز  و  نفت  زمینه  در  دوجانبه  همکاری  فارس  .انداز  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  تاشکند  به  ،  در 

، معاون  (CNPC) رئیس کرپراسیون ملی نفت و گاز «جون فان نمایندگان سفارت ازبکستان در شهر »پکن« و »لی

انداز همکاری طی گفت «PetroChina» رئیس شورای مدیران ویدئویی چشم  و  وگوی  نفت  در زمینه  گاز   دوجانبه 

شرایط را کردند «19-کووید» پاندمی در  این  .بررسی  چارچوب  در  بررسی  گفت  طرفین  ضمن  ویدئویی  وگوی 

های متقابال سودمند در  برای تحکیم بیش از پیش همکاری هایی راهای متقابل در زمینه نفت و گاز برنامه همکاری

کردند تعیین  یادشده  همکاری  .حوزه  گزارش،  این  اساس  و    بر  اقتصادی  روابط  در  گاز  و  نفت  زمینه  در  دوجانبه 

 کرپراسیون نفت و گاز ملی چین  .ازبکستان و چین از جایگاه خاص برخوردار است  گذاری بین بازرگانی و سرمایه 

(CNPC) شرکت کلیدی  طرحهمکار  اجرایی  در  ازبکستان  سرمایههای  زمین  های  کارهای  انجام  زمینه  در  گذاری 

کرپراسیون نفت و گاز    .شناسی اکتشافاتی، استخراج و انتقال هیدروکربورها و همچنین تجارت گاز طبیعی است

بر اساس گزارش نشریه معروف ترینبزرگ (CNPC) ملی چین در چین است.  گاز  و  نفت  و صادرکننده   تولیدکننده 

«Fortune Global 500» کرپراسیون نفت و گاز ملی چین از لحاظ درآمد ساالنه، چهارمین کرپراسیون جهان است ،.  

ن و چین در سال مبادالت بازرگانی ازبکستا  .همکار اقتصادی و بازرگانی ازبکستان است ترینهم اکنون چین بزرگ

میلیون دالر قرار گرفته   6۰۰میلیارد و    ۷میالدی در سطح    ۲۰۱۸درصد افزایش نسبت به سال    ۱۸.۱میالدی با    ۲۰۱۹

به اقتصاد ازبکستان از سطح  ها و وام گذاری است. حجم سرمایه میلیارد دالر فراتر رفته    ۸های چینی جذب شده 

از    .است بیش  ازبکستان  سرم  ۷۰۰در  با  زمینهایه شرکت  در  چین  فعالیت گذاری  کشور  این  اقتصاد  مختلف  های 

میالدی به رسمیت شناخته و   ۱۹۹۱دسامبر سال    ۲۷را در تاریخ    جمهوری خلق چین استقالل ازبکستان    .کنندمی

 انتهای پیام/ح  .میالدی روابط دیپلماتیک برقرار کرده است  ۱۹۹۲ژانویه سال   ۲در تاریخ 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 یادداشت اقتصادی| همکاری ایران و چین؛ فرصتی برای بخش خصوصی 

ایران و چین صحبت می  ۲۵گران سیاسی درباره سند همکاری  آیا هنگامی که تحلیل بازرگانان،  ساله  کنند، صالح 

های ها و شبکه، این روزها موجی در رسانه  خبرگزاری تسنیم//    تولیدکنندگان و مردم عادی را نیز در نظر دارند؟ 

هایی  ف واژه ردیساله ایران و چین شکل گرفته است که از یک سو آن را هم  ۲٥اجتماعی در رابطه با سند همکاری 

دانند و از سوی دیگر، موافقانی نیز دارد. بر این اساس،  فروشی قرار داده و یادآور قرارداد ترکمنچای میمانند وطن 

از دیدگاه یک   به عنوان یک کارآفرین و فعال بخش خصوصی، خود را ملزم دانستم تا تحلیلی در این باره ارائه دهم.

تحلیل معتقدم  بخش خصوصی،  انجام شدهکارآفرین  راستا  این  در  کنون  تا  که  سؤال    اند، سیاسی هستند.هایی 

کنند، صالح  ساله ایران و چین صحبت می  ۲٥گران سیاسی درباره سند همکاری  اینجاست که آیا هنگامی که تحلیل

این تحلیل  نیز در نظر دارند؟ شگرد  را  از  بازرگانان، تولیدکنندگان و مردم عادی  نقاط ضعف  گران سیاسی استفاده 

دهند، در ها روی این سند، به آن وجهه منفی میاست، به این صورت که با چسباندن یک سری القاب و برچسب

حالی که بنده با مطالعه این سند، چنین چیزهایی را در آن ندیدم. این افراد، از کمی سواد دیجیتال جامعه استفاده  

می جا  مردم  ذهن  در  اینطور  و  ایکرده  که  وطن اندازند  و  خیانت  نوع  یک  سند  تحلیلن  یک  اگر  است.  گر  فروشی 

گیرد؛ اما دیدن دهد، در راستای حزب مطبوع خود چنین روندی را در پیش می سیاسی چنین تحلیلی را ارائه می
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بهرحال مخالفان این سند همکاری   هایی از سوی بخش خصوصی من را به شگفتی وا داشته است.چنین تحلیل

ها، حتی براندازها و اپوزیسیون ایران مخالف این  ها، آمریکاییه در خارج مشخص هستند، اروپاییچه در داخل و چ

های بخش خصوصی بر اساس دیدگاه بخش خصوصی باشد، نه بر سند هستند؛ اما من انتظار داشتم که تحلیل

وصی که مراوداتش  گیرند. شاید بگوییم بخش خصهای سیاسی که به منظور قدرتنمایی صورت میاساس تحلیل

سیاسی   دیدگاه  اساس  بر  است  ممکن  و  بود  نخواهد  مهم  برایش  قطعاً  است،   ... و  هند  عراق،  آفریقا،  اروپا،  با 

اجتماعی خود، تحلیلی ارائه دهد؛ اما باید به این دوستان گفت که به آمار مراودات کشورمان با چین توجه کرده و  

تی صادرات بخش خصوصی ما به چین وابسته است، تقریبا کاالیی نیست  ببینند چند درصد از تولیدات، واردات و ح

برای چین  بنابراین مادامی که ما  نباشد.  به چین وابسته  تأمین آن در داخل کشور،  از مدیریت زنجیره  که بخشی 

مدیریت زنجیره  توانیم آن را کنار بگذاریم و این جایگزین نیز اروپا و آمریکا نیست. قدرتی که  جایگزینی نداریم، نمی

های سیاسی، توانیم با آنها همراه شویم، یعنی حتی اگر خارج از بحث تأمین آمریکا دارد به حدی است که ما نمی 

های خرد، متوسط و کالن ما در مقابل فرایندها و قدرت زنجیره تأمین آنها  باب رابطه با آمریکا باز شود نیز شرکت

ست که نه تنها ما، بلکه آمریکا و اروپا نیز برای بخشی از زنجیره تأمین خود حرفی برای گفتن ندارند. این درحالی ا

 به چین وابسته هستند. 

بین به جامعه  اگر  دیگر  مانند از سوی  دارند،  این دست سندهای همکاری  از  نیز  دیگر کشورها  کنیم،  نگاه  المللی 

نامه سند توسعه همکاری دارند، یا حوزه شنگن  تفاهم  آمریکا و کانادا که قرارداد نفتا دارند، یا انگلستان و کانادا که

رسد. یعنی استقالل آنها به خطر نیفتاده  که با یک ویزای مشترک و واحد پول مشترک، عمالً یک کشور به نظر می 

ها باید این فرصت را  بخش خصوصی و تشکل//    افتد؟ نامه همکاری به خطر میاست و استقالل ما با یک توافق

ها به اتاق، مجلس، وزارت امور خارجه و یا بیت محترم رهبری  د و پیشنهادات خود را از طریق تشکل مغتنم بشمارن

پیشنهاد بدهند و به عنوان صادرکننده، تولیدکننده یا وارد کننده، نیازها و پیشنهادهای خود را برای مندرج شدن در  

نگاه عمیقی به این موضوع داشته باشند، در فرایند  ها ورود پیدا کرده و  سند مذکور ارائه دهند. در واقع اگر دولت 

می ما  بود.  خواهد  تأثیرگذار  نیز  خصوصی  بخش  تولید  راه جهش  طریق  از  توسعه  توانیم  و  تحقیق  مراکز  اندازی 

ها، به سوی نوآوری حرکت کنیم. برای این منظور باید بخش خصوصی مشترک با چین و برقراری ارتباط بین دانشگا 

هایی انجام شود. حداقل ما فعاالن  دولت نیز طبق این سند خود را ملزم بداند که چنین همکاری  پیشقدم شده و

باشیم. داشته  تحلیلی  دیدگاه  یک  و  نداشته  سیاسی  نگاه  سند  این  به  خصوصی  خصوصی   بخش  بخش  از  من 

من درخواست کند. به عنوان مثال  شاکی هستم که از چنین فرصتی جهت توسعه شرایط اقتصادی استفاده نمی

کردم بند ایجاد مرکز مشترک طراحی و توسعه قطعات الکترونیک در ایران، به این سند اضافه شود؛ چراکه انجام  

گذاری دارد. در اینجا  ها دالر سرمایه پذیر نبوده و نیاز به میلیونچنین کاری به تنهایی از سوی بخش خصوصی امکان 

کندولت  عمل  پشتوانه  یک  مقام  در  باید  بخش  ها  و  دولت  دانشگاه،  ضلع  سه  از  چین  دولت  که  کاری  مانند  ند، 

خصوصی، برای توسعه مرکز توسعه و طراحی قطعات الکترونیک، انجام داد. این در حالی است که ما نخبگانی را  

در صنعت الکترونیک داریم که در حال مهاجرت از کشور هستند، پس چرا باید این فرصت را غنیمت نشماریم و چنین 

مراکزی را به صورت مشترک بین ایران و چین تأسیس نکنیم؟ شاید فرایند تولید در صنعت میکرو الکترونیک از نظر  

روز  های به اقتصادی برای کشور به دلیل نداشتن بازار جهانی و تکنولوژی، مقرون به صرفه نبوده و حتی به فناوری 

می اما  نباشیم،  ه مجهز  توسعه،  طراحی  زمینه  در  سال  مکاری توانیم  در  چنانچه  باشیم.  داشته  چین  با  را  هایی 

دولتی   حمایت  از  خالی  هنوز  اما  رسید،  امضا  به  چین  زیان  دانشگاه  با  ما  مرکز  بین  همکاری  سند  چنین  گذشته 

نمی کار  پای  را  خود  و  است  قیمت  ارزان  تسهیالت  فقط  حمایت  به  دولت  نگاه  متذکر    داند.است،  دوباره  پایان  در 

با ارائه پیشنهادها و درخواستشوم که تمی های خود، این فرصت را  وصیه من به بخش خصوصی این است که 
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 ای همکاری ایران با چین یادداشت| الزامات رسانه

هر چه سواد سیاسی و اقتصادی مردم توسط رسانه های داخلی افزایش یابد آسیب پذیری آنها از تولیدات رسانه  

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، محمد اسماعیلی در یادداشتی درباره همکاری آینده    . شودای دشمن کمتر می

می دولتمردان  که  بود  این  بر  روال  گذشته  در  است:  نوشته  چین  و  تصمیم ایران  دربسته  اتاق های  در  توانستند 

دیگری   به گونه  اکنون شرایط  نظر مردم برسانند ولی هم  و  به سمع  را  آن  نتایج  و  در عصر بگیرند  است .همینک 

عمالً  و  هستیم  مجازی  فضای  دهی  جوالن  و  و     ارتباطات  اقتصادی   ، سیاسی  معادالت  همه  به  "مردم"  متغیر 

بنابراین باید مردم را    . دنبال نداردفرهنگی اضافه شده اند و نادیده گرفتن ارزش و اهمیت این متغیر نتیجه خوبی به

این عمل کنیم رسانه های معاند فکر و ذهن مردم را از هر آن چه میل دارند پر    در جریان امور قرار دهیم و اگر غیر از 

شود چرا که اربیتال های ذهنی مردم توسط بسته کنند وآن وقت است که اطالع رسانی چندان موثر واقع نمیمی

الیه های    کند. جدی ترین موضوعات را درهای محتوایی دشمن پر شده است. دشمن محتوای حرفه ای تولید می 

شود که به یکباره در ظرف چند روز با چند کلیپ و تصویر مونتاژ شده یک  کند و نتیجه این می طنز بسته بندی می 

کند که این سناریو وقتی اهمیت پیدا می  .افتد که اصالح آن کار بسیار سختی است باور غلط در ذهن مردم جا می

داد   قرار  یک  تبعا  ۲٥پای  که  است  میان  در  سنگین  ساله  بسیار  تواند  می  آن  مالی  بار  و  ،اقتصادی  سیاسی  ت 

که کند  تماشا  و  بنشیند  دشمن  باشیم  داشته  انتظار  که   باشد.نباید  شود  بسته  از     قراردادی  ایران  خروج  باعث 

طبیعی است که دشمن هر   .انزوای تحریم ها شود و نقطه پایانی بر حاکمیت دالر و ده ها تحول منطقه ای باشد

برد تا اجازه ندهد این توافق وارد فاز عملیات شود و هیچ راهی بهتر از این نیست که با  توان دارد به کار می   آنچه در 

کند مشوش  همکاری  برنامه  این  به  نسبت  را  مردم  ذهن  ای  رسانه  مناسب    .تولیدات  پیوست  یک  باید  بنابراین 

اجرایی شود.رسانه  و  و چین طراحی  ایران  درباره همکاری  از   گام   ای  نوعی  ندهیم  اجازه  که  این است  نخست 

بلکه   نیست  کارشناسانه  و  علمی  اصول  آن  اساس  و  پایه  که  بگیرد  شکل  جامعه  در  مخالف  و  موافق  دوقطبی 

برای این مهم الزم است کارشناسان زبده اقتصادی در پیشگاه    . ناشی از برخورد های احساسی و هیجانی است

طبیعی    .در عین حال علمی ابعاد این توافق نامه را مورد بررسی قرار دهند  مردم حاضر شوند و با زبانی ساده و

ندارد چرا که به سؤاالت مردم هیچ نتیجه خوبی  نیز  گاه پاسخ  است دفاع یک سویه و بدون طرح دیدگاه مخالفان 

مبهم بودن  اساساً دشمن از مه آلود بودن و    .خواهد شود و این دقیقاً همان چیزی است که دشمن میداده نمی 

کند و کارشناسان خود را به خط کرده و مانند معلم کالس اول با زبانی  فضای رسانه ای ما حد اکثر استفاده را می 

شود و گوید و این سخنان و اظهار نظر ها تقطیع می ساده و کارشناسانه از شبکه های خود با مردم ما سخن می

سیاسی و اقتصادی مردم توسط رسانه های داخلی افزایش هر چه سواد    . کندسراسر فضای مجازی را پر می

فراموش نکنیم که رسانه های معاند برای پیدا   . شودیابد آسیب پذیری آنها از تولیدات رسانه ای دشمن کمتر می

شوند ولی کردن یک کارشناس ضد انقالب شدیداً به زحمت می افتند و مجبور به استفاده از چهره های تکراری می

اک می هم  که  دارد  وجود  نفس  تازه  و  زبده  کارشناس  صدها  کشور  در  آننون  مختلف  توان  های  شبکه  به  را  ها 

بگویند با مردم سخن  آسانی  به  تا  کرد  دعوت  پایان متذکر می   .تلویزیونی  از جمله در  تلخ گذشته  تجربیات  شویم 

نیاز به یک پیوست رسانه ای دارد و  دهد که هر اتفاق مهم و هر طرح ملی حتما  گران کردن قیمت بنزین نشان می
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قشالق رفیعی  نقل    ۲۵توافق    /علیرضا  و  حمل  و  مخابرات  زیرسازی،  انرژی،  های  حوزه  در  چین  و  ایران  ساله 

هم بعد زمانی این توافق و هم   .معادالت ژئوپلیتیک را در خاورمیانه و جهان سیاست وارد فاز جدیدی کرده است

المللی اش   بین  و  باالی سیاسی  تاثیرگذاری  و  توافق  این  اهمیت  از  و طیف همکاری های دو طرف نشان  دامنه 

دارد. مهم تر از همه میزان سرمایه ای که قرار است در طی این توافق وارد بدنه اقتصاد و تجارت کشورمان گردد؛ 

ساله ایران و    ۲۵میلیارد دالر برآورد اولیه سرمایه ای است که در طی توافق    ۴۰۰خود گویای اهمیت توافق است.  

با یک حساب دقیق آماری می    .چین، شرکت های چینی ها در بخش های مختلف اقتصادی ایران وارد خواهند کرد

ادراتی  توان به حجم این سرمایه و ظرفیت تحرک بخشی اش را به اقتصاد کشور فهمید. نفت مهم ترین کاالی ص

حدود   در  ساالنه  غیرتحریمی،  و  عادی  کامال  شرایط  یک  در  و  است  برای    ۵۰الی    ۴۰کشورمان  ارز  دالر  میلیارد 

میلیارد دالر وارد بخش اقتصاد و زیرسازی کشور کنند.    ۴۰۰کشورمان به همراه می آورد. امروز چینی ها حاضرند  

مقصود این نیست که خیلی مشعوف و     .می شود  یعنی معادل ده سال درآمد نفتی کشور، سرمایه وارد کشور

ذوق زده شویم و تصور کنیم که امروز چینی ها به دنبال نجات اقتصاد کشورمان و منجی رفاه و اسایش برای ما  

برد بازی  امروز  دنیای  بود.  توسعه   -خواهد  دنبال  ایران  در  زیربنایی  و  اقتصاد  گذاری  سرمایه  با  چین  و  است  برد 

همکاری های اقتصادی است. متقابال سرمایه گذاری چینی ها، حامل فرصت های بزرگی نیز برای  تجارت و تعمیق  

برای   مناسبی  آفرینی  اشتغال  ظرفیت  گذاری  سرمایه  این  دارد.  پساتحریمی  حتی  و  تحریمی  شرایط  در  کشور 

دارد.   همراه  به  کشور  نقل  و  حمل  و  گازی  و  نفتی  های  المللی   بخش  بین  سطح  در  امروز  با  چین  چالش  وارد 

آمریکای ترامپ شده است. چین دیگر قدرت صامت گذشته نیست و صرفا دنیا را با عینک اقتصادی و تجاری صرف  

ببیند. جاه طلبی های چین از عرصه های اقتصادی وارد فضاهای سیاسی و امنیتی شده است. این مساله هم در 

رویت است. در هر سه این موضوع، چین از مواضع و دریای چین جنوبی، تایوان و هم هنگ کنگ به روشنی قابل  

این مساله    .رویکرد اصلی اش کوتاه نیامنده و خواسته های ملی و سیاسی اش را بدون واهمه پیگیری کرده است

در خاورمیانه هم مطرح است. طرح یک کمربند یک جاده که با ابتکار شی جین پینگ مطرح شده به دنبال افزایش  

مان قدرت  و  و  نفوذ  مستعد  سرزمینی  با  کشوری  عنوان  به  ایران  است.  خاورمیانه  و  اوراسیا  منطقه  در  چین  ور 

جعرافیای وسیع، جمعیت فراوان و منابع انرژی بی نظیر، نقش کاتالیزوی را برای رویکرد جدید چین می تواند ایفا  

به دنبال بازی با قدرت های ضعیف در سطح استراتژیک نیستند با  کند. قدرتهای بزرگ  این قدرت ها تالش دارند   .

دولت های باثبات و دارای رویکرد سیاسی مستقل وارد مراوده جدی شوند و در بزنگاههای حساس استفاده الزم  

اساسا   و  دارد  قرار  آمریکا  تحریمی  در شرایط  ایران  گزینه است.  ترین  ایران مطلوب  برای چین،  باشند.  داشته  را 

اخیر همگرایی با قدرت های نوظهور غیر تمدن غربی بوده است. خود این سیاست خارجی ایران طی چهار دهه  

امر محرکی اثرگذاری برای چین جهت تعمیق روابط اقتصادی با ایران است. چرا که چین به دنبال تضعیف هژمونی 

ر آمریکا و موقعیت سیاسی این کشور در غرب آسیاست و طبیعی است که ایران بهترین گزینه برای تضعیف حضو

در بعد منطقه ای، چین تمایل دارد به عنوان مهم ترین قدرت در حوزه شرق آسیا و جنوب    .خاورمیانه ای آمریکاست

غرب آسیا شناخته شود. به نظر می آید در این خصوص کاستن از نقش هند به عنوان دیگر قدرت نوظهور جهانی 

  ۲۰۰۳وده است. قرارداد توسعه چابهار که از سال  هم بی تاثیر در همگرایی و نزدیکی چینی ها به سمت ایران نب

میان ایران و هند به امضا رسیده بود هر بار در مرحله اجرا با مانع آمریکا مواجه می شد. چینی ها از فرصت کنونی 

تالش دارند به عنوان کشوری قابل اتکا، مسئولیت پذیر و قدرتمند وارد شرکت با ایران در توسعه همین بندر چابهار 

که به نوعی زمینه وصل چین به دریای آزاد است؛ گردند. امروز چین جایگزین هند در پروژه چابهار شده است و این 

امر اتفاقا باعث نگرانی گسترده در میان مقامات دهلی نو شده است. امروز هندی ها نظاره گر کاهش نفوذ شان 

افغانس  در  آن  تبع  به  و  ایران  در  نفوذ چین  افزایش  ازای  از     .تان هستنددر  که  باید اشاره کنم  امر  این  به  با عطف 

فرصت حضور سرمایه گذاران خارجی نهایت استفاده را داشته باشیم و اساسا نگاه و بینش مان را به نسبت به  



 
با شرکت  اثربخش  تعامل  به روز کنیم. توسعه و پیشرفت در اقتصاد جهانی بدون  مساله سرمایه گذاری خارجی 

ی نیست. اساسا توسعه شرکت های خصوصی داخلی در گرو تعامل و شراکت با شرکت های بین های بین الملل

وقتی شرکت داخلی با شرکت بین المللی وارد همکاری می شود   .المللی است. رقابت عنصر اصلی اقتصاد است

با  متوجه ضعف و خالهای خود می شود و برای حفظ بقای خود به تغییر و تحول روی می آورد. برای   باید  همین 

اقتصادمان   در  ها  چینی  حضور  فرصت  از  مان  ملی  منافع  دادن  قرار  راهنما  چراغ  با  البته  و  بینانه  واقع  نگاهی 

استفاده الزم را داشته باشیم و این مساله را هم در نظر داشته باشیم که نباید وارد فضای احساسی و هیجانی 

وص همین هندی ها ندهیم. این تصور که مشکل کشور با حضور شویم و اجازه فعالیت را به سایر قدرت ها به خص

چینی ها قابل حل است؛ باطل بوده و باید در همین فضا بتوانیم به صورت گام به گام زمینه حضور سایر شرکت  

و با حضور همه  های چندملیتی از قدرت های توسعه یافته نظیر هند، اندونزی، کره جنوبی و مالزی فراهم سازیم  

اقتصاد  این   در  را  واقعی  رقابت  هم  و  باشیم  داشته  باال  زنی  چانه  قدرت  توانیم  می  هم  موقع  آن  ها  شرکت 
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 (:19)هفته یثدح  - خبرنامه:

 ( بانرعيدق سبت نابم)  «  انـربدقـعيعلت بنيان »

  :ودفرم  ، باد شو خاندان  بر او  اخد سالمکه   بزرگ اسالم  پیامبر

 إنَّما جَعَلَ اللّه ُ األضحى لِشبَعِ مَساکِینِکُم مِنَ اللَّحمِ فَأطعِمُوهُم ؛  

خداوند عید قربان را برنهاد تا مستمندان از گوشت سیر شوند ؛ 

 پس از گوشت قربانى به ایشان بخورانید . 

  59ثواب األعمال ، ص 

 ( "ع "قر  ت شهادت امام باسب نابم)  « داوندـوب خ ـمل محبع»

   :ودفرم   ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه    امام محمد باقر

 ، وإن قَلَّ  هِی عَلَ داوَمُ یأحَبَّ إلَى اللّهِ عَزَّوجلَّ مِن عَمَلٍ  ءٍیمِن شَ  ما

که بر آن   ستینزد خداوند عزّوجلّ محبوبتر ازعملى ن زیچ  چیه

 .مداومت شود ؛ هر چند اندک باشد

 3 ، ح ۸۲، ص   ۲: ج  یالکاف 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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