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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ن و چین باید در دولت و مجلس تصویب شود فق همکاری ایرا وزیر کشور: توا 

محورهای   : ايسنا روند،  این  در  و  بوده  اولیه  توافق  حد  در  چین  و  ایران  بین  همکاری  موضوع  گفت:  کشور  وزیر 

سال مشخص می شود اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی کند که تصویب   ۲۵همکاری برای  

بود  در دولت و سپس روند قانونی خواهد  این  اجزای  از  و     عبدالرضا رحمانی فضلی  .در مجلس  پنجاه  در حاشیه 

چهارمین جلسه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز آخرین جلسه  

دوره   در  در جلسه ه  ۲این ستاد  فردا  اگر  اظهار کرد:  برگزار شد،  فعالیت  فعالیت ستاد،  ماهنگی قوساله  ا، دوره 

وزیر کشور ادامه داد: امروز گزارش مفصلی از عملکرد    .مجدداً تمدید شود، ادامه این جلسات را برگزار خواهیم کرد 

اینکه   و ضمن  بود  اقدامات بسیار مؤثری  اقدامات کمیته قضایی،  ارائه شد؛  به دوسال کمیته های مختلف  نزدیک 

یا  نه ای امدیریت خوبی در فضای رسا  و  این ستاد روزنامه یا سایتی بسته نشد  اما در  انجام شد  ز نظر حقوقی 

بازداشتی  ناکرده  نداشتیمخدای  فهم     .ای  و  درک  همکاری،  هماهنگی،  ها  رسانه  کرد:  عنوان  فضلی  رحمانی 

است   ز مصوبهها توجه داشتند و اگر مواردی هم احساس کردیم که خارج ادرستی از ما داشتند، همواره به توصیه 

تذکر جزئی حل شد  وی افزود: کمیته رسانه ای و همچنین کمیته های محتوایی و کمیته ضد عملیات روانی،   .با 

رئیس ستاد    .گزارش مفصلی از عملکرد رسانه ها در این حوزه، اقدامات کمیته ها و روند تامین محتوا ارائه کردند

ای به  با اشاره  اقتصادی  تبلیغات  و  بیشاطالع رسانی  بر   نکه  اظهار کرد:  این دو سال داشتیم،  در  از هزار مصوبه 

اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، مصوبات ستاد به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآمده است و همه  

را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و   اولویت پیشگیرانه، فضا  با  باید در مسائل اقتصادی تالش کنیم 

وی با تاکید بر اینکه در این دو سال،    .داری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویمبهره بر

است، تصریح  درصد سیاست ها و مصوباتی که در این ستاد تصویب شد، مبتنی بر بحث پیشگیری بوده   ۷۰بیش از  

ز مسائل اقتصادی را که موجب تشدید دغدغه دسته ا کرد: با این رویکرد، تالش ما در این دو سال بر این بوده که آن

شود به نهادهای اجرایی، دولت و مجلس منعکس کنیم و نگذاریم اتفاقی بیفتد که بحمد و نگرانی های مردم می

است شده  مقصود حاصل  این  زیادی  حد  تا  در    .هللا  اینکه  بیان  با  اقتصادی  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ستاد  رئیس 

افزود: در    ع نظارت در حوزه قیمتها به عنوان یکی از مطالبات افکارعمومی مطرح شد،دا موضوجلسه امروز مجد

جلسه امروز، گزارش دقیق و درستی در این حوزه از سوی متولیان ارائه شد، خوشبختانه کارهای خوبی انجام و  

کشور با اشاره به  وزیر      .با کارگروهی که از قوای مختلف تشکیل شده است، در حال تقویت امر نظارت هستند

تولیدی در جلسه  به واحدهای صنفی و  پرداخت  از وضعیت منابع، اعتبارات و تسهیالت مقرر برای  ارائه گزارشی 

امروز، عنوان کرد: اتحادیه ها و صنوف نسبت به میزان و زمان ارائه این کمک نظراتی داشتند از جمله اینکه؛ مبالغ  

پرداخت  یابد و فرایند  و  افزایش  و    تسهیل  توان  از نظر ما مبلغ ناقابلی است و درحد  این کمک  البته  تسریع شود؛ 

شد خواهد  منعکس  حتما  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  اصناف  نظرات  اما  است،  دولت  به   .ظرفیت  فضلی  رحمانی 

مومی موضوعاتی درخصوص قرارداد ایران و چین به عنوان یکی از مصادیق تحریف در تصویر سازی برای افکار ع

در فضای رسانه اش و گفت: متاسفانه  واقعی اره کرد  ادعاهای خالف  و  کردند  تحریف  را  این موضوع  ای، معاندین 

واقع   موارد، خالف  این  که همه  کردند  را مطرح  نفت  یا چاههای  و  مناطق  از  برخی  فروش  و  واگذاری جزایر  چون 

ضوعات از جمله در این زمینه، بیشتر  سازی مواست و مقرر شد رسانه ها در آگاه سازی، اطالع رسانی و شفاف  

وزیر کشور در همین راستا تصریح کرد: این موضوع بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این    .فعالیت کنند

سال مشخص می شود، اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی    ۲۵روند، محورهای همکاری برای  

این روند قانونی خواهد بودر دولت  کند که تصویب د از اجزای  ادامه داد: در    .و سپس در مجلس  رحمانی فضلی 



 
شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تاثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به  

ض و  کنیم  منتقل  مردم  به  را  کشور  اقتصادی  موجود  های  واقعیت  که  کنیم  عمل  ای  جلبگونه  و   من  حمایت 

اولویت  با  کنیم  کنیم.همه تالش  را حل  با هم مسائل کشور  بتوانیم همه  از مشکالت،  برای عبور  پشتیبانی مردم 

مسائل اقتصادی بتوانیم فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و بهره برداری رسانه     پیشگیرانه در

کشو اقتصادی  فضای  از  معاندین  و  خارجی  مقام    .ر شویمهای  اخیر  فرمایشات  به  اشاره  با  پایان  در  وزیر کشور 

تولید و سرمایه گذاری   به  و تشویق  اعتماد سازی  امیدآفرینی،  ایشان در خصوص ضرورت  تأکید  و  معظم رهبری 

 .ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند و با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد

 آمریکا و انتخابات نوامبر  ن، چی

هرچند در بسیاری از مسائل داخلی آمریکا، جو بایدن  القلماستاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیمحمود سریع

با هم متفاوت هستند و دیدگاه ترامپ  نمایندگی میو دونالد  را  اما در عمده مسائل بینهای حزبی  المللی،  کنند، 

جمهور آمریکا  برخوردار است. اگر بایدن در نوامبر، رئیس  (Bipartisan) اع دو حزبیحاکمیت سیاسی آمریکا از اجم

های متفاوتی نسبت به مسائل سیاست خارجی استفاده خواهد کرد؛ ها و رهیافت ها، ادبیات، روشد، از واژه شو

  ۷۰یدئولوژیک، تا  همچنان که در جنگ سرد ا  .ها عمدتا ادامه منطق فعلی خواهد بودگذاریولی محتوای سیاست

اقتصادی سرد  جنگ  در  بود،  کمونیسم  و  شوروی  آمریکا،  اصلی  مساله  تا  -درصد  فعلی،  درصد    ۷۰-۶۰سیاسی 

المللی آمریکا »جلوگیری از شتاب قدرت مالی، فناوری، تجاری، سیاسی و اقتصادی چین« است. چه مساله بین 

است.  (Containment)«ترشآمریکا »جلوگیری از گس  ل با چین، مبنای رهیافت در برخورد با شوروی و چه در تقاب

جمهور آمریکا رئیس  ۲۰۱۶این استراتژی هرچند در دوره ترامپ شدت گرفت، ولی حتی اگر هیالری کلینتون در سال  

اجرا میمی مرحله  به  نیز  کووید  .رسیدشد  بینآمریکایی  ۱۹-پاندمی  در رهیافت  را  کرده مصممالمللی خود  ها  تر 

شود که فرآیند جهانی شدن، که در وابستگی متقابل اقتصادی چین و آمریکا  وری که عالئمی دیده میطاست؛ به

است. شراکت، همکاری  (Case by case Decoupling) طی سه دهه اخیر شکل گرفته بود، در حال جدایی موردی 

مسیر در  اکنون  هم  آمریکا  و  چین  بین  رقابت  و  ح  استراتژیک  در  رویارویی  و  نظام تقابل  و  است  گیری  شکل    ال 

قطبی جدید هدایت الملل را در مسیر نوعی دوقطبی جدید و با محاسبه روسیه، با قدری فاصله، به نوعی سهبین

نکرده  همکاری  کرونا  بیماری  شدت  تخفیف  برای  کشور  دو  که  است  حدی  در  تقابل  این  است.  نظر  کرده  به  اند. 

درگیریآغاز شد( شروکه جنگ سرد    ۱۹۵۵مانند  )  ۲۰۱۹رسد سال  می بوده ع  آمریکا  و  چین  مدیریت های  است. 

المللی روسای جمهور آمریکا خواهد بود. از آنجاکه این رویارویی از  ترین موضوع بینچگونگی قدرت یافتن چین، مهم

بین نظام  نیست،  برخوردار  فعال  مشخصی  ثغور  و  آینده  حدود  دهه  دریک  حداقل  بی الملل  ها، اطمینانیاز 

به بعد    ۲۰۰۵ها به صورت تدریجی و آرام از  آمریکایی   .های فراوانی اثر خواهد پذیرفتها و به هم ریختگینظمیبی

چینیشکایت  منش  و  روش  از  را  خود  نقش های  تجارت،  در  مقررات  ها  و  فناوری  از  استفاده  جهانی،  آفرینی 

جهابین تجارت  سازمان  در  )به خصوص  می  (WTO) نیالمللی  واکردنمطرح  با  ولی  به کنش د؛  و  دیپلماتیک  های 

موکول  رو چینی (Procrastination) کردنآینده  میبه ها  بدنه  رو  اعتراضات  ترامپ  دولت  اینکه  تا  شدند، 

کردسیاست تبدیل  با چین  تقابل  استراتژی  به  را  آمریکا  تایوان، هنگ  .گذاری  در  معموال  دریای جنوبی چین  و  کنگ 

 (Surplus) ایرسد اصل نزاع طرفین در مازاد سرمایه ظر میشوند، اما به نمطرح میس مسائل چین با آمریکا  را

است که چین با انحصار تجاری خود به دست آورده و آن را به اهرمی برای مدیریت روابط اقتصادی پایاپای با حدود 

. هدف آمریکا این رف دیگر تبدیل کرده استکشور از یک طرف و افزایش نامحسوس قدرت نظامی خود از ط  ۱۲۰

ک نیت است  تا  شده  باعث  درازمدت  نگاه  و  حکمرانی  انضباط  کند.  ُکند  را  مازاد  این  رشد  نرخ  و  حجم  از ه  خوانی 

چینچینی برای  حتی  غربیها  چینی (Sinologists) شناسان  نباشد.  اهداف راحت  نیات،  با  رابطه  در  معموال  ها 



 
کنند؛ اما در یادگیری از  دیگران مشورت نمیدارند با های خود برمیآهسته که برای افقسته های آهدرازمدت و قدم 

ها برنامه درازمدت چین دیگران برای دستیابی به اهداف خود بسیار صبور، هنرمند و مبهم هستند. چون آمریکایی

دقیق نمی پیش را  اجمتوانند  تهاجمی  رهیافت  مورد  در  میان خود  در  کنند  کردهبینی  پیدا  این  اع  اجماع شامل  اند. 

دولت قانوندستگاه  می ی،  تحقیقاتی  موسسات  و  امنیتی  نظامی،  درگیریگذاری،  اجماع  این  معنای  و  شود.  ها 

المللی و مسائل  های بینهای فزاینده در عرصه تجارت، فناوری، گردش مالی و بانکداری، مدیریت سازماناصطکاک 

آنچه  زیست  بود.  خواهد  تار محیطی  اساس  بر  بتوان  رفتاشاید  از  چین  فرهنگ  و  و یخ  منسجم  حکمرانان  فعلی  ر 

  :گرای آن استخراج کرددرون 

 تسلط این کشور بر شرق آسیا هم به لحاظ نظامی و هم از حیث سیاسی  .۱

 جانبه اقتصادی تجاری در آسیا تسلط همه .۲

 .روابط پایدار پایاپای با کشورهایی که منابع طبیعی دارند .۳

 شرق آسیافوذ نظامی خارج از اجتناب از حضور و ن .۴

 حضور فعال در مراکز فناوری جهان )آمریکا، غرب اروپا، کانادا، سنگاپور و اسرائیل(  .۵

 مالی کشورهای میان پایه و ضعیف به چین-های تجاریافزایش وابستگی  .۶

 های مالی جهان نفوذ خزنده در بازار  .۷

 .(۲۰۳۰ناو هواپیمابر تا  ۶بینی تولید یارد دالر و پیش یلم ۲۰۰ی چین )بودجه حدود افزایش قدرت نظامی مل .۸

در   تمرکز  کاری،  انضباط  سپس  و  است  تجارت  طریق  از  سرمایه«  مازاد  تدریجی  »افزایش  در  چین  قدرت  کانون 

ود تا از گراست. هدف آمریکا این است که مانع افزایش تدریجی سرمایه چین شاهداف و سیستم سیاسی درون

خواهند طی چند دهه آینده ابرقدرت جهان شوند؟  ها میند. آیا چینیای و جهانی آن جلوگیری کاستیالی منطقه

یا به نحوی مجبور باشند چنین وضعیتی در     پاسخ به این سوال تابعی است از اینکه تا چه میزان کشورها بخواهند

جلوگیری از اهداف جهانی چین »تقویت   ترین استراتژی حاکمیت آمریکا برایکانونی   .الملل تحقق پیدا کندنظام بین 

ای اندونزی  های موجود« است. استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ویتنام، مالزی، تایلند و تا اندازه کیم اتحادیه و تح

مرحله بعدی این استراتژی در آسیا است.  و فیلیپین در شرق آسیا از اولویت برخوردارند. تحکیم رابطه آمریکا با هند 

عربستان از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر، در امتداد جغرافیایی ویژه مصر و  جه بیشتر به کشورهای عربی بهتو

اروپا و مدیترانه بخش   اروپا و حضور گسترده در مرکز و شرق  اتحادیه  با  تقویت جدی روابط  این استراتژی است. 

استراتژ این  دربراروپایی  را  پیامدمیی  از  در عین حال،  با چیگیرد.  آمریکا  اقتصادی  تقابل  اهمیت  با  ن، ظهور  های 

تریلیون دالر است که با تجارت آمریکا    ۱/  ۴گرایی است. تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک بالغ بر  تقویت شده منطقه 

به    های عرضه کاال و خدمات رااست که زنجیره   کند. آمریکا در پی این استراتژی موازیبا اتحادیه اروپا برابری می 

دا پزشکی،  کاالهای  ارتباطات،  در  بعضی ویژه  و  هند  اروپا،  غرب  آمریکا،  قاره  به  چین  از  حساس،  صنایع  و  رو 

اختیار چینیکشور  از  را  انحصار  تدریج  به  تا  کند  منتقل  آسیایی  نظم چینیهای  البته  کند.  کار  ها خارج  نیروی  ها، 

ا، مذاکرات دوجانبه  هقل ُکند کند. در دهه آینده، جنگ تعرفهنمندی مالی ممکن است این استراتژی را حداارزان و توا

بین تجاری، اتصاالت منطقه  ناکارآمدی در سازمان ای، واگرایی  و  بینالمللی  بین های  الملل  المللی پیش روی نظام 



 
 Mergers) هاشود. خرید و ادغام موسسات و کارخانه ها دیده میهایی از به جریان افتادن این روند است. نشانه 

and Acquisitions) شود و بر خالف  ها در آمریکا هم اکنون در وزارت خزانه داری آمریکا بررسی میتوسط چینی

های جدیدی  های آمریکایی با محدودیت رود شرکتشوند. احتمال میعموما پذیرفته نمی  ۱۹۹۵  –  ۲۰۱۵های  دهه

میلیارد ین کمک  ۲۴۳جدید اقتصادی بعد از کرونای ژاپن، مبلغ  رو شوند. در بودجه و برنامهبهدر چین رو برای فعالیت 

های ژاپنی برای خروج از چین اختصاص داده شده است. باوجود اینکه مشخص است بعضی کشورها به شرکت

ت  کنند، اما اکثریرا در کدام سو تعریف می  مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و هند در تقابل میان آمریکا و چین، خود

مور دوسویه،  ابهام،  کشورها، سیاست  پروژه مطلق  پیچیده دی،  و  کردهای  انتخاب  را  دیپلماتیک ای  ادبیات  با  و  اند 

کرده  عالقه اعالم  که  فرصتاند  از  بلکه  نیستند،  سوگیری  به  استفاده  مند  ملی  توسعه  و  رشد  برای  هردو  های 

روسیه که با فاصله از    .ه ریاست آلمان قابل مشاهده استرهیافت به ویژه در اتحادیه اروپا در دور  خواهند کرد. این

با احتیاط، ابهام و مورد به مورد برخورد میآمریکا و چین قدرت سوم جهان محسوب می ها مانند  کند. روسشود 

بیچینی اقتصاد  در  نقش جدی  و  ندارند  را  مازاد سرمایه  تولید  نمین ها ظرفیت  ایفا  قیمت  الملل  کاهش  با  و  کنند 

در دررژی ان توجه  قابل  افت  به سختی متعهد میاند. روسآمد ملی شدههای فسیلی، دچار  بر خالف ها  و  شوند 

خواهند  ها میها با قدرت مالی، به شوکت و نفوذ رسیدند. روسها خیلی تحت تاثیر درازمدت نیستند. چینیچینی

آنظرفیت هسته   به واسطه وسعت سرزمین، به  توان نظامی، شوکت  آمریکایی ای و  را  ها روس ها اعطا شود.  ها 

کنند و اگر بتوانند مرکز و شرق اروپا را به غرب اروپا و شمال آمریکا به  دانند و خیلی به آنها اعتنا نمیم میمزاح

های د نیاز به افزایش ظرفیت لحاظ اقتصادی و انرژی سوق دهند، اهرم مهمی را از مسکو خواهند گرفت که این خو

با آمریکا مشکل دارند؛ ولی اتحاد ضد آمریکایی آنها به    در آمریکا خواهد داشت. هرچند مسکو و پکن  مازاد سرمایه

پذیر نیست. اتحاد با روسیه به توانمند شدن قابل واسطه تلقی چین از اهمیت آمریکا در آینده اقتصادی خود امکان 

د  ن اینکه این دو در باطن خیلی به هم اعتماکند؛ ضماقتصادی و ژئوپلیتیک مساعدتی نمیهای  توجه چین در عرصه 

مانند   نیز  روسیه  و    ۹۸ندارند.  رقابت شوروی  کند.  انتخاب  را  یکی  آمریکا  و  چین  میان  ندارد  تمایل  کشورها  درصد 

مالی ماهیت  عمدتا  آمریکا  با  چین  رقابت  ولی  بود؛  ایدئولوژیک  رقابت  کشورهای  -ادیاقتص-آمریکا  دارد.  سیاسی 

الملل را یک فرصت مند هستند، این نظام بین ل سیاسی بهرهبرزیل، آرژانتین و اندونزی که از استقال  پایه مانندمیان

نحوه شکلمی بخشند.  ارتقا  را  درآمد سرانه خود  تا  کنند  استفاده  از هردو طرف  تا  نظام  بینند  این  تکامل  و  گیری 

 :یدی دیگری نیز داردب پیروز شود؛ دو تابع کل، فارغ از اینکه کدام حز۲۰۲۰ابات نوامبر الملل بعد از انتخبین

 تواند ثروت بیشتری تولید کند گیری جدید سیاست خارجی آمریکا می تا چه میزان جهت -۱

طرف دیگر،  با چه نسبتی این ثروت جدید برای فائق آمدن بر چین از یک طرف و هزینه کردن آن در داخل آمریکا از   -۲

 .برداری شودبهره

خواهد معقول و محترم زندگی کند، بنگاهی بخواهد بقای خود را تضمین کند و کشوری  د اگر فردی بدر دنیای جدی

اندازدارد پس  و  مازاد  و  ثروت  تولید  به  نیاز  باشد  آزاد  و  مستقل  پس  .بخواهد  و  سرمایه  مالی،  انداز،  ثروت=توان 

 .های جاریاضافه بر هزینه 

 دن اقتصاد اژدهای زرد گرا شدرون /  ت ریکاوری اقتصاد چین کاهش یافتسرع 

اند که نوع و مدل ریکاوری اقتصادی چین در ماه جوالی ادامه پیدا کرد، اما تحلیلگران هشدار داده  : دنیای اقتصاد

پی ادامه  با این سرعت  این ریکاوری در طول زمان  بر ریکاوری اقتصادی چین سبب خواهد شد که احتماال  نکند.  دا 

اندمی کرونا وابستگی زیادی به صنایع سنگین، یل اینکه احیای اقتصاد چین از صدمات پ اساس نظر تحلیلگران به دل



 
زیرساختپروژه  به  مربوط  سرمایه های  بدهی،  اقتصادی ها،  احیای  سرعت  کاهش  خطر  دارد،  صادرات  و  گذاری 

چین نسبت به دیگر  ای اقتصادی بیانگر وضعیت بهتر اقتصاد  هدومین قطب اقتصادی جهان وجود دارد. با اینکه داده 

استقطب  اقتصادی  کاهش های  کرونا،  مجدد  شیوع  تقاضا،  کاهش  جمله  از  زیادی  خطرهای  تحلیلگران  اما   ،

های میان چین و آمریکا و ضربه به صادرات این کشور  صادرات محصوالت پزشکی و ارتباط از راه دور و افزایش تنش

 .اندریکاوری اقتصاد چین عنوان کردهرا در کمین 

رقبا  به  نسبت  چین  مناسب  میداده //    وضعیت  نشان  گذشته  در هفته  منتشر شده  مدیران  های  دهد شاخص 

ساخت بخش  در  کشور  این  به  خرید  صنعتی  و  از    ۵۱/  ۱وتولید  باالتر  شاخص  این  عدد  گاه  هر  است.    ۵۰رسیده 

کسب  فضای  بهبود  دهنده  نشان  شود،  ایگزارش  است.  اقتصادی  تولیدات  توسعه  و  بخش وکار  برای  شاخص  ن 

نیز رشد    ۵۴/  ۲به عدد    غیرصنعتی چین  با  در چین  این شاخص  که  متوالی است  ماه  پنجمین  این  رسیده است. 

های ساختمانی اقتصاد چین با تکیه بر احیای مجدد در سفارش صادرات، در کنار افزایش پروژه   .مواجه بوده است

بخش س و  بر صادرات  زیاد  تکیه  ریکاوری است.  نشان می در حال  بهاختمان  مجددا  روش سنتی خود   دهد، چین 

  ۱۰های با پشتوانه دولتی اکنون در چین به باالترین سطح در  گذاریبرای نجات از بحران بازگشته است. سرمایه 

نظر می  .سال گذشته رسیده است به  ریکاوری اقتصادی چین مساعد  و  در حالی که وضعیت  آمریکا  اقتصاد  آید، 

ی  اند. البته بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دلیل پیشای شدهسابقه ی درگیر رکودهای بی کشورهای اروپای

ت غربی،  کشورهای  از  زودتر  بسیار  کشور  این  که  است  این  اقتصادی  بازگشت  در  چین  گیری وانست همه گرفتن 

درصد    ۸۵ناحیه یورو که در حدود  دهد، اقتصاد  های منتشر شده در هفته گذشته نشان می کرونا را کنترل کند. داده 

ماهه دوم  درصد در سه  ۱۲/  ۱شود، حدود  از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می

برای اقتصاد آمریکا هم حاکی از    ۲۰۲۰اقتصادی فصل دوم سال  های  سال جاری میالدی منقبض شده است. داده

ناخالص داخ  ۳۲/  ۹کاهش   تولید  از زمان ثبت دادهلی ساالنه است. اعدادی کدرصدی  به  ه  های اقتصادی مربوط 

بی انقباض  رشد  از  حاکی  چین  اقتصاد  رسمی  آمارهای  که  است  حالی  در  این  است.  در    ۶/  ۸سابقه  درصدی 

اول سالسه داده  ماهه  کنون  تا  اینکه  با  است.  بوده  اما  جاری  است،  نشده  منتشر  چین  اقتصاد  دوم  فصل  های 

دهد تاکنون دست  این موضوع نشان می   .بینی کرد که عمق رکود آمریکا بسیار بیشتر از چین استپیش   توانمی

کنگ در این دانشگاه هنگ  گذاران چینی برای تحریک اقتصاد بازتر بوده است. هیوای تانگ استاد اقتصاد درسیاست

غیرمنتظره موضوع  هیچ  گفت:  درباره  چین  ندارد.  وجود  واقعه  این  در  اهرم   ای  دیگر  کشورهای  با  های مقایسه 

افزایش برای  اما سیاست GDP بیشتری  دارد.  اختیار  ادامه  در  به  قادر  دیگر  فصل  یا سه  دو  تا  تنها  چینی  گذاران 

این درحمایت  هستند.  اقتصاد  از  چینی  گونه  سرمایه حقیقت  افزایش  توسط  رشد  تحریک  مدل  به  گذاری  ها 

کنونی  بازگشته  مقطع  برای  که  تنشاند  سطح  و  شکننده  اقتصاد  وضعیت  اقدام که  است،  باال  ژئوپلیتیک  های 

 .مناسبی است

ریکاوری چینی   ا//    خطرات  بسیاری  اگرچه  کند،  تکیه  خود  داخلی  بازار  بر  بیشتر  تا  است  تالش  حال  در  ز  چین 

یر دچار تردیدند. بو ژاونگ  گران از اینکه آیا پکن توانایی اصالحات الزم برای رسیدن به این هدف را دارد یا خ تحلیل

از درون TS Lombard گر ارشد مسائل چین درتحلیل اکنون روند واضحی  باره گفت:  این  گرا شدن اقتصاد چین در 

می  میمشاهده  حتی  آغشود.  را  جدید  روند  این  ایزوله توان  دوره  یک  این از  دانستن  اما  نامید.  اقتصادی  سازی 

تی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر است یا یک سیاست موضوع که آیا این یک استراتژی موق

س بسیار  استبلندمدت،  اقتصاد  .خت  برخی  در  اقتصادی  ریکاوری  روند  وجود  این  آنچه  با  از  کندتر  بزرگ  های 

میبینپیش تحلیلی  است.  انجام  حال  در  دانسته شد  محتمل  چین  اقتصاد  برای  را  خطر  همین  اکنون  ند. اگران 

که بعد از اوج پاندمی کرونا    اند؛ تقاضاییتحلیلگران خطرات زیادی را برای ادامه روند ریکاوری اقتصاد چین ذکر کرده



 
ضعیفبه  احتماال  قدرتمند شده است  به شدت  و  کرونا میتر شودطور مصنوعی  مالیم  و  پراکنده  از  ، شیوع  تواند 

صادرات محصوالت پزشکی و وسایل ارتباط از راه دور احتماال سرعت ریکاوری بخش خدمات اقتصاد بکاهد، افزایش  

های میان چین و آمریکا سبب آسیب رساندن به بخش صادرات  د و افزایش تنش ای نزدیک کاهش پیدا کندر آینده 

 .این کشور شود

 انتقاد تند نماینده شازند از علی مطهری 

علی   .تیز قرار دادلس علی مطهری را هدف انتقادات تند و  نماینده مردم شازند از تریبون باز مج : خبرآنالین نوشت

ود در شبکه اجتماعی توییتر به انتقاد از سکوت  مطهری نایب رئیس سابق مجلس روزشنبه در حساب کاربری خ

محمود احمدی بیغش در   .ایران در مقابل رفتار کشور چین در قبال مسلمانان منطقه »سین کیانگ« پرداخته بود

در مجلس با حمله به نایب رئیس سابق مجلس، گفت: اخیرا  میان دستور جلسه علنی روزگذشته    بخشی از نطق

خاصیت و ای نسنجیده و فاقد هرگونه اعتبار و استناد از سوی بعضی از سیاسیون بیهگیریشاهد برخی موضع

سین منطقه  مسلمانان  درخصوص  دارد  نمایندگی  سابقه  خود  که  فردی  جمله  از  طلبکار  چین   همیشه  کیانگ 

لیون  ها میدهد نه تنها این اظهارات سخیف و ضد امنیت ملی صحت ندارد بلکه دههستیم که تحقیقات نشان می

گرایانه  مسلمان چین با دولت و دولت با مسلمانان مشکلی ندارند و قیاس آن با مسلمانان فلسطین یک فتنه غرب 

 .است

 پل حذف هزاران بازی چینی غیرقانونی از فروشگاه ا

از   : ایسنا  بیش  اپل  آمریکایی  ک  ۳۰شرکت  را  مجوز  بدون  برنامه  فروشگاه    ۹۰ه  هزار  از  بودند،  بازی  آنها  درصد 

غیررسمی   فون در چین حذف کرد. این اقدام که در ماه ژوئن آغاز شد و در ژوئیه به اوج رسید، به شیوهاستور آیاپ

فون ت مجوز دولت چین هستند، پایان داد. این وضعیت تنها در آی ها در حالی که در انتظار دریافاجازه انتشار بازی 

تابع مقررات بودندی دیده م اندروید چینی بدون استثنا  موسسه تحقیقاتی کیمیای چین اعالم    .شد و فروشندگان 

ن آنها  هزار برنامه از میا  ۱۶۰هزار برنامه بازی همچنان در فروشگاه چینی اپل وجود دارند که حدود    ۱۷۹کرد حدود  

بازیرایگان هستند این به سازندگان و ناشران  از  اپل پیش  ادامه فعالیت در   iOS های.  برای  بود که  هشدار داده 

استور حذف خواهد ژوئیه از اپ   ۳۱چین، باید مجوز دریافت کنند و آشکارا گفته بود هر گونه بازی بدون مجوز پس از  

  ۳۰فون معموال  فروش کاالها و خدمات دیجیتالی است و سازنده آی   ترین بازارهای اپل برایشد. چین یکی از بزرگ

برنامه درصد   این  فروش  از  می سهم  دریافت  نشان ها  اپل  اخیر  اقدامات  چین کند.  دولت  جدی  موضع  دهنده 

بازی  بازی درخصوص  به  اعتیاد  افزایش  به  اشاره  با  چینی  رگوالتورهای  است.  دیجیتالی  میان های  اینترنتی  های 

موضع سختگیرانه خردسا نامناسب،  محتوای  با  مقابله  و  والن  گرفته  پیش  در  تا    تری  کردند  کندتر  را  بازبینی  روند 

استور های وارداتی تحت نظارت شدیدی قرار دارند و اپ موقتا روند تایید را متوقف کردند. بازی   ۲۰۱۸اینکه در سال  

اند،  ها که در سطح جهانی منتشر شدهه برخی از این بازی داد کاربران چینی بای بود که اجازه میاپل آخرین روزنه 

دنس احتماال از این موضع  کنندگان آنالین مانند تنسنت و بایتکنند. بر اساس گزارش بلومبرگ، تبلیغدسترسی پیدا  

 .دهندصدمه خواهند دید و بخشی از خریداران تبلیغات بازی را از دست می

 «تاک االجل برای فروش »تیکضرب/   ماعی محبوب چینی فشار سیاسی در جهت تملک شبکه اجت

رئیس  : اقتصاددنیای  آنکه  از  پس  روز  یک  از  اجتماعی  کمتر  شبکه  فعالیت  جلوی  که  کرد  تهدید  آمریکا  جمهوری 

تاک( از موافقت اولیه برای فروش  دنس )شرکت مادر تیکگیرد سهامداران شرکت بایت تاک« را در آمریکا می »تیک



 
شدن تهدید ترامپ انجام گرفت ای که مشخص بود در جهت فرار از عملی  ایکروسافت خبر دادند. معامله سهام به م

ترین این شاید یکی از مستقیم   .روزه برای انجام توافق داده است  ۴۵و پس از اعالم این خبر ترامپ هم یک مهلت  

اینجا هدف حذف شرکت چینی  ZTE ی ود و بر خالف هوآوهای چینی باشاقدامات دولت آمریکا در حمله به شرکت

تیک  که  نگرانی  این  ذکر  با  ترامپ  دولت  است.  آمریکایی  سهامداران  به  آن  سهام  اکثریت  انتقال  بلکه  تاک  نیست 

دهد دست به این اقدام زد. در مورد هوآوی نیز دولت آمریکا این اطالعات کاربران آمریکایی را به مقامات چینی می 

مت  شرکت به جاسوسی  بودرا  کرده  مذاکره  .هم  از  وبعد  ترامپ حاال  با  مایکروسافت  مدیرعامل  نادال  که ساتیا  ای 

سپتامبر به توافق برسند. توافقی که احتماال به خرید بخش عمده    ۱۵انجام داده او را متقاعد کرده که دو شرکت تا  

شود برخی ی همین حال گفته م  واهد انجامید. درتاک و به نوعی آمریکایی شدن این اپلیکیشن چینی خسهام تیک

تاک آن هم در آستانه خواه نیز به ترامپ درمورد فشار به تیکمشاوران ترامپ و بسیاری از اعضای حزب جمهوری

ریاست داده انتخابات  هشدار  گفتهجمهوری  آنها  تیکاند.  ممنوعیت  که  کاربران  اند  از  بسیاری  نارضایتی  باعث  تاک 

های حقوقی جمهوری نوامبر خواهد شد و ممکن است موج چالشت نه انتخابات ریاساپلیکیشن در آستاجوان این  

هایی، از  گذاران جمهوری خواه برجسته با صدور بیانیه دنبال داشته باشد. در دو روز گذشته چندین نفر از قانونرا به 

دنس    یکروسافت و بایتمذاکرات میان ما  .تاک به مایکروسافت صرف نظر کندترامپ خواستند از طرح فروش تیک

ها در  گذاری خارجی در آمریکا خواهد بود که از اختیار جلوگیری از انعقاد توافق شرکت تحت نظارت کمیته سرمایه 

محتاطانه  موضع  خود  بیانیه  در  مایکروسافت  است.  برخوردار  کشور  این  این  نیست  معلوم  گفت  و  کرد  اتخاذ  ای 

جمهور  های رئیس فت بر اهمیت رسیدگی به نگرانی ده است: مایکروساانیه این شرکت آمدر بی  .توافق حاصل شود

تاک را که هدف بازبینی امنیتی قرار دارد خریداری کرده و منافع اقتصادی مناسبی واقف است و متعهد است تیک

کرد اما روز  وسافت اظهارنظر نبایت دنس درباره مذاکرات با مایکر  .داری فراهم کندبرای آمریکا از جمله وزارت خزانه 

بیانیه یکشن در  با دشواریبه  روند جهانی شدن خود  در  اعالم کرد  و غیرقابل تصوری مواجه شده  ای  پیچیده  های 

کنگ، امنیت سایبری و شیوع ویروس کرونای جدید  روابط میان آمریکا و چین بر سر تجارت، خودمختاری هنگ  .است

تیک نقتیره شده است.  به  اختالتاک هم  در  اقتصاطه جدیدی  دو  میان  تبدیل شده است ف  بزرگ جهان  روزنامه    .د 

ها خواند و نوشت: واشنگتن هیچ دولتی چاینا دیلی شرکت بایت دنس را قربانی تالش آمریکا برای مجازات چینی

ایکروسافت  م  .تاک یک تهدید امنیتی ملی برای آمریکا ایجاد می کند، فراهم نکرده استمدرکی که نشان دهد تیک

مال حکه  اجتماعی  شبکه  تیکرفهک  اگر  است،  لینکدین  غول ای  برای  بزرگی  رقیب  به  کند،  خریداری  را  های تاک 

تحت قراردادی که مورد مذاکره قرار دارد، مایکروسافت    .بوک و اسنپ تبدیل خواهد شدشبکه اجتماعی مانند فیس

صل خواهد کرد که همه اطالعات اری و اطمینان حانیوزیلند را خریدتاک در آمریکا، کانادا، استرالیا و های تیکفعالیت 

تیک آمریکایی  کاربران  ماندخصوصی  خواهند  آمریکا  در  و  شده  منتقل  سایر    .تاک  از  است  ممکن  مایکروسافت 

درصد از سرمایه بایت دنس از    ۷۰تاک دعوت کند. حدود  گذاران آمریکایی برای داشتن سهم کوچکی در تیکسرمایه 

تیک   .تریکا تهیه شده اسآم از سهام  آمریکایی بخشی  نیز سهامداران  اکنون  را در  این درحالی است که هم  تاک 

سرمایه  شرکت  آنها  جمله  از  دارند.  بزرگ اختیار  از  برخی  در  که  است  مشهور سکویا  استارت گذاری  های آپترین 

تیک  آمریکایی  دارد. سهامداران  در جریان فشاره جهان سهام  نیز  عتاک  آمده  به عمل  از  ای  این شرکت  داخل  لیه 

آمریکایی  به  اکثریت سهام  آورده برای فروش  به نظر می ها فشار  این استراتژی پاسخ داده است اند و حاال    .رسد 

تیک پول خرید  مایکروسافت چگونه  نیست  تا هفته  هنوز مشخص  اپلیکیشن  این  ارزش  کرد.  را فراهم خواهد  تاک 

از   دال  ۵۰گذشته  ا میلیارد  با  رفت  فراتر  آمریر  تیک ین حال فشار  واگذاری  برای  مادر چینی کا  از سوی شرکت  تاک 

کند کمتر  را  آن  فروش  قیمت  است  تیک  .ممکن  فناوری  کردن  جدا  مذاکرات،  این  در  کلیدی  موضوع  از  یک  تاک 

آمریکایی  نگرانی  تا  بود  خواهد  آن  به  دسترسی  و  دنس  بایت  اطالعزیرساخت  یکپارچگی  درباره  شخصی ها  ات 

به گفته یک منبع آگاه، یک ایده مورد بررسی هم دادن یک دوره مهلت به مایکروسافت و بایت دنس    .دبرطرف شو



 
بر اساس گزارش رویترز، آمریکا به    .تاک است که کامال از بایت دنس جدا خواهد بودبرای طراحی فناوری برای تیک

ن است به خصوص عات شخصی کاربراآنها پیرامون اطالشدت در حال بررسی سازندگان برنامه درخصوص عملکرد 

تاک، نخستین مورد نیست  اگر این اطالعات مربوط به نیروهای نظامی یا اطالعاتی آمریکا باشد. دستور فروش تیک

ترین اقدام آمریکا در جریان تقابل اقتصادی  تاک تازه حمله به تیک  .هایی صادر می کندکه آمریکا بر سر چنین نگرانی 

ا  - با چین  تکنولوژی متمرکز شده است. وزیرخارجه آمریکا درست در زمانی که  ست که عمدتا روی  امنیتی  حوزه 

از مهلت   به تیک  ۴۵ترامپ  اقداماتی علیه شرکتروزه  نرم تاک خبر داد اعالم کرد که این کشور تصمیم دارد  های 

کنند. این  آسیایی منتقل می  ه دولت این کشور  طور مستقیم بافزاری چینی انجام دهد که اطالعات کاربران را به 

نشان سیاسترویکرد  کردن  پیدا  ادامه  غول دهنده  گرفتن  قدرت  ترس  از  معتقدند  بسیاری  که  است  های هایی 

)و دختر   -و بعد دستگیری معاون ارشد شرکت هوآوی   ZTE از تحریم شرکت  .تکنولوژی چینی به اجرا درآمده است

های آمریکایی چون گوگل برای عدم همکاری با هوآوی و  فشار به شرکت بنیانگذار این شرکت( در کانادا گرفته تا  

تعرفه  روی وضع  آمریکایی  های سنگین  نگرانی عمیق  دهنده  نشان  تکنولوژیک همه  اقتمحصوالت  از رشد  صاد  ها 

چین است. با این حال مشخص است که اقتصاد دو کشور چنان به هم تنیده شده که جداسازی آنها به سادگی از  

ها قادر به حذف  اند و هم آمریکاییها وابسته های چینی برای ادامه رشد به آمریکایی ممکن نیست. هم شرکتهم  

را به نظر می تاک  ن قدرتمند چینی نیستند هرچند حداقل در مورد تیکحریفا به جای حذف تملک آن شرکت  رسد 

 .اندهدف قرار داده 

 ار گرفته است هوآوی نزدیک به نیمی از بازار چین را در اختی 

های هوشمند در کشور چین به دلیل شیوع ویروس کرونا، هوآوی با وجود رکود ایجاد شده در بازار فروش گوشی

تقریباً   و  داده  ادامه  پیشرفت  به  اختیار گرفته است  ۵۰همچنان  در  را  بازار  از سهم کلی  های بازار گوشی  .درصد 

مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته میالدی، با افت جدی   هوشمند در کشور چین، در سه ماهه دوم امسال، در

درصد بوده است. دلیل   ۱۷، این افت برابر با حدود  Counterpoint گرشده و بر اساس گزارش شرکت تحلیلروبرو  

افت   این  می اصلی  با  را  کرد.  قرنطینه جستجو  در شرایط  زندگی  جدید  معیارهای  و  کرونا  ویروس  در شیوع  توان 

بر اساس گزارش    .ن، حتی این ویروس مرگبار هم نتوانسته جلوی پیشرفت هوآوی را در بازار چین بگیردوجود ای

شمند به فروش رفته در  های هوهایش در مجموع چیزی حدود نیمی از گوشییادشده، برند هوآوی و زیرمجموعه

یده در این بازار بزرگ، های به فروش رسدرصد از گوشی  ۴۶تر،  اند. به بیان دقیقبازار چین را به خود اختصاص داده 

درصد از    ۶۰هم در این مدت کامالً چشمگیر بوده و حدود   ۵Gهای هوشمند  به این برند تعلق دارد. فروش گوشی

فدستگاه  به  رسیده،  فروش  به  بودههای  مجهز  پنجم  نسل  ارتباطی  تحقیقاتی  .اندناوری  نیز   CINNO شرکت 

بازه زمانی )سه ماهه دوم سال جاری  های هوشمند در کشور چین، در همین یگزارشی درباره وضعیت بازار گوش

درصدی مجموع    ۲۴.۷رسد و کاهش کلی  نظر میتر به میالدی( منتشر کرده است. گزارش این شرکت، ناامیدکننده

حد   دهد. این در حالی است که از نظر عملکرد برندهای مختلف، نتایج منتشر شده تاروش گوشی را نشان می ف

ها کمی تفاوت دارد. بر مبنای این گزارش، هوآوی با  خوانی داشته اما سهم شرکتهم Counterpoint زیادی با آمار

بازار، صدرنشین است  ۴۰.۲سهم   از  ایجاد شدعلی  .درصدی  افت  بازار فروش گوشیرغم  در  در ه  های هوشمند 

گام   ۵Gسعه محصوالت مجهز به فناوری ارتباطی  های فعال در این بازار، به سرعت در مسیر توکشور چین، شرکت

های هوشمند به فروش رسیده در بازار چین، درصد از گوشی ۳۳میالدی،  ۲۰۲۰دارند. در سه ماهه دوم سال  برمی

گیرد. میالدی قرار می   ۲۰۲۰درصدی در سه ماهه اول    ۱۶د. این رقم در مقایسه با سهم  انمجهز شده ۵Gبه فناوری  

بدان است  باال جالب  حتی  ژوئن،  ماه  در  آمار  این  که  به  ید  و  بوده  هم  است  ۴۰تر  رسیده  بازار    .درصد  در  هوآوی 

هوشمند  گوشی سهم   5Gهای  و  بوده  صدرنشین  گوشی  ۶۰هم  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  های درصدی 



 
مرور زمان شاهد روند    در بازار چین همچنان از نظر قیمتی در رده متوسط رو به باال قرار داشته اما به  5Gهوشمند  

 .کاهش قیمت برای این محصوالت خواهیم بود

 رئیس بائیک در آستانه بازنشستگی 

های مشترک همکاری را با  رئیس شرکت خودروسازی بائیک که متعلق به دولت چین است و پروژه  : دنیای اقتصاد 

اند منبع آگاه از این شرکت که خواستهارد قرار است بازنشسته شود. این خبر را دو های دایملر و هیوندای دشرکت

گفته نامشا رویترز  خبرگزاری  به  نشود  فاش  هی  ن  شو  سال    ۶۲اند.  از  بائیک  رئیس  این سکان   ۲۰۰۷ساله،  دار 

بن را  بائیک  برقی  واحد ساخت خودروهای  دوره،  این  در  او  بوده است.  در چین  به  شرکت خودروسازی  و  نهاد  یان 

بازا های دایملر و هیوندای کشرکت بزرگترین  را در چین،  تولید خود  این  مک کرد  ر خودرویی جهان گسترش دهند. 

گویند که بازنشستگی شو در طول هفته جاری اعالم خواهد شد. شرکت بائیک از پاسخ به پرسش رویترز  منابع می

اند پنج درصد دیگر از  قی را با شرکت دایملر به امضا رساند تا بتوباره خودداری کرد. شو در سال گذشته توافایندر 

 .مانی را خریداری کند و شراکت این دو خودروساز را تحکیم ببخشدسهام این خودروساز آل

 آشفتگی پمپئو از توافق ایران و چین /  نیوز ابراز شددر گفت و گو با فاکس

ایاالت  : اقتصاددنیای  امورخارجه  وزیر  پمپئو،  توافق  مایک  به  اشاره  با  اظهاراتی  در  چین   ۲۵متحده  و  ایران  ساله 

با اشاره به توافقات ایران و    .است  مدعی شد این توافق تهدیدی برای ثبات و امنیت خاورمیانه  وزیرخارجه آمریکا 

 یم ثبات خواهد کرد« و رژها بازتاب یافته، گفته است »ورود چین به ایران خاورمیانه را بیچین که اخیرا در رسانه 

ساله و جامع بین ایران و چین    ۲۵ها از توافقی  گزارش  .«اندازدات را »به خطر می صهیونیستی، عربستان و امار

وگویی با شبکه خبری مرداد ماه در گفت  ۱۲مایک پمپئو،    .میلیارد دالر است  ۴۰۰حکایت دارند که ارزش آن بالغ بر  

ادعای اینکه حکومت     د، باش واشنگتن در قبال آن انجام می های چین و رویکرد  نیوز، که با محوریت سیاستفاکس 

»بزرگ ایرا جاری ن  که  پیامدی  »تنها  گفت:  است،  تروریسم«  حامی  دولت  جنگترین  و  سرمایه  حزب  شدن  افزار 

پایه  وزیرخارجه آمریکا در اظهاراتی بی  «.کمونیست چین به ایران دارد، افزایش ریسک در منطقه ]خاورمیانه[ است

هایی که آزادی  ت و مدعی شد: »حکومتین و ایران را مایه تعجب ندانسهای چس و مغرضانه همکاری دولت و اسا

کنند« با هم همکاری های امنیتی در خارج از مرزهای خود ایجاد میگذارند و چالش را در سرزمین خود زیر پا می

ها علیه جمهوری  مواهد کرد که همه قوانین و تحریمتحده این اطمینان را ایجاد خاو تاکید کرد دولت ایاالت   .کنندمی

ساله ایران   ۲۵موضوع توافق  .های چینی، تجار و بازرگانان ]همکار[ با تهران نیز خواهد شدشرکت اسالمی، شامل

های اخیر به شدت مورد توجه و چین، که از جمله به سند راهبردی همکاری بین دو کشور موسوم است، در هفته

و  رسانه  بوده استشبکهها  اجتماعی  پیش  اتهی  .های  ایران  نهایی سند همکاریدولت  ساله دو    ۲۵های  نویس 

سال   از  که  را  بوده  ۹۴کشور  مطرح  آن  کرد  بحث  تصویب  امسال  تیرماه  ظریف،   .است،  محمدجواد  گفته  به 

های دو و قرار است مقام اند  نویسی در این زمینه ارائه کرده ، پیش ۹۸ها نیز اسفند سال  وزیرخارجه ایران، چینی

د نهکشور  سند  تصویب  برای  زمینه  این  کنندر  مذاکره  شد   .ایی  مدعی  آمریکا  امورخارجه  وزیر  دیگر  سوی  از 

کشورهای خاورمیانه باید نسبت به پیامدهای این همکاری آگاه باشند. آنها باید بدانند که ورود چین به خاورمیانه و  

وزیر امورخارجه آمریکا بار دیگر در اظهاراتی    .تواند ثبات منطقه را از بین ببردافزایش نفوذ این کشور در ایران می

ترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. پمپئو همچنین مدعی شد ایران در تالش  پایه و اساس ایران را بزرگبی

مونیست چین به ایران  های تسلیحاتی است و تجارت با چین و سرازیر شدن پول حزب کبرای دستیابی به سامانه 

ناامنی در منطقه خواهد شد و  افزایش خطر  باعث  این    .عمال  به  آیا در واکنش  این پرسش که  به  پمپئو در پاسخ 



 
ژوئیه[    ۳۱های جدیدی را روز جمعه ]بینی خواهد شد، گفت: »ما تحریمهای جدیدی علیه ایران پیشها تحریماقدام 

 «.های ناظر بر فلزات هم گسترش دادیمها علیه ایران را به برنامه ق تحریم علیه ایران وضع کردیم. ما از این طری

توافق همکاری   کشور  این  دولت  بود  گفته  گذشته  چهارشنبه  آمریکا هم  خارجه  وزارت  ارشد  مقام  بیگن  استفان 

سال    ۲۵  قرار است در قالب این توافق که هنوز نهایی نشده است، چین طی  .کندایران و چین را به دقت رصد می

در حوزه میلیارد دالر سرمایه   ۴۰۰ تقریبا  گذاری  که  دهد  انجام  ایران  انرژی  و حوزه  زیرساخت  از جمله  کلیدی  های 

 .های آمریکا برای محاصره اقتصاد ایران را خنثی خواهد کردتالش 

های تسلیحاتی م وزیر امورخارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحری//    تحریم تسلیحاتی

های تسلیحاتی به ایران ایران در ماه اکتبر گفت که »چنین امری باعث خواهد شد، چین و روسیه بتوانند سامانه

دیگر را در سراسر جهان به   افزارهایهای تسلیحاتی و همچنین جنگدهد سامانهبفروشند و به ایران امکان می

آمریکاو گفت: »ایاالت   «.فروش برساند از سال  متحده  تا    ۲۰۱۸ا  به کار بسته است  را  این سو تمام تالش خود  به 

ای در این رابطه را به  نویس قطعنامهپمپئو افزود آمریکا به زودی پیش   «.مانع از لغو تحریم تسلیحاتی ایران شود

خواهد   ارائه  امنیت  قطعنامه شورای  تحریمکرد؛  لغو  از  مانع  باید  عمال  که  شای  ایران  تسلیحاتی  وزیر   .ودهای 

افزار  امورخارجه آمریکا گفته است: »من امیدوارم همه کشورهای جهان متوجه شوند که اجازه خرید و فروش جنگ

کشورها را برای  دولت آمریکا در تالش بوده است حمایت دیگر    «.به جمهوری اسالمی امری واقعا خطرناک است

، واشنگتن تهدید کرده است اگر ۲۰۱۸کا از برجام در سال  رغم خروج آمریتمدید تحریم تسلیحاتی ایران جلب کند. به

های های بازگردانی تحریمای که برای تمدید این تحریم ارائه کرده است تصویب نشود، از ابزارنویس قطعنامه پیش

  های این سازمان علیه ایران استفاده خواهدسازمان ملل برای اعمال تحریمشورای امنیت    ۲۲۳۱برجام و قطعنامه  

همزمان نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد با مطرح کردن ادعاهایی علیه تهران خواستار تمدید   .کرد

 .تحریم تسلیحاتی ایران شد

 پمپئو با نوع حکمرانی چین مشکل دارد 

جازه داده  وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه )به وقت تهران( در پیامی در توئیتر نوشت که به پکن ا : فارس

کندنمی صادر  جهان  به  را  خود  مستبدانه«  »حکمرانی  مدل  که  در  »  .شود  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پامپئو«  مایک 

اد تکرار  به  دیگر  بار  توئیتر  در  پرداختپیامی  درباره چین  توئیتری نوشت: »حزب کمونیست    .عاها  پیام  این  در  وی 

در هن ملی خود  امنیت  قانون  اعمال  دنبال  به  برای  گچین  که تالشی گسترده  بر مردم سراسر جهان است  کنگ 

تری خود وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه این پیام توئی  «.آیدهای اساسی به شمار می تضعیف حقوق بشر و آزادی 

پامپئو روز گذشته   «.شود که مدل حکمرانی مستبدانه خود را به جهان صادر کندنوشت: »به پکن اجازه داده نمی

وی گفته بود: »ما به    .کنگ پرداختدر پیام توئیتری دیگر به مداخله در امور داخلی چین و موضوع انتخابات هنگ  نیز

کنگ تحت قانون امنیت ملی جدید و رد صالحیت نامزدهای انتخاباتی شدت نگران بازداشت چهار دانشجو در هنگ

پامپئو     «.پردازدکنگ میخودمختاری هنگ  ها و تهی کردنحامی دموکراسی هستیم. پکن همچنان به نقض قول

را بیش از پیش علنی کرده و اخیرا خواستار ایجاد ائتالف  های اخیر خصومت و دشمنی خود علیه چین  طی هفته

استبین شده  چین  با  مقابله  برای  جدید  روز  .المللی  چند  در     پامپئو  نیکسون  کتابخانه  در  سخنرانی  طی  پیش 

واشنگتن   گفت  »روش کالیفرنیا،  از  باید  متحدانش  خالقانه و  و  قاطعانه  حزب  های  به  آوردن  فشار  برای  تری« 

 .ن جهت تغییر رفتار خود، استفاده کنندکمونیست چی

 



 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز عمده   ۱۶کاهش قیمت رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۱۳

ارز شاهد کاهش ارزش   ۱۶ارز عمده را اعالم کرد که    ۴۷بانک مرکزی امروز )دوشنبه( بهای رسمی    -ایرنا  -تهران

  المللی راارز عمده بین   ۴۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امروز )دوشنبه، سیزدهم مرداد( نرخ رسمی    .بودند

 .ارز با افزایش قیمت مواجه بودند. ارزش سایر ارزها ثابت باقی ماند ۱۴ارز با کاهش قیمت و  ۱۶اعالم کرد. از میان 

هزار    ۴۹   ریال و هر یورو  ۹۷۲هزار و    ۵۴هزار ریال، هر پوند انگلیس   ۴۲به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا 

ریال، کرون سوئد    ۹۲۹هزار و    ۴۵رانک سوییس  تابلوی بانک مرکزی، هر فهمچنین در    .گذاری شدندریال نرخ  ۴۳۶و  

ریال، درهم    ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۶۳۷هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۰۷هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۸۱هزار و    ۴

  ۰۵۵هزار و    ۲۵ن  ریال، یکصد روپیه پاکستا  ۴۳۷هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱امارات متحده عربی  

ریال   ۲۳۲هزار و    ۱۰۹هر ریال عمان   ریال و  ۴۲۰هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۶۷۲هزار و    ۳۹کصد ین ژاپن  ریال، ی

براین هر دالر کانادا    .گذاری شدقیمت نیوزیلند    ۳۳۴هزار و    ۳۱عالوه  و    ۲۷ریال، دالر  آفریقای    ۸۵۲هزار  راند  ریال، 

ریال، یکصد   ۵۳۹هزار و   ۱۱ریال، ریال قطر   ۵۶۹ریال، روبل روسیه   ۱۵هزار و    ۶یر ترکیه ریال، ل  ۴۶۱هزار و    ۲جنوبی  

 ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۹۷۶هزار و    ۲۹استرالیا  ریال، دالر    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳دینار عراق  

 ۶۵۹هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۵۳۹هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین  

و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   و   ۳۴ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۲هزار  ریال،    ۸۶۴  هزار 

هزار و    ۶امروز هر یوان چین    .ریال قیمت خورد  ۵۵۷هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۲۰هزار و    ۸یکصد درام ارمنستان  

تایلند    ۲۲ و    ۱۳۴ریال، یکصد بات  رینگیت مالزی    ۴۷۰هزار  و    ۹ریال،    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۹۱۴هزار 

هزار    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۹۵۴هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹و    هزار  ۵۹ریال، دینار اردن    ۱۹۶هزار و  

هزار و    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷یال، افغانی افغانستان  ر  ۸۶۷هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۵۰و  

آذربایجان    ۱۷۳ و    ۲۴ریال، منات  و    ۸۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار  تاجیکستان    ۵۴۴هزار    ۴ریال، سامانی 

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان   ۲۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال   ۷۴هزار و 

 

 ای خارجی قرارداد ایران و چین را تحریف کرد وزیر کشور: فضای رسانه

انه در فضای رسانه خارج از کشور  وزیر کشور گفت: در رابطه با قرارداد بلندمدت ایران و چین متاسف  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا، عبدالرصا رحمانی فضلی روز دوشنبه در حاشیه    .این موضوع را مصداق کامل تحریف نشان دادند

ساله ایران و    ۲۵ی اطالع رسانی و تبلیعات در جمع خبرنگاران درباره قراردادت بلندمدت و  نشست ستاد هماهنگ

وزیر   .با تحریف موضوع، مباحث و موضوعاتی را مطرح کردند که اصال صحت ندارد چین افزود: رسانه های خارجی

جی به فروش برخی از مناطق و  از جمله اینکه رسانه های خار   کشور با ذکر نمونه ای از این تحریفات اظهار کرد:

های داخلی سانه رییس شورای امنیت کشور از ر  .چاه های نفت اشاره کردند که همه جزو موارد تحریف بوده است

تصریح کرد: این موضوع  وزیر کشور    .رسانی روی این موضوع بیشتر فعالیت کنندسازی و اطالعخواست تا در آگاه 

سال مشخص می شود، اما   ۲۵لیه بوده و در این روند، محورهای همکاری برای  بین ایران و چین در حد توافق او

طی کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند  برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را  

ر کشور  وزی  رسانه ای از سوی ستاد هماهنگی اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی تعطیل نشد  .قانونی خواهد بود

ساله فعالیت برگزار شد، گفت: اگر فردا در جلسه هماهنگی    ۲بیان اینکه امروز آخرین جلسه این ستاد در دوره  

وی ادامه داد: امروز گزارش مفصلی   .، دوره فعالیت ستاد، تمدید شود، ادامه این جلسات را برگزار خواهیم کردقوا

ه شد. اقدامات کمیته قضایی، اقدامات بسیار مؤثری بود و ضمن سال کمیته های مختلف ارائ ۲از عملکرد نزدیک به 

https://www.irna.ir/news/83894483/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/83894483/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/83895480/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83895480/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83895480/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
شد اما در این ستاد روزنامه یا سایتی بسته نشد و    اینکه مدیریت خوبی در فضای رسانه ای از نظر حقوقی انجام

رحمانی فضلی تصریح کرد: رسانه ها هماهنگی، همکاری، درک و فهم درست و همواره    .نداشتیم  هیچ بازداشتی

با تذکر جزئی حل شده توصیه ب وی    .ها توجه داشتند و اگر مواردی هم احساس کردیم که خارج از مصوبه است 

از عملکرد افزود: کمیته رس روانی، گزارش مفصلی  و کمیته ضد عملیات  و همچنین کمیته های محتوایی  ای  انه 

ک ارائه  محتوا  تامین  روند  و  کمیته ها  اقدامات  این حوزه،  در  تبلیغات    .ردندرسانه ها  و  رسانی  اطالع  رییس ستاد 

اظهار   داشتیم،  دو سال  این  در  هزار مصوبه  از  بیش  اینکه  به  اشاره  با  در  اقتصادی  که  گزارشی  اساس  بر  کرد: 

جلسه امروز ارائه شد، مصوبات ستاد به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآمده است و همه باید در مسائل اقتصادی  

با اولویت   پیشگیرانه، فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سو استفاده و بهره برداری رسانه های  تالش کنیم 

اقتص از فضای  و معاندین  این    .ادی کشور شویمخارجی  در  اینکه  بر  تاکید  با  از    ۲رحمانی فضلی  بیش    ۷۰سال، 

بوده  پیشگیری  بحث  بر  مبتنی  تصویب شد،  ستاد  این  در  که  مصوباتی  و  ها  سیاست  این  ،  درصد  با  کرد:  تصریح 

م های  نگرانی  و  دغدغه  تشدید  موجب  که  را  اقتصادی  مسائل  از  دسته  آن  تا  بود  این  بر  ما  تالش  ردم  رویکرد، 

بیفتد که می اتفاقی  نگذاریم  و  کنیم  و مجلس منعکس  اجرایی، دولت  نهادهای  به  این مقصود   شود  زیادی،  تا حد 

است  شده  تبلی  .حاصل  و  رسانی  اطالع  ستاد  موضوع رییس  مجددا  امروز  جلسه  در  اینکه  بیان  با  اقتصادی  غات 

ح شد، گفت: در جلسه امروز، گزارش دقیق و  نظارت در حوزه قیمت ها به عنوان یکی از مطالبات افکارعمومی مطر

قوای  از  که  کارگروهی  با  و  انجام  خوبی  کارهای  خوشبختانه  شد،  ارائه  متولیان  سوی  از  حوزه  این  در  درستی 

امر نظارت هستندمختلف تشک تقویت  از وضعیت     .یل شده است، در حال  به ارائه گزارشی  با اشاره  وزیر کشور 

و تسهیالت اعتبارات  و    منابع،  اتحادیه ها  امروز گفت:  در جلسه  تولیدی  و  واحدهای صنفی  به  پرداخت  برای  مقرر 

اینکه م از جمله  این کمک نظراتی داشتند  ارائه  به میزان و زمان  پرداخت  صنوف نسبت  یابد و فرایند  افزایش  بالغ 

دولت است، اما نظرات   تسهیل و تسریع شود؛ البته این کمک از نظر ما مبلغ ناقابلی است و درحد توان و ظرفیت

رحمانی فضلی گفت: در شرایط خاص کنونی و به ویژه    .اصناف مورد توجه قرار گرفت و حتما منعکس خواهد شد 

ر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت در شرایط شیوع کرونا که تاثی 

نیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکالت،  های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل ک

رهبری و تأکید   وزیر کشور با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم  .بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم

  ایشان در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتماد سازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد: به 

 .لطف خداوند و با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد

 

 برنامه همکاری، نقطه عطف روابط استراتژیک ایران و چین است 

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای با اشاره به اهمیت برنامه همکاری های ایران و چین   -ایرنا  -پکن

و چی  ایران  بین  روابط استراتژیک  در  نقطه عطفی  تواند  برنامه می  این  نهایی شدن،  در صورت  تلقی  تاکید کرد  ن 

به   .روابط استوار و پایداری خوشنود نخواهند بودگردد به همین دلیل به طور قطع دشمنان ایران از برقراری چنین  

نشست دوره   گزارش ایرنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین، »رمضان پرواز« روز یکشنبه در

 ۲۵برنامه همکاری های جامع   ه صورت مجازی برگزار شد افزود:ای اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین که ب

ین دو کشور مبادله و در جامعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، بنا بر نیازهای راهبردی روابط دو  ساله که ب

وی در ادامه این نشست همچنین در مورد فرصت       .کشور، مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و نهایی خواهد شد

ایران در پکن و کنسولگه ایران و چین، فعالیت های سفارت  ایران در شانگهای در خصوص ای همکاری میان  ری 

پرواز شرکت ماهان و مشکالت تجاری و کنسولی  برقراری  آنان به چین،  بازگشت  از قبیل  ایرانیان مقیم  مشکالت 

مقیم شرق چین هم در این نشست ضمن   حسین نژاد صفری« رئیس اتاق بازرگانی ایرانیان»  .توضیحاتی ارائه کرد

https://www.irna.ir/news/83893079/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
ویروس کرونا، از تالش های گسترده سفارت   ت ایرانیان مقیم در دوره شیوعارایه گزارشی از نحوه پیگیری مشکال

های ایران در چین به ویژه »محمد کشاورز زاده« سفیر ایران در چین، کنسولگری ایران در شانگهای و سایر دیپلمات 

و تشکر  کا  اظهار ایرانی  و  کسب  محل  به  مقیم  ایرانیان  بازگشت  و  اقامتی  مشکالت  کرد  شرکت امیدواری  و  ر 

گردد مرتفع  زودتر  چه  هر  نیز    .هایشان،  و  شانگهای  به  ماهان  پرواز  برقراری  کرد  امیدواری  ابراز  همچنین  وی 

کامل حل شود به طور  بزودی  نیز حل شده است  تا حدودی  که  کاال  نقل  و  اتا  .مشکالت حمل  بازرگانی رئیس  ق 

و نیز کارگاه های آموزشی بصورت مجازی برقرار خواهد ایرانیان مقیم چین اعالم کردند تا رفع موانع، جلسات اتاق  

فرزین رئوف« دبیرکل اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین هم در این نشست گزارشی از فعالیت های  »  .شد

یان این نشست مجازی، شرکت کنندگان سواالت و مشکالت خود در پا   .اتاق در دوره شش ماهه به اعضا ارائه کرد

 .نسول ایران در شانگهای به سواالت آنان پاسخ دادرا مطرح و سرک

 

وبینار بررسی پیشرفت های صنعت هوا فضای چین برگزار   با همت مجمع دانشجویان ایرانی مقیم پکن؛ 

 شد

وبینار بررسی پیشرفت های صنعت هوا فضای چین به همت مجمع دانشجویان ایرانی مقیم پکن و با    -ایرنا  -پکن

تعداد  به گزارش ایرنا در این وبینار که با استقبال    .حضور پژوهشگران دانشگاه هوا فضای بیهانگ پکن برگزار شد

جهان برگزار شد آخرین پیشرفت ها و تحوالت صنعت هوا فضا از نقاط مختلف   زیادی از پژوهشگران و عالقه مندان

در این وبینار توانمندی های صنعت هوایی، دستاوردهای   .عرصه هوافضای چین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

زاده« از  مسعود توفیق  یار نادری، سارا پوردارایی وعرصه صنعت فضایی و سامانه ناوبری چینی بیدو با حضور »مه

ر بخش اول این وبینار که به بررسی توانمندی های چین د  .مورد بررسی قرار گرفت مقیم چین پژوهشگران ایرانی  

مانند مواردی  داشت  اختصاص  هوایی  صنعت  هوایی،  سیاست در  صنعت  توسعه  در  چین  راهبردهای  و  ها 

حوز  در  چین  ودستاوردهای  بالگرد  و  نظامی  تجاری،  نقل  و  هواپیماهای حمل  بینهمکاری  ه ساخت  المللی های 

خش دوم همایش هم که به بررسی دستاوردهای  ب  .چین با صنایع هوانوردی جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مانند  داشت موضوعاتی  اختصاص  در صنعت فضایی  دنیا،   چین  در صنعت فضایی  در توانمندی چ جایگاه چین  ین 

بخش سوم  رد  .ی مورد بررسی قرار گرفتسازی صنعت فضاینحوه خصوصی زمینه ساخت ماهواره و ماهواره بر و

گام  بِیدو،  توسعه  دالیل  و  لزوم  مانند  مواردی  شد  برگزار  بیدو  ناوبری  سامانه  عنوان  با  که  هم  وبینار  های  این 

در پایان این وبینار، نشست پرسش و پاسخ برگزار شد    .شدجایگاه بِیدو در دنیا بررسی   سازی سامانه بِیدو وپیاده 

 .ان به سئواالت مطرح شده پاسخ دادندکه شرکت کنندگ

 

 وجود دارد چین سفیر ایران: پتانسیل فراوانی در همکاری های هوا فضا با

فیر ایران در چین در واکنش به پرتاب آخرین ماهواره بیدو چین به فضا گفت: پتانسیل های فراوانی در  س -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا »محمد کشاورز زاده« دوشنبه شب در پیامی در توییتر  .وجود دارد  چین هوا فضا با  همکاری های

 بری این شرکت چینی تکمیل و پایان انحصارپوشش جهانی موقعیت یابی و ناو   ۳بیدو   خود نوشت: با پرتاب ماهواره

نی هوا و فضا در چین می توانند پل ارتباطی دو  او نوشت: دانشجویان نخبه ایرا  .آمریکا را رقم زد جی پس اس«»

در حال حاضر افزون بر دو هزار دانشجوی ایرانی در چین تحصیل می کنند که تعدادی از  .کشور در این عرصه باشند

در رشته ه و خدمات    .وا فضا هستندآنها  به صورت رسمی عملیاتی شد  بیدو چین هفته گذشته  ناوبری  سامانه 

 .سراسر جهان آغاز کرد خود را در

 

 ساله ایران و چین  ۲۵نویس سند ها محور علم و فناوری پیشهمکاری دانشگاه :مقام وزیر علوم قائم

https://www.irna.ir/news/83895638/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83895638/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83895638/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83895634/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83893263/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83893263/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83893263/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
بینقائم   -ایرنا-تهران امور  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  مهممقام  فنالملل،  و  علم  بخش  محور  اوری  ترین 

تهران    ۲۵د همکاری  نویس سنپیش در کشور    -ساله  فارسی  زبان  دانشگاه ها، توسعه کرسی  را مشارکت  پکن 

روز   حسین ساالرآملی  .کشور به یکدیگر عنوان کرد  ۲های علم و فناوری، اعطای بورس متقابل  چین، همکاری پارک 

س توافق ایران و چین، اظهار بخش علمی پیش نوییکشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره  

داشت: در بخش علم و فناوری پیش نویس این سند به موارد بسیار کلی از جمله همکاری دانشگاه ها، توسعه 

کشور به یکدیگر    ۲کرسی زبان فارسی در کشور چین، همکاری پارک های علم و فناوری، اعطای بورس متقابل  

ن این که تبادل دانشجو پیش از این پیش نویس سند هم در روابط ایران و چین وجود وی با بیا  .اشاره شده است

ساله ایران و چین برای دانشجویان مقطع تحصیالت    ۲۵داشت، افزود: تبادل دانشجو در پیش نویس سند همکاری  

کشور    ۲دانش بنیان  شرکت های  قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل درباره همکاری    .تکمیلی افزایش می یابد

هم گفت: همکاری شرکت های دانش بنیان چین در شرکت های دانش بنیان ایران و انتقال دانش و فناوری توسط 

با بیان این که تهران    .بخش خصوصی از دیگر بخش های علم و فناوری این پیش نویس است پکن   -ساالر آملی 

بخش علمی دارند، خاطرنشان کرد: تهیه بخش علم و فناوری  کدیگر در  ساله همکاری مناسبی با ی  ۲۵خارج از سند  

و  آموزش پزشکی  و  درمان  بهداشت،  و فناوری،  تحقیقات  وزارتخانه های علوم،  با همکاری  این سند  نویس  پیش 

وی درباره گسترش کرسی های زبان فارسی   .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت و اعالم شد

کرد که در بخش علم و فناوری این سند در مورد اعداد حرفی زده نشده است و فقط محورهای    کته اشاره به این ن

گرفت قرار  بررسی  مورد  جامعه   .کلی  که  این  بیان  با  علوم  وزارت  المللی  بین  علمی  مرکز همکاری های  رییس 

د چاپ مقاالت آنها در ژورنال  یم که رونعلمی ایران بسیار قوی است، تاکید کرد: در ایران استادان توانای زیادی دار 

است توجه  قابل  المللی  بین  این    .های  گسترش  به  تمایل  جمله  از  کشوری  هر  بنابراین  شد:  یادآور  ساالرآملی 

  ۲۵به گزارش ایرنا، هیات وزیران اخیرا پیش نویس سند نقشه راه همکاری    .ارتباطات علمی و فناوری با ایران دارد

 .ردتصویب ک اساله ایران با چین ر

 

درآمد تحول در ساختار تجارت  برنامه راهبردی ایران و چین؛ پیش/ های عربیان رسانهاز نگاه تحلیلگر 

 الملل بین

  ۲۵کردِن آن در قالب یک نقشه راه  های عربی معتقدند همکاری ایران و چین و نهادینه تحلیلگران رسانه  -ایرنا  -تهران

می  دوساله  موقعیت  رق  تواند  آمریکا  برای  را  ژئوپلتیکی  شکست  و  سازد  تقویت  را  زندطرف  با   .م  چین  و  ایران 

های دوجانبه را بگشایند. برنامه همکاری تهران ای از همکاریهای تازه خواهند افقساله می ۲۵توافقی بلندمدت و 

پر در  دو طرف  قرار است  آن  که طبق  نظامی است  و  اقتصادی  ابعاد سیاسی،  دارای  پکن  و  وژه و  اساسی  های 

توسعهزیرساخت حوزه های  در  و  نای  کنند. هایی  همکاری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  گردشگری،  صنعت،  ظیر 

های عربی طی  برنامه همکاری درازمدت جمهوری اسالمی ایران و چین از مهمترین موضوعات مورد توجه رسانه 

این رسانه هفته و  بوده  اخیر  تحلیلهای  و  اخبار  آن هاها  به  این گزارش  که  ارتباط منتشر ساختند  این  در  را  ا هیی 

 .پردازدمی

چین و ایران اساس و بنیانی برای گسترش روابط دو جانبه    ساله همکاری   ۲۵برنامه  //    ایران و چین مکمل یکدیگر 

یکدیگرند. در چا است. دو کشور در زمینه  نیاز دارند و مکمل  انرژی به یکدیگر  و  رچوب طرح »یک  های علمی، فنی 

است و افزایش همکاری دوجانبه راه را برای ورود دو کشور به بازار   کمربند و یک جاده« جایگاه ایران برای چین مهم 

می  بازتر  حلقهجهانی  ایران  و  حملکند  در  مهم  استای  اروپا  و  آسیا  به  چین  کاالی  خبرگزاری    .ونقل  نوشته  به 

ی میان  الملل دانشگاه اردن معتقد است انعقاد توافق راهبردابط بین »الجزیره« قطر، »حسن المومنی« استاد رو

تر قدم  های گسترده ایران و چین سبب تقویت روابط دوجانبه خواهد شد. این دو کشور پس از آن به سوی همکاری 

https://www.irna.ir/news/83892755/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://www.irna.ir/news/83892755/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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https://www.irna.ir/news/83892755/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://www.irna.ir/news/83892755/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://www.irna.ir/news/83892755/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://www.irna.ir/news/83892755/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84


 
ه خواهد کرد های مختلف مکمل یکدیگر خواهد بود. ایران نیازهای عمده انرژی چین را بر آورددارند و در عرصه بر می

های خود را توسعه های انرژی و زیر ساختکرد تا این کشور بخش   و چین هم نیاز ایران به فناوری را تامین خواهد

تارنمای »حیروت« یمن در گزارشی به قلم »حسن زید بن عقیل« نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی یمنی    .دهد

  شود و درها را برای ورود میلیاردها دالر از سرمایه دیدی میآورد توافق همکاری چین و ایران سبب آغاز دوران ج

راه آهن و ده بنادر،  ارتباطات،  بانکی،  انرژی،  پروژه دیگر می چین در عرصه  گشاید. طرح یک کمربند و یک جاده ها 

طرحمی کلید  ایران  کند.  فراهم  چین  به  ایران  گاز  و  نفت  صادرات  برای  را  امنی  مسیر  متواند  در  چین  نطقه های 

در دورترین نقطه روسیه در شرق گسترش یافته است.   اوراسیا است که از اقیانوس اطلس در غرب تا تنگه برینگ

راهبردنویسان چین، ایران را به عنوان یکی از مهمترین کشورها برای ارتباط آسیا با اروپا از طریق طرح ابتکار عمل 

به شمار می یک جاده  و  کمربند  این طرح  یک  بین آورند.  تجارت  اصول  و  بازنگری در ساختار  دنبال    .الملل است به 

میر یمانی«  »امانی  قلم  به  گزارشی  در  »مکه«  عربستانی  یک وزنامه  عمل  ابتکار  طرح  در  ایران  اکنون  نویسد: 

گذاری بیش از یک تریلیون دالری در زیر کمربند و یک جاده چین در محور قرار دارد. هدف چین از این طرح سرمایه 

به نوشته روزنامه    .دهدی را به هم ارتباط میکشور اروپایی، آسیایی و آفریقای  ۶۰هایی است که بیش از  اختس

الکترونیکی »رای الیوم« توافق همکاری راهبردی ایران و چین سبب گشایش راه ابریشم بین ایران و چین خواهد 

ا تاثیر پذیرفته است نجات خواهد داد و ایران خواهد  های آمریکشد. این توافق صنعت نفت ایران را که به دلیل تحریم

 .درصد نیازهای نفتی چین را فراهم کند ۹۰میلیون بشکه در روز برساند و   ۸سطح تولید خود را به بیش از توانست 

 تواند تأثیرات عمیقیاجرایی شدن برنامه همکاری ایران و چین می//  های ایران و چینبرندگان و بازندگان همکاری 

منطقه  دوجانبه،  مناسبات  بینبر  و  بازیگران  ای  که سایر  دارد  پیامدهایی  دوجانبه  روابط  این  باشد.  داشته  المللی 

ظر ژئوپلتیکی و  به نوشته روزنامه »االخبار« لبنان، همکاری راهبردی با چین از ن  .دهدجهانی را تحت تاثیر قرار می 

بازرتاقتصادی سبب می  به  در جهان  ایران  که  ورود  رین قطبشود  تبدیل شود.  و یک جاده  در طرح یک کمربند  ها 

بر   بالغ  آن  جمعیت  که  آورد  خواهد  وجود  به  را  آزادی  تجاری  منطقه  اوراسیایی،  اقتصادی  اتحادیه  به    ۲۶۰ایران 

میلیون نفری    ۸۰ه ایران از قدرت فناوری بومی و جمعیت بیش از  میلیون تن خواهد بود. علت این موضوع آن است ک

نظیری برخوردار است. این کشور دارای مردمی با فرهنگ، های طبیعی گاز، نفت و موقعیت جغرافیایی بیثروت   و

، بازارهای بزرگ، قدرت علمی و فناوری پیشرفته و کشاوری پایدار، منابع معدنی چون زغال سنگ، آهن، آلومینیوم

روابط   برقراری  واقع  در  است.   ... و  مس  و  طال  اورانیوم،  با  سرب،  ایران  اقتصاد  تدریجی  پیوند  و  دیگر کشورها  با 

بنادر، شبکهکشورهای آسیایی و توسعه زیرساخت راه آهن، خطوط نفتی و گازی در سایه  ها در  ارتباطی،  های 

بین عرصه  در  قدرت  موازنه  جایگاهتغییر  مستمر  افول  و  شد  الملل  خواهد  ایران  جایگاه  تقویت  سبب  به   .آمریکا، 

الملل معتقد است توافق همکاری ی الجزیره، »احمد القاروط« کارشناس اقتصاد و سیاست بین نوشته شبکه خبر

گشاید. این توافق های غربی میگذاران ایرانی در بازارهای چین بدون ترس از تحریمها را برای سرمایه با چین راه 

چارچوب منطقه   در  رواطرح  برقراری  برای  کشورها  از  بسیاری  و  دارد  قرار  کرد.  ای  خواهد  پیدا  تمایل  چین  با  بط 

رقابت می در چارچوب  را  توافق  این  بین توان  به  های  آینده  در قرن  تجاری  تبادل  برای  برای وضع شروطی  المللی 

رنج   های  تحریم  که  ایران  مانند  کشوری  که  گفت  جهانیان  به  و  آورد  و  میشمار  مالی  ثبات  با  کشوری  به  برد 

بلند مدت درگذاریسرمایه  از توسعه و شکوفایی واقعی و امنیت  بخش   های  های راهبردی تبدیل شده است که 

است برخوردار  می  .منطقه  لندن  چاپ  الجدید«  »العربی  روزنامه  گزارش  انرژی  در  مسائل  کارشناسان  خوانیم: 

نه قابلیت های ژئوپلتیک بر سرمنابع نفت در منطقه خاورمیار چارچوب رقابتمعتقدند توافق راهبردی چین و ایران د

تحریم  زمان  از  دارد.  عرصه بررسی  در  ویژه  به  چین  با  تهران  روابط  ایران  علیه  آمریکا  اقتصادی  انرژی،  های  های 

یافته است ژئوپلتیک توسعه  و    .دفاعی و  از گزارش خود آورده چین  به طور  تارنمای حیروت یمن در بخشی  ایران 

مدت همک عملی  و  یکدیگرند  راهبردی  شریک  که  است  سبب  ها  ایران  به  چین  های  سرمایه  ورود  و  چین  با  اری 



 
شود ایران به پیشرفت خود ادامه دهد. همچنین این موضوع سبب گسترش همکاری نظامی و تبادل اطالعات  می

کند. این توافق سبب  ز نفوذ آمریکا بود فراهم میها مرکای که دههشود و زمینه را برای حضور چین در منطقهمی

المللی راهبرد خود در رویارویی با آمریکا را تقویت سازند و شکست ژئوپلتیکی  و چین در عرصه بینشود ایران  می

زنند رقم  آمریکا  برای  اردن    .را  دانشگاه  استاد  المومنی  حسن  قول  از  خود  گزارش  از  بخشی  در  الجزیره  شبکه 

را به وجود آورده و با تقویت حضور   همکاری ایران و چین زمینه تقویت جایگاه پکن در منطقه خاورمیانهنویسد  می

الجزیره، »عادل شدید«    .چین در منطقه خلیج فارس، دوران قدرت جهانی چین آغاز خواهد شد به نوشته شبکه 

را دشمن مشت آمریکا  و چین،  ایران  که  معتقد است  دو  پژوهشگر مسائل سیاسی هم  این  و  آورده  به شمار  رک 

از سیاست آمرکشور  دولت  یکجانبه  متاثر شدههای  ضربهیکا  برای  ائتالفی  چین،  و  ایران  با همگرایی  به  اند.  زدن 

حال شکل  در  خاورمیانه  منطقه  در  آمریکا  ملحق  حضور  ائتالف  این  به  کشورها هم  دیگر  آینده  در  که  است  گیری 

اقتص با همکاری  ایران  شد.  آنخواهند  وابستگی  که  داد  نشان  اروپایی  کشورهای  به  چین  با  نظامی  و  به  ادی  ها 

آمریکا در موضوع برجام به منافع این کشورها زیان زده است و باید منافع اقتصادی خود را بر روابط سیاسی خود با 

ه اقتصادی خود را بر های آمریکا را به چالش کشید و ارادآمریکا ترجیح دهند. چین هم با تقویت همکاری خود تحریم

 .آمریکا تحمیل کرد

 

 دیلی تایمز: همکاری تهران و پکن سپر امنیتی مبادالت تجاری ایران خواهد بود 

ساله ایران و چین و    ۲۵نشریه پاکستانی "دیلی تایمز" در یادداشتی پیرامون همکاری راهبردی    -ایرنا    -آباد  اسالم

ُبرد خواهد داشت و به یک سپر  -با اشاره به تهدیدهای روزافزون آمریکا نوشت: این همکاری برای ایران وضعیت ُبرد

با  برای مبادالت تجاری و  تبدیل خواهد شد امنیتی  این کشور  زبان    .زرگانی  انگلیسی  ایرنا، این روزنامه  به گزارش 

چاپ پاکستان روز دوشنبه در یادداشتی با عنوان »رمزگشایی پیمان مشترک ایران و چین« افزود: آمریکا هنوز در  

تهران راهبردی  همکاری  برنامه  اما  است  اقتصادی  رکود  و  کرونا  تبعات  با  نبرد  می-حال  با  پکن  را  واشنگتن  تواند 

سفر مهمی به جمهوری   ۲۰۱۶در این مقاله آمده است: »رییس جمهوری چین سال    .کابوسی دیگر مواجه سازد

العاده میان دو کشور  ها درباره برنامه راهبردی فوقاسالمی ایران انجام داد و اکنون پس از چهار سال ناگهان بحث

رسد پکن از به نظر می  .اندالملل را به خوبی خواندهها نبض امور بینیبه میان آمده، این بدان معنی است که چین

به   درحالی  آمریکا  است.  کرده  شناسایی  را  آمریکا  آشیل  پاشنه  چین  و  ایران  راهبردی  همکاری  برنامه  طریق 

گرفته  تری قرار  رسد دونالد ترامپ در جایگاه ضعیف شود که به نظر میانتخابات آتی ریاست جمهوری نزدیک می 

روزنامه دیلی تایمز می افزاید: »ما از موقعیت آمریکا در مورد بحران خاورمیانه، اهمیت رژیم صهیونیستی   «.باشد

غول  برابر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  طوالنی  مقاومت  همچنین  و  کشور  این  و  برای  هستیم  آگاه  غربی  های 

بنابراین  ها جهت رقابت با چین نیز بیهمچنین از راهبرد واشنگتن برای بهره برداری از برخی کشور خبر نیستیم. 

های فعلی برخوردهای جنجالی دولت   .ها در منطقه، آمریکا را به عقب رانده استباید گفت که تکاپوی جدید چینی

ُبرد در یک وضعیت  ایران  نمانده است. جمهوری اسالمی  دور  نگاه چین  از  ایران  قبال  در  آمریکا  پیشین  ُبرد قرار  -و 

هد گرفت زیرا مشارکت با چین بسیار حیاتی است و به یک سپر امنیتی برای مبادالت تجاری و بازرگانی این  خوا

ساله ایران و چین یک پیشرفت  ۲۵در ادامه این مقاله آمده است: برنامه همکاری راهبردی  «.شودکشور تبدیل می 

 .های آینده باشدیاست بین المللی در دهه ای برای سدهه اخیر بوده و ممکن است مقدمه  ۳کامالْ چشمگیر طی 

 

 نگرانی پمپئو از برنامه راهبردی ایران و چین 

وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی حاکی از نگرانی واشنگتن از توافق راهبردی میان ایران و چین،    -ایرنا  -تهران

مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا  »  .های اعمال شده علیه تهران، باید علیه پکن هم اعمال شودگفت که تحریم

https://www.irna.ir/news/83895053/%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%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%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83894302/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
ساله ایران و    ۲۵پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه راهبردی    نیوز دروگو با شبکه خبری فاکس شب در گفت یکشنبه 

هایی را که علیه جمهوری اسالمی ایران داریم، علیه حزب کمونیست  چین گفت: ما مطمئنا همه مفاد و همه تحریم 

و شرکت می هاچین  اعمال  نیز  آن  دولتی  نهادهای  ایران   .کنیم و  با  چین  راهبردی  که همکاری  مدعی شد  پمپئو 

ب عربی  یسبب  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان  صهیونیستی،  رژیم  افتادن  خطر  به  و  خاورمیانه  شدن  ثبات 

شود، با اشاره به  های جدیدی نیز علیه ایران اعالم می وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به اینکه آیا تحریم  .شودمی

تحریم تسلیحاتی ساز انقضای  به  ایران،  فلزات  تحریم  دامنه  پرداختافزایش  در مهرماه  تهران  وی    .مان ملل علیه 

های تسلیحاتی علیه ایران آغاز کرده  تالش خود را برای جلوگیری از لغو تحریم  ۲۰۱۸تاکید کرد که واشنگتن از سال  

آمریکا   .ای را در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کندو قرار است در روزهای آینده قطعنامه 

دا قطعنامه  قصد  ظرفیت  از  تحریم  ۲۲۳۱رد  تمدید  این  برای  اساس  بر  کند.  استفاده  ایران  علیه  تسلیحاتی  های 

کشورهای اروپایی عضو برجام ماه گذشته   .قطعنامه، تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر )مهر( پایان خواهد یافت

بیانیه  به اجرای کامل قطعنامه  با صدور  آمریکا  یبند هستند. آنپا  ۲۲۳۱ای تصریح کردند که  با  باب اشتراک نظر  ها 

های تسلیحاتی ایران را بازگذاشته اما بر لزوم حفظ برجام و پرهیز از اقدامی که این توافق را به  درباره پایان تحریم 

   .مخاطره بیندازد تاکید کردند

 

 شود نشست شناخت و توسعه فرهنگ ایران و چین پس از کرونا برگزار می

و فرهنگ چین چهارمین   -ایرنا  -تهران زبان  دانشگاه  با همکاری  دانشگاه عالمه طباطبایی  در  مرکز مطالعات چین 

چین شن کووید»مجمع  گیری  از همه  بعد  چین  و  ایران  فرهنگ  و  توسعه  می «  ۱۹-اسی  برگزار  گزارش    .کندرا  به 

شامگاه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، مرکز مطالعات چین در دانشگاه عالمه طباطبایی با همکاری دانشگاه زبان و  

پ  این کشور  آداب و رسوم  و شناخت  و چین  ایران  توسعه فرهنگ  پکن همایش  را  فرهنگ  از همه گیری کرونا  س 

می زیان  .کندبرگزار  سونگ  آکادمی پروفسور  و  تاریخ  آکادمی  عضو  جهان،  تاریخ  موسسه  اجتماعی  عضو  علوم 

الملل بین  دانشگاه مطالعات  و  آفریقایی  و  لیو هوی عضو مدرسه آسیایی  دکتر  دانشکده   چین،  و مدیر  شانگهای 

عضو   باقری  شهال  دکتر  ایرانی  اساتید  و  اجتماعیفارسی  علوم  علمی  زهرا  هیات  دکتر  و  خوارزمی  دانشگاه 

میرحسینی عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه  

این همایش از سخنرانان  فرهنگی جمهوری    .هستند الزهرا )س(  رایزنی  مرکز  این همایش  برگزاری  در  همچنین 

کل  اداره  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  و  فرهنگی  روابط  راهبردی  مطالعات  مرکز  چین،  و  ایران  اسالمی 

همایش مجازی توسعه فرهنگ ایران و چین و    .همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور همکاری دارند

آ )شناخت  شنبه  سه  فردا  کرونا  گیری  همه  از  پس  کشور  این  رسوم  و  لینک  ۱۴داب  طریق  از   مرداد( 

https://meeting.atu.ac.ir/ch/china-studies به صورت مجازی برگزار می شود. 

 

 ذاشتن دالر هند ،روسیه و چین در خط مقدم کنار گ

های تجاری و تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه کشورهای مختلف جهان یکجانبه گرایی آمریکا، جنگ   -ایرنا    -تهران  

نار گذاشتن دالر آمریکا از مبادالت تجارت خارجی خود موجب شده که بسیاری از کشورهای بزرگ جهان به فکر ک

با    .باشند تجاری  توافقهای  بر سر  مناقشه  آمریکا و  گرایی  یکجانبه  ،به علت  تایمز  اورسیا  پایگاه خبری  به گزارش 

ی  کشورهای مختلف ، جهان به دو اردوگاه تقسیم شده است : آنها که هنوز از کاربرد دالر آمریکا به عنوان ارز جهان

و دیگر ارزها را به جای     حمایت میکنند و کشورهایی که در مبادالت تجاری منطقه ای و جهانی جایگزینی پول ملی

مناقشه جاری تجاری بین آمریکا و چین و همچنین تحریمهای اعمال شده علیه شرکای   :چین  . دالر آغاز کرده اند

در سبک خاص  . مت کاهش وابستگی به دالر برداردجاری بزرگ چین این کشور را مجبور کرده که گامهایی به س

https://www.irna.ir/news/83895463/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83895463/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83895463/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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قدرت نرم چین ، دولت این کشور هیچ اعالمیه پر سر وصدایی درباره این موضوع صادر نکرده است اما "بانک خلق"  

چین بطور منظم در حال کاهش سهم چین در خزانه داری آمریکا بوده است. چین همچنان نگهدارنده شماره یک 

بعالوه ، چین بجای کنار    .کاهش داده است  ۲۰۱۷اما سهم خود را به پایین ترین میزان از ماه مه  بدهی آمریکا است  

را به پولی بین المللی تبدیل کند . یوان در سبد صندوق بین    –یوان    –گذاشتن فوری دالر در تالش است تا پول خود  

رار دارد. پکن بتازگی اقدامات مختلفی برای تقویت  المللی پول در کنار دالر آمریکا ، ین ژاپن ، یورو و پوند انگلیس ق

یوان از جمله تجمیع ذخایر طال ، راه اندازی معامالت نفتی آتی بر پایه یوان و استفاده از یوان در تجارت با شریکان  

پ را در چین به عنوان بخشی از ابتکار بلندپروازانه کمربند و جاده در نظر دارد که سوا  .بین المللی انجام داده است 

تا از این طریق کاربرد یوان را ارتقا بدهد. بعالوه ، این کشور فعاالنه در حال   کشورهای مشارکت کننده ایجاد کند 

ای منطقه  فراگیر  اقتصادی  "مشارکت  آزاد  تجارت  توافق  کند (RCEP) "پیشبرد  کشورهای   ایجاد  گیرنده  بر  در  که 

 (TPP) "تواند به آسانی جانشین "مشارکت ترانس پاسیفیک  جنوب شرقی آسیا خواهد بود. این پیمان تجاری می

فراگیر   اقتصادی  مشارکت  برد.  بین  از  را  آن  رسیدن  قدرت  به  از  پس  ترامپ  که  پیشنهادی  تجاری  توافق  ؛  شود 

میلیارد از جمعیت   ۳.4کشور است و این پیمان بالقوه می تواند اتحادیه ای شامل نزدیک به    ۱6منطقه ای شامل  

با   درصد از تولید ناخالص داخلی    4۰تریلیون دالری تشکیل دهد که این رقم نزدیک به    4۹.5اقتصاد مجموع  جهان 

است بزرگترین    : هند  . جهان  از  یکی  است  شده  بندی  رده  جهان  بزرگ  اقتصاد  ششمین  عنوان  به  که  هند 

اثیر بسیاری از مناقشه  واردکنندگان کاالهای تجاری است. جای تعجب نیست که این کشور بطور مستقیم تحت ت

تاثیر زیادی بر این کشور می گذارد   .های ژئوپلتیک جهان قرار می گیرد و تحریمهای علیه شریکان تجاری هند نیز 

پیشتر در سال جاری به علت تحریمهای تجاری آمریکا علیه مسکو ، از پرداخت به روبل برای تامین سامانه دفاع  

این کشور همچنین پس از اعمال مجدد تحریمهای آمریکا علیه ایران مجبور  روسیه استفاده کرد.    4۰۰-هوایی اس

هند و امارات در ماه دسامبر یک موافقتنامه سواپ )مبادله( ارزی   .شد برای خرید نفت از ایران از روپیه استفاده کند

نکه هند سومین کشور  با در نظر گرفتن ای  .برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری بدون دخالت پول ثالث امضا کردند

جهان از لحاظ برابری قدرت خرید است ، گام هایی از این نوع می تواند نقش دالر در تجارت جهانی را تا حد زیادی  

به   : ترکیه  .تقلیل دهد پایان دادن  برای  ترکیه طرحهایی  اردوغان رئیس جمهور  پیشتر در سال جاری ، رجب طیب 

ت جدید با هدف تجارت غیردالری با شریکان بین المللی این کشور اعالم کرد. انحصار دالر آمریکا از طریق یک سیاس

و   روسیه   ، چین  با کشورهای  ملی  پول های  طریق  از  تجارت  تدارک  در  آنکارا  که  کرد  اعالم  بعدا  ترکیه  رهبر  این 

تجاری با ایران بحث و    ترکیه همچنین درباره جایگزینی احتمالی دالر آمریکا با پولهای ملی در معامالتاوکراین است.

زمان کودتای    .بررسی کرد از  و واشنگتن  آنکارا  بین  روابط  بود.  اقتصادی  و  و عوامل سیاسی  گام دالیل  این  علت 

رو بو وخامت بوده است. گزارش شده است که اردوغان به مداخله   ۲۰۱6نافرجام برای برکناری اردوغان در سال  

ظنون است و واشنگتن را به پناه دادن به فتح هللا گولن روحانی تبعیدی که  آمریکا در آن قیام )کودتای نافرجام( م

اقتصاد ترکیه پس از تحریمهای آمریکا به علت بازداشت "اندرو    .آنکارا او را مغز متفکر کودتا می داند متهم می کند

ررا واشنگتن را به علت  اردوغان مک  .برانسون" کشیش مسیحی به اتهام تروریستی در ارتباط با کودتا ، ضربه خورد

جنگ تجاری جهانی ، تحریم ترکیه و تالش برای انزوای ایران مورد نکوهش قرار داده است . تصمیم این عضو "ناتو" 

بعالوه ، ترکیه در تالش است تا برای    .روسیه بر آتش این اختالفات دمید  4۰۰-برای خرید سامانه های موشکی اس

نار بگذارد. لیره ترکیه در سال گذشته نزدیک به نیمی از ارزش خود را در برابر دالر  حمایت از پول ملی خود دالر را ک

بازگشت   : ایران  .از دست داده است. کاهش ارزش لیره به علت تورم شدید و افزایش قیمت کاال و خدمات بدتر شد

پیروزی در انتخابات از توافق  پیروزمندانه ایران به عرصه تجارت جهانی زیاد طول نکشید. ترامپ اندک زمانی پس از  

 . با ایران خارج شد . این کشور نفتی بار دیگر هدف تحریم های شدید آمریکا قرار گرفته است ۲۰۱6هسته ای سال 

برای صادرات نفت خود   پرداختی  به عنوان  آمریکا  برای دالر  دنبال جایگزینهایی  به  تهران  که  تحریمها موجب شده 



 
با پایاپای با عراق    هند برای دریافت پول نفت به روپیه  باشد . ایران به توافقی  رسید و همچنین برای یک توافق 

مذاکره کرد. این شریکان همچنین در نظر دارند از دینار عراق برای معامالت دوجانبه به منظور کاهش وابستگی به  

کنند استفاده  آمریکا  تحریمهای  با  مرتبط  بانکی  مشکالت  بحبوحه  در  آمریکا  رئیس  : روسیه  .دالر  پوتین  والدیمیر 

جمهور روسیه گفته است که آمریکا از طریق مخدوش کردن اعتمادبه دالر یک اشتباه راهبردی بزرگ مرتکب می  

آنتون  اما  است  نشده  آمریکا  دالر  از  استفاده  ممنوعیت  یا  معامالت  محدودسازی  خواستار  هیچگاه  پوتین  شود. 

در   پیشتر  روسیه  دارایی  وزیر  را  سیالنوف  آمریکا  های  دارایی  از  خود  ذخایر  باید  کشور  این  که  گغت  جاری  سال 

این کشور اقدامات مختلفی    .کاهش دهد و به سمت دارایی های ایمن تر مانند روبل ، یورو و فلزات گرانبها برود

زدایی اقتصاد خود در بحبوحه فشار تحریمها انجام داده است. روسیه در پی تهدید تحریم های شدیدتر  -برای دالر

و   "ویزا"  و  "سوئیفت"  دربرابر  جایگزینی  عنوان  به  ملی  پرداخت  سیستم  یک   ، روسیه  مالی  نظام  علیه  آمریکا 

وفق شده است که تا حدی دالر را از صادرات خود کنار بگذارد و توافقهای  مسکو تاکنون م  ."مسترکارت" ایجاد کرد

مبادله ارزی با کشورهایی مانند چین و هند و ایران امضا کرده است. روسیه بتازگی همچنین پیشنهاد کرده که در  

بزرگ به آمریکا بود تا حد بدهکار    ۱۰روسیه که زمانی یکی از    .معامله با اتحادیه اروپا بجای دالر از یورو استفاده کند

آمریکایی را کاهش داده و از این پول برای تقویت ذخایر خارجی خود و ایجاد ذخایر طال برای تقویت     زیادی ذخایر

 .روبل استفاده کرده است

 

 بیدو« تالش علمی چین برای مقابله با آمریکا »

توسعه سامانه ناوبری چین موسوم به »بیدو« نه تنها ارتقا سطح علمی، فنی و ارتباطاتی چین را به    -ایرنا  -پکن

های آمریکا است که راهبرد طوالنی مدتی برای متوقف کردن  دنبال داشته بلکه راهی برای مقابله پکن با تالش  

به گزارش ایرنا حضور رهبران و مقام های ارشد چین در طرح های ماهواره ای مربوط   .رشد علمی و فنی چین دارد

به این سامانه از جمله شخص »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین نشان می دهد که این کشور به دنبال 

برنامه همه جانبه بسیار مهم است که ارتقای علمی و فنی چین در سراسر جهان را به دنبال خواهد پیشبرد یک  

تاکید بر اینکه چین باید دارای سامانه ای برای خود و مستقل از نفوذ غرب بخصوص آمریکا داشته باشد این   .داشت

نه موقعیت سنجی داخلی با پرتاب ده ها  موضوع را اثبات می کند که پکن به دنبال توسعه بیدو به عنوان یک ساما 

ماهواره مرتبط با این سامانه به شکلی است که هم برای خود و هم کشورهای دیگر راهی برای عبور از فناوری  

با پرتاب آخرین ماهواره از سری ماهواره های بیدو، چین به طور کامل از سامانه    .های تحت تسلط آمریکا باز کند

آمر برداری خواهد کردهای موقعیت سنجی  بهره  این سامانه  از  آن کشور  از  و مستقل  فاصله خواهد گرفت   .یکا 

ماهواره درچارچوب سامانه بیدو که یک شبکه موقعیت سنجی کامل را در اختیار چین قرار   ساخت و پرتاب ده ها

و با نظرداشت   می دهد از ابتدا هم تالشی از سوی این کشور برای جایگزینی سامانه »جی پی اس« بوده است

ناظران بر این باورند که چین حلقه    .تیرگی روابط این کشور با آمریکا، پکن در تکمیل این شبکه تسریع کرده است

سامانه بیدو را با پرتاب ده ها ماهواره و با برگزاری مراسمی در روزهای اخیر که شی جین پینگ رییس جمهوری 

بخشی از مراسم نیز در تاالر بزرگ   را جای »جی پی اس« بگذارد  خلق چین حضور داشت، تکمیل کرده است تا آن

ژنرال »جانگ یوشیا« معاون فرمانده کل قوا   .خلق پکن و با حضور مقام های ارشد دولت و ارتش چین برگزار شد

بندی  ماه زودتر از زمان    ۶در چین از توسعه این سامانه ابراز خرسندی کرده و افزوده است: ما توانستیم بیدو را  

او گفت: اگر قرار است    .تعیین شده تکمیل کنیم و طبیعتا چنین کاری آن هم به رغم شیوع کرونا مهم و عظیم است

کشور نردبان ترقی علمی و فنی را طی کند و در زمینه فناوری فضایی به یک قدرت تبدیل شود به چنین سامانه  

دارد نیاز  است  ای  این هدف  تحقق  برای  زیربنا  یک  از سال  خد  .این  چین  بیدو  طور    ۲۰۱۸مات سامانه  به  میالدی 

متر به    ۱۰نسبی در اختیار برخی از کشورهای دنیا قرار گرفت اما بتدریج ضریب دقت این سامانه افزایش یافته و از  
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یافته است  ۱۰ کاهش  پیشرفت سانتیمتر  اهمیت است این  با  نظامی  بخش های  این  برای  آمریکا  در  نمونه  برای 

ساخت سامانه موقعیت سنجی بیدو آنهم    .سانتیمتر با سامانه »جی پی اس« است ۳۰نیروی هوایی  ضریب برای  

تقلیل   ترین سطح چند دهه گذشته  پایین  به  اوج رسیده و مناسبات  به  آمریکا  و  زمانی که تنش ها میان چین  در 

ه سامانه بیدو بقدری برای  از نکته های جالب اینک    .یافته است برای ارتش آزادیبخش خلق چین با اهمیت است

که   است  داده  مچی  آمریکایی ساعت های  های  خلبان  به  کشور  این  هوایی  نیروی  که  کرده  پیدا  اهمیت  آمریکا 

بیدو چین مرتبط شوند با سامانه موقعیت سنجی  افتادن »جی پی اس«  کار  از  در صورت  به    .بتوانند  دولت چین 

عیت سنجی و ردیابی را در اختیار کشتی ها و خودروها قرار دهند ترمینال های بیدو دستور داده است خدمات موق

این خدمات قرار است بتدریج کشورهای بیشتری در حوزه آسیا و اقیانوس آرام و کشورهای حوزه راه ابریشم جدید  

ین میالدی شروع شد و اول  ۱۹۹۴سامانه بیدو برای نخستین بار در سال   کار ساخت و اجرای طرح    .را دربر گیرد

از آن   میالدی پرتاب شد  ۲۰۰۰ماهواره های ذی ربط برای شکل گیری این سامانه موقعیت سنجی چینی در سال  

سال   زمان این سامانه سه مرحله نسلی رشد را پشت سر گذاشته و پنجاه و پنجمین ماهواره آن هم در ماه ژوئن

مورد اهمیت سامانه بیدو چین نوشته است    رادیو بین المللی چین در گزارشی تحلیلی در  .پرتاب شده است  ۲۰۲۰

دارد وجود  زمین  کره  جای  همه  در  اس«  پی  »جی  های  سیگنال  کیفیت   اگرچه  و  بودن  دسترس  در  اما 

این   توسط ایاالت متحده کنترل می شود بنابراین سایر کشورها نمی توانند روی آن کنترلی داشته باشند سیگنال

آید که وقتی سیگنال به وجود می  انجام دهیم؟  سوال  باید  کاری  رفته، چه  بین  از  بی   جی پی اس  این موضوع 

زنگ خطر را برای چینی ها به صدا در   (Yinhe) «سال پیش اتفاق کشتی موسوم به »ئین هه  ۲۷سابقه نیست،  

، کشتی باری چینی " ئین هه" که  ۱۹۹۳این رویداد به ایران هم مرتبط است در ماه های ژوئیه و آگوست سال   آورد

دریافت   را  اس«  پی  »جی  های  سیگنال  نتوانست  ناگهان  عمومی  منطقه  در  بود،  کرده  عزیمت  بندرعباس  به 

کشتی   کند شد  باعث  و  کرده  قطع  را  کشتی  این  نزدیک  آبهای  در  ناوبری  سرویس  متحده  ایاالت  که  شد  معلوم 

یاالت متحده ادعا کرد که کشتی  ا  .توانایی جهت یابی خود را از دست داد و مجبور شد حرکت به جلو را متوقف کند 

باری " ئین هه" حاوی مواد شیمیایی برای تولید سالح های شیمیایی توسط ایران بوده و از دولت چین خواست  

فورا کشتی را بازگرداند، در غیر این صورت طبق قوانین داخلی این کشور تحریم هایی را علیه چین اعمال می کند  

هواپیم و  ناوگان  متحده  این ایاالت  فراز  بر  ارتفاع  کم  شناسایی  دقیق  اجرای  و  رصد  برای  را  دریایی  نیروی  اهای 

این کشتی شد بازرسی  و  ورود  و خواستار  اعزام کرد  تر شدن      .کشتی  از وخیم  برای جلوگیری  دولت چین هم 

این کشتی   اوضاع، دستور داد این کشتی در منطقه عمومی خلیج فارس در ورودی شرقی تنگه هرمز لنگر بیاندازد

بعد از آن سه      .کانتینر مشتریان ایرانی بود که عمدتاً لوازم التحریر، سخت افزار و قطعات مکانیکی بود  ۶۲۸حامل  

همه   از  آمریکا  و  سعودی  عربستان  چین،  مواد    ۶۲۸کشور  هیچ  بازهم  اما  کردند،  بازرسی  کشتی  این  کانتینر 

نماینده آمریکا مجبور بود انتهای گزارش مربوط به دروغ بودن اتهاماتش را امضا   شیمیایی ادعایی آمریکا پیدا نشد

رادیو بین    .خی بوده و از عذرخواهی و جبران خودداری کرده استکند، اما رویکرد آمریکا همواره بی ادبی و گستا

المللی چین در پایان آورده است حادثه کشتی »ئین هه« مردم چین را به این آگاهی رساند که »جی پی اس« 

آمریکایی غیرقابل اعتماد است و چین باید سیستم ناوبری ماهواره ای خود که جایگزین »جی پی اس« می شود 

 .ه دهد و تکمیل کندرا توسع

 

 بوحه تنش با آمریکا قدرت خود را به نمایش گذاشت ارتش چین در بح

ارتش چین که به ارتش آزادیبخش خلق شهرت دارد بزرگترین ارتش دنیا از لحاظ تعداد نیروهای مسلح و   -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا اول اوت    .ین آنها محسوب می شود که واحدهای مختلفی را در خود جای داده استیکی از مجهزتر

مرداد/ هر سال مصادف با روز ارتش در چین است اما آنچه بیشتر در این روزها اهمیت پیدا می کند، وضعیت    ۱۰/

https://www.irna.ir/news/83892794/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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https://www.irna.ir/news/83892794/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA


 
جنوبی   جمله در دریاهای شرقی، ساختاری و ترکیبی نیروهای مسلح چین است که حاال در بسیاری از جبهه ها از 

با آمریکا دچار منازعات فزاینده شده است تنگه تایوان  این موضوع که گذر کنیم بودجه ارتش چین هم جای    .و  از 

را به شکلی متعادل و به   توجه دارد برای پنج سال متوالی است ارتش این کشور که تالش می کند بودجه خود 

میالدی نیز    ۲۰۲۰درن سازی افزایش دهد، رشد تک رقمی داشته است در سال  نسبت با تهدیدها و ساختارها و م

یکی از اصلی ترین برنامه های ارتش چین پیشبرد    .میلیارد دالر رسید  ۱۷۹درصدی داشت و رقم آن به    ۶.۶رشد  

رتش و  وحدت بین نیروهای مسلح و مردم و غیرنظامیان است برای همین یکی از مهمترین سالگردها در چین روز ا 

روز دارند این  به  زیادی  توجه  تر   نیروهای مسلح است مردم چین  و قوی  بر نوسازی  روز  این  در  رهبران چین هم 

و فرمانده کل   رییس جمهوری  پینگ«  نیز »شی جین  امسال  تاکید می کنند  در میدان های عملیاتی  ارتش  شدن 

 ۲۰۱۷از سال    .مینه های عملیاتی تاکید کردقوای چین بر همین موضوع و پیشبرد نوسازی ارتش و تقویت آن در ز

میالدی تحت دستور فرمانده کل قوا چین، برنامه وحدت نیروهای مسلح و غیرنظامیان در دستور کار قرار گرفته و  

موضوعاتی چون نوآوری، علوم و فنون بیشتر برای ارتش چین اهمیت پیدا کرده است و ابداع، بکارگیری روش های  

شی جین پینگ رییس جمهوری چین    .اتی و فنی از زمره دستور کارهای مهم ارتش چین استنوین نظامی، عملی

توسعه،   گفت:  و  کرد  تاکید  نیروهای مسلح  و  ملی  دفاع  نوسازی  بر  دیگر  بار  و  امنیت،   امسال  پیشرفت  تضمین 

و تجدید ساختارها  مرتبط با یکدیگر و زنجیره ای ناگسستنی هستند  تالش برای ایجاد یک ارتش قوی همگی مسایل

باید در دستور کار باشد او افزود : چین به یک نیروی دفاعی ملی و مسلح   .برای قویتر شدن و نوتر شدن ارتش 

ماموریت امروز ما نیز همین است تا اینکه   بسیار قوی نیاز دارد و همواره در همین راستا به جلو حرکت کرده است

ارتش آزادیبخش خلق چین      .نیروی مسلح با کالس جهانی قرار گیردروزی فرا برسد که ارتش چین در زمره یک  

همچنین بارها اعالم کرده است که نیروهای مسلح این کشور برای نبرد با شیاطین و نیروهای خصم آماده هستند 

ر  و افزوده است که نیروهای نظامی این کشور از هیچ قدرتی هراس ندارند و با پشتوانه قوی تسلیحاتی آماده ه

ارتش چین که پیشتر گفته بود جنگ با آمریکا واقعی تر از هر زمانی به نظر می رسد، امروز تاکید    .نبردی هستند

را مرعوب کند تواند چین  این  می کند هیچ قدرتی نمی  و  افزوده است که نظامیان چین جنگ طلب نیستد  ارتش 

آن زمان نیروهای مسلح تودهنی جدی به آن    کشور نمی خواهد وارد نبرد شود اما اگر کسی بر طبل جنگ بکوبد

آورده است ارتش چین از شیاطین و آنها که می خواهند چین   روزنامه ارتش چین هم در گزارشی .قدرت خواهند زد

را مرعوب کنند نمی هراسد و برای حراست از حق حاکمیت و امنیت ملی آماده است و ابایی ندارد که شمشیر را  

ببندد به این    .روی غالف  پیروز و هشدارهای دولت چین  نیروی  به عنوان یک  در جنگ کره  به حضور چین  گزارش 

آمریکا در جریان جنگ ویتنام اشاره کرده و آورده است: ما حتی زمانی که در بخش های تسلیحاتی و از لحاظ شمار  

است که امروز ارتش چین  در این گزارش آمده    .نیرو از دشمنان ضعیف تر بودیم به شکلی معجزه آسیا پیروز شدیم

قوی تر از هر زمانی ایستاده و با داشتن موشک های بالستیک »دونگ فانگ« آماده پذیرایی از خطر پذیران است و 

ترسد نمی  آورده  »  .از جنگ  و  کرده  توصیف  فزاینده  را  ارتش  توان  در چین  نظامی  تحلیلگر مسایل  پینگ«  سونگ 

و بر اساس علوم و فنون را دنبال می کند و می کوشد تا در  نوآوری  است ارتش چین امروز راهبردهای مبتنی بر

او تاکید کرد با نظرداشت تنش های موجود به   .عرصه منطقه ای نیز در صورتی که ایجاب کند، خود را تقویت نماید

د از تغییرات  نظر می رسد که ارتش چین نیز نیروهای خود را آماده تر از هر زمانی نگه خواهد داشت و اگر الزم باش

ارتش چین از    .و جابجایی های تسلیحاتی برای حراست از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود ابایی نخواهد داشت 

میلیون نفر کاهش داده و از آن زمان تاکنون   ۶میالدی برای چندین بار شمار نیروهای خود را از    ۱۹۷۰سال های  

 ۲ه شده است به طوری که اکنون اعضای فعال ارتش چین  میلیون نفر از نیروهای مسلح چین کاست  ۴نزدیک به  

پیاده نظام، نیروی دریایی، نیروی هوایی،    نیروهای مسلح چین چندین ساختار و واحد از جمله  .میلیون نفر هستند

واحدهای موشکی و راکت انداز، واحد حمایتی راهبردی، واحد پشتیبانی لجستیک مشترک و واحد پلیس مسلح را  



 
می   اجرای   .شوندشامل  سالگرد  پنجمین  و  است  چین  ارتش  تاسیس  و سومین سالگرد  نود  با  مصادف  امسال 

اصالحاتی که به دستور رییس جمهوری و فرمانده کل قوا  برنامه اصالحات در نیروهای مسلح محسوب می شود

  ۲۰۱۵کرد در سال    میالدی فرماندهی کل قوا بر تعمیق اصالحات در دفاع ملی تاکید  ۲۰۱۳در سال   اجرا می شود

میلیون نفر کاهش    ۲هزار نفر به    ۳۰۰میلیون و    ۲میالدی به دستور فرمانده کل قوا شمار نیروهای مسلح چین از  

میالدی همچنین نظام فرماندهی پیاده نظام و واحدهای موشکی و حمایت راهبردی ارتش راه    ۲۰۱۵در سال    .یافت

شد در   اندازی  ارتش  مرکزی  ادارات  بعد  سال  سال    ۱۵یک  همین  در  و  شدند  تشکیل  سازمانی  مرکز    ۷ساختار 

به   نقاط مختلف کشور  یافت  ۵فرماندهی ارتش در  نیروی   ۸ود که چین  ب  ۲۰۱۷سپتامبر سال    .مرکز کاهش  هزار 

آن شمار  از  پس  کرد.  ثبت  آن سازمان  برای  و  معرفی  ملل  به سازمان  ماموریت حافظ صلح  برای  را  ارتش  آماده 

این کشور یکی از      .نفر کاهش یافت  ۷نفر به    ۱۱اعضای کمیسیون مرکزی نظامی )فرماندهی کل قوا( در چین از  

با ویژگی های چین تا سال  اهداف خود را تقویت نظام سوسیالیستی در   میالدی    ۲۰۲۲چارچوب نیروهای مسلح 

ماه جوالی   از سال    ۲۰۱۹تعیین کرده است. چین  را  کتاب سفید دفاع ملی  با    ۱۹۹۸دهمین  این طرف  به  میالدی 

 .توضیحاتی در خصوص پیشبرد اصالحات و مدرن سازی ارتش و وضعیت دفاع ملی و بودجه نظامی منتشر کرد

 

 :ی صدا و سیماخبرگزار -

 گشایش نمایشگاه تخصصی صنایع فوالد در تبریز 

بین  نمایشگاه  ریختههفدهمین  در  المللی تخصصی صنایع فوالد، معادن، فلزی،  وابسته  تجهیزات  و  متالوژی  گری، 

، در این نمایشگاه واحدهای تولیدی از  مرکز آذربایجان شرقیخبرگزاری صداوسیما   به گزارش  .تبریز گشایش یافت

استانهای آذربایجان شرقی و غربی، تهران، اصفهان، خوزستان، زنجان، خراسان رضوی و اردبیل و نمایندگی برخی  

شرکت کنندگان     .الدی از کشورهای ترکیه، چین، آلمان، اتریش و هند شرکت دارنداز واحدهای فعال در صنایع فو

متالوژی   صنعت  خدمات  آبکاری،  و  حرارتی  عملیات  گری،  ریخته  های  زمینه  در  را  خود  تولیدات  نمایشگاه  این  در 

ی فلزات  شامل مواد اولیه و کمک ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات آزمایشگاهی و تست ها، شکل ده

تراش و جوشکاری،  آهنگری  نورد،  برش شامل  پرسکاری،  و  ماشیکاری  وابسته  کاری،  صنعتی  تجهیزات  و  آالت  ن 

اند ژنراتورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی عرضه کرده   .شامل جرثقیل ها، 

ن المللی تبریز برای بازدید متخصصان و عالقه مندان دایر  در نمایشگاه بی  ۲۲تا۱۶مرداد از ساعت  ۱5این نمایشگاه تا  

 .است

 

 های چینی می گیرد زودی تدابیری علیه برخی شرکتپمپئو: ترامپ ب 

رویترز به نقل از شبکه خبری فاکس، مایک پمپئو    به نقل از  ؛خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

هدیدی برای امنیت ملی ما هستند های نرم افزاری چین که توزیر خارجه آمریکا گفت: ترامپ بزودی درباره شرکت

 خبرگزاری صداوسیما :منبع تدابیری اتخاذ خواهد کرد.

 

 ترامپ: تیک تاک برای ادامه فعالیت باید فروخته شود /  در ادامه تقابل واشنگتن و پکن

روز   تاک  تیک  اجتماعی  شبکه  آمریکا:  جمهور  ت  ۱۵رئیس  یا  سپتامبر  مایکروسافت  اینکه  مگر  شد  خواهد  عطیل 

را خریداری کند اجتماعی  این شبکه  دیگری،  الملل به گزارش  .شرکت  بین  نقل   اخبرگزاری صداوسیم سرویس  به 

دونالد ترامپ روز دوشنبه اعالم کرد شبکه اجتماعی پرطرفدار تیک تاک، متعلق  خبرگزاری فرانسه از واشنگتن،  از

از پایان  ، برای اینکه بتواند در آمریکا به فعالیت خود ادامه دهد، باید پیش  (ByteDance) به شرکت چینی بایت دنس 
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سپتامبر   ۱۵رئیس جمهور آمریکا در برابر خبرنگاران گفت: »من یک تاریخ را حول و حوش  .خته شودماه سپتامبر فرو

سپتامبر تعطیل خواهد   ۱۵توانند در آمریکا فعالیت کنند. تیک تاک روز ها دیگر نمی تعیین کردم. از این تاریخ به بعد آن

شرکت   یا  مایکروسافت  اینکه  مگر  ایشد  و  برسد  توافق  به  نمایددیگری  خریداری  را  اجتماعی  شبکه   .«ن 

تنش بحبوحه  ماه در  از  واشنگتن  چین،  با  تجاری  و  سیاسی  میهای  متهم  را  تاک  تیک  پیش  جانب ها  از  که  کند 

ها با  گیرد. این شبکه اجتماعی هرگونه به اشتراک گذاشتن دادهسرویس اطلالعاتی چین مورد استفاده قرار می

رییس جمهور آمریکا جمعه شب گفته بود قصد دارد فعالیت تیک تاک را ممنوع کند و   .را قاطعانه رد کرده است   پکن

مایکروسافت،   رئیس شرکت  نادال،  با ساتیا  یکشنبه  روز  ولی  آمریکایی است.  یک شرکت  توسط  آن  مخالف خرید 

آمر در  تاک  تیک  در حال مذاکره جهت خرید شاخه  این شرکت  کرد.  ترایزنی  با  گفتگو  از  بعد  رییس  یکاست.  رامپ، 

تا روز   توافق  به یک  نیل  برای  ادامه خواهد داد  ۱۵مایکروسافت اعالم کرد به مذاکرات  شبکه اجتماعی   .سپتامبر 

ساله قرار دارد و دارای حدوداً یک میلیارد کاربر در جهان است.    ۲۵تا    ۱۵تیک تاک مورد استفاده بسیاری از افراد  

 .تاه با مضمون عموماً موسیقی و طنز تولید کرده و به اشتراک بگذارندهای کوتوانند ویدئوک می کاربران تیک تا

 

 : فارس  یخبرگزار -

 های شرقی هراسی در اوراسیا؛ از رقبای غربی تا بهانهبسترهای چین

بروز اعتراضات و احساسات ضدچینی در برخی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان و قزاقستان، دالیل  

 .مختلفی دارد اما شاید یکی از عوامل اصلی آن در کنار حضور رقبای غربی، وضعیت اقتصادی این کشورها باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، مرکز تحلیلی دانشگاه دولتی »مسکو« در گزارشی به بررسی و  

بروز و تشدید اعتراضات ضدچینی در برخی کشورهای آسیا این گزارش    .ی مرکزی پرداخته استتحلیل دالیل  در 

ها در تمام کشورها وجود داشته و دوره  های اعتراضی و نارضایتی مردم از اقدامات دولت آمده است: بروز جنبش

ارزش  گسترش  شدن،  جهانی  پروسه  آن  دلیل  که  شده  ثبت  نیز  درگیری معاصر  غربی،  و های  سیاسی  های 

های حوزه اوراسیا نیز این روند وجود دارد، به خصوص در قرقیزستان  در کشور  .اقتصادی است  -مشکالت اجتماعی

جنبش  قزاقستان  دارندو  حضور  فعال  طور  به  اپوزیسیونی  و  اعتراضی  دالیل    .های  اعتراضات  که  است  گفتنی 

ریشه  از  یکی  شاید  اما  دارند  استمختلف  کشور  اقتصاد  وضعیت  تحوالت  این  اصلی  برخی   .های  قرقیزستان  در 

مایه و بهانه برگزاری چنین اعتراضاتی معموال حضور سرمایه چین در  شود که دستت ضدچینی برگزار میاعتراضا

ارگان  عملکرد  به  اعتراض  نیز  و  کشور  این  استقلمرو  محلی  مقامات  و  در تجمع  .ها  ضدچینی  اعتراضی  های 

از    ۲۰۱۹قرقیزستان در سال   بیش  برگزار شد که  در میدان  ۱۰۰نیز  قرقیز  مرکزی شهر »بیشکک« جمع   شهروند 

ها و اخراج مهاجرین کاری چینی تاکید  های چین، ممنوعیت صدور تابعیت قرقیزی به خارجیشده و بر بررسی وام

به ساکنان منطقه    .کردند اقدامات غیرقانونی نسبت  و  در قرقیزستان  اقتصادی چین  قدرت  نگران رشد  معترضان 

به سر می کیانگ »سین نیز  آن منطقه قرقیزها  در  بودند چرا که  اواخر سال    .برنداویغور« چین  ساکنان    ۲۰۱۹در 

 .به کارکنان چین فعال در معدن طالیی »سالتان ساری« حمله کرده و آنان را از معادن اخراج کردند «نارین» استان

سال   مرکز  ۲۰۲۰در  ساخت  بزرگ  پروژه  اجرای  جلوی  استان  چینی لجستیک معترضان  و   نارین در  گرفتند  را 

شدسرمایه  قرقیزستان  ترک  به  مجبور  چینی  بی  .گذار  نیز  معترضان  دولتی  اقدامات  نهادهای  نیست،  اساس 

دادند خبر  چینی  شرکت  توسط  طال  استخراج  قوانین  نقض  از  بارها  فعالیت    .قرقیزستان  محلی،  فعاالن  گفته  به 

می زیان  محلی  زیستی  محیط  به  چینی  میرساشرکت  ایجاد  مختلف  موانع  نیز  دامداران  برای  و  که ند  چرا  کند 

های چینی بر استفاده از خدمات  عالوه بر این شرکت   .دامداری یکی از منابع درآمد اصلی ساکنان آن منطقه است

ن  ای  .کنند و این یکی دیگر از دالیل رشد اعتراضات استهای خود در قرقیزستان تأکید می کارگران چینی در پروژه 



 
این گونه توجیه می  به دلیلشرکت شد کهاقدام  از خدمات کارگران چینی  کنند چرا که آنها استفاده می  تجربه ها 

پروژه  این  اجرای  توانایی  قرقیز  ندارندمتخصصان  شرکت   .ها  فعالیت  دیگر  سوی  از  قرقیزستان  اما  در  چینی  های 

ها های چینی جادهند و در برخی موارد نیز شرکتکبرای بیشکک سودآور است؛ کشور مالیات بسیاری دریافت می

تعمیر می  به حساب خود  نظر می   .کنندرا  به  گونه  راستای اطالع رسانی  این  باید در  و قرقیزستان  رسد که چین 

می موضوع  این  و  دهند  انجام  بیشتری  اقدامات  مردم  به  مهمبیشتر  از  تواند  جلوگیری  عامل  ترین 

 پیام/ح  انتهای .ضدچینی باشد  اعتراضات بروز

 

 :باشگاه خبرنگاران -

عضویت ایران در سازمان شانگهای؛ در صورت    وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛بهمن در گفت

 اجماع روسیه و چین 

باشند،   داشته  اجماع  در شانگهای  ایران  مورد عضویت  در  چین  و  روسیه  اگر  گفت:  الملل  بین  کارشناس مسائل 

رنگار  خب وگو باشعیب بهمن کارشناس مسائل بین الملل در گفت   .قاعدتا چنین اتفاقی در آینده اتفاق خواهد افتاد

جوان خبرنگاران  باشگاه  سیاسی  گروه  خارجی  درسیاست  ایران  عضویت  شدن  نهایی  احتمال  درباره  سازمان   ، 

شانگهای سالهمکاری  در  گفت:  شده  ،  مطرح  شانگهای  همکاری  سازمان  در  ایران  عضویت  بحث  که  اخیر  های 

از مباحثیاست، همواره موافقت و مخالفت کشور  با این روند یکی  بویژه در بحبوحه  های مختلف  اجالس  بود که 

افزود: در طول سال   .این سازمان مطرح شده است سران از قدرت روسیه های اخیراو  های بزرگ  به عنوان یکی 

از   اقدامی  ولی چنین  کرده است،  آشکار حمایت  و  علنی  به صورت  ایران  از عضویت  سازمان همکاری شانگهای 

ها به دالیل مختلف ها هم وجود داشت، مبنی بر اینکه چینیگمانه زنیها انجام نشده بود و برخی از  سوی چینی

ندارند شانگهای  سازمان  در  ایران  عضویت  به  تمایلی  فعلی  شرایط  عقد  .در  صورت  در  داد:  ادامه  سند  بهمن 

طبیعتا پکن هم از عضویت تهران در سازمان شانگهای استقبال خواهد کرد به این دلیل   راهبردی بین ایران و چین

توان انتظار داشت که با  که امضای چنین سندی نوید بخش یک روابط مستحکم میان دو طرف است، بنابراین می

وجود  ایران رایها از عضویت ایران در سازمان شانگهای حمایت کنند و مانع چندانی بامضای چنین سندی چینی

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه عضویت کشورمان در سازمان شانگهای هم به نفع ایران    .نداشته باشد

ار از  آید که این سازوک ای در میهم به نفع این سازمان است، تصریح کرد: ایران به عضویت سازوکار مهم منطقه    و

کشور و  جغرافیا  جمعیت،  می جهت  عضو  سازمان  های  برای  همچنین  باشد،  داشته  زیادی  اهمیت  برایمان  تواند 

تهران   موقعیت جغرافیایی شانگهای هم از این جهت اهمیت دارد که ایران یک بازیگر در عرصه بین المللی است و

ها  متصل کند، بنابراین در آینده با استقبال چینی یانهخاورم و منطقه خلیج فارس هایتواند این سازمان را به آب می

شد خواهد  مواجه  کشور   .هم  به  اشاره  با  میاو  مخالفت  شانگهای  سازمان  در  ایران  عضویت  از  که  کنند، هایی 

ها تغییر کرده است، چراکه عضویت در سازمان شانگهای باید با  های گذشته این مخالفت خاطرنشان کرد: در سال 

رای وتو  کشور  اجماع همه به عنوان  آن کشور  رای  کند،  اگر یک کشور مخالفت  نتیجه  در  بگیرد  های عضو صورت 

شد  خواهد  اگرچه    .شناخته  داد:  ادامه  سال  بهمن  گیری  در  رای  شانگهای  در  ایران  عضویت  برای  گذشته  های 

ن ازبکستان و تاجیکستان رسد کهآشکار نشده است، اما به نظر می قش مهمی در عدم عضویت در دو دوره اخیر 

واقع در  داشتند.  شانگهای  همکاری  سازمان  در  ایران  مناسبات     کامل  دلیل  به  شاید  آنها  منفی  رای  از  بخشی 

بود که در سال تیره این کشورای  با  ایران  روابط  بر  اخیر  دلیل های  به  دیگر هم شاید  و بخش  بوده است  ها حاکم 

آن  قدرت پیروی  از  که شایها  بزرگتر  می های  مرتب  بیاید  در  این سازمان  به عضویت  ایران  نداشتند  تمایلی    .شدد 

داشته   اجماع  شانگهای  در  ایران  عضویت  مورد  در  چین  و  روسیه  اگر  کرد:  اضافه  الملل  بین  مسائل  کارشناس 
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تاکنون افتاد،  خواهد  اتفاق  آینده  در  اتفاقی  چنین  قاعدتا  می هاروس  باشند،  چینیحمایت  اما  بهکردند،  دالیل   ها 

کردند و معتقد بودند  ها علیه ایران را مطرح میکردند؛ مثال موضوع تحریممختلف خیلی از این مسئله استقبال نمی

تحریم باید  نخست  وهله  در  منطقه که  مسائل  حوزه  در  را  دیگری  مباحث  یا  شود  لغو  تهران  علیه  مطرح ها  را  ای 

ها هم از عضویت ایران  ها هم تغییر کند و آنردی موضع چینیرسد با پیشبرد سند راهبکردند، ولی به نظر می می

 /انتهای پیام .در شانگهای حمایت کنند

 

 : فرارو -

های آمریکا توسط  سوئیفت چینی؛ آیا تحریم/   فعاالن بخش خصوصی در گفتگو با فرارو بررسی کردند

 شود؟ چین خنثی می

گفت:    چینی  سوئیفت  از  کشومان  استفاده  امکان  مورد  در  چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  حریری 

ده کنیم که توانیم از این سیستم استفاموضوع مهم این است که آیا ما با توجه به مراودات تجاری خود با چین می

توانیم با هیج بانکی مراوده داشته باشیم، زیرا اگر  پاسخ منفی است، اوال ما به دلیل تحریم بانکی آمریکا عمال نمی

بانکی با ایران تراکنش مالی داشته باشد و سایر مشتریان آن نهاد مالی نیز به همکاری خود با آن نهاد مالی ادامه  

آمریکا تحریم  تحت  تحریم قرار می  دهند، هردویشان  اگر  دوما  در  گیرند،  ایران  اینکه  دلیل  به  برداشته شود،  نیز  ها 

سیاه   نمی   FATFلیست  قبول  را  پولشویی  اتهام  ریسک  بانکی  هیچ  دارد  بانکی  قرار  انتقال  و  نقل  ایران  با  و  کند 

با تحریم -فرارو   نخواهد داشت.  آماده مقابله  را  آمریکا بر سر مسئله در حالیکه مقامات چینی خود  های احتمالی 

وئیفت چینی را  رسان مالی یا همان سکنند و در این زمینه پیان کنک و همچنین جنگ تجاری میان دو کشور می هنگ

المللی به کار ایران خواهد آمد و با توجه  آید که آیا این سیستم پرداخت بیناند، این مسئله پدید می اندازی کرده راه 

هایی که کشورمان در زمینه مالی با آن روبرو است، این امکان وجود دارد که ایران نقل و انتقاالت بانکی  به تحریم 

بانک مرکزی چین اعالم کرد که این کشور باید با   به گزارش فرارو،  چینی انجام دهد.   خود را از طریق این سوئیفت 

طبق   های احتمالی آمریکا آماده کند.رسان بین بانکی داخلی، خود را برای تحریمافزایش استفاده از سیستم پیام 

ی )کیپس( به جای سیستم  گزارش جدید بانک مرکزی چین، توسعه استفاده از سیستم پرداخت بین بانکی فرامرز

گزارشات    دهد.های جهانی چین را کمتر در معرض دید آمریکا قرار می های پرداخت سوئیفت مستقر در بلژیک، داده

بانک  از آن است که  امنیتی جدید هنگحاکی  با مقاماتی که در اجرای قانون  ارتباط داشتن  برای  کنگ  های چینی 

داشته  آمرینقش  تحریم  معرض  در  تحریماند،  این  برای  را  خود  حاضر  حال  در  و  دارند  قرار  آماده  کا  احتمالی  های 

بانک   کنند.می ضد  بر  آمریکا  احتمالی  اقدامات  به  مرکزی  بانک  گزارش  آن در  از  که  است  اشاره شده  چینی  های 

  المللی سوئیفت اشاره کرد.ها به شبکه بینتوان به احتمال قطع دسترسی این بانکجمله می

چین و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  حریری  آمد؟/    مجیدرضا  خواهد  ایران  کار  به  چینی  سوئیفت  //    آیا 

وئیفت چینی،  اندازی سبا اشاره به راه  گفتگو با فرارو مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در

ای نیست و  اندازی است که این کار اقدام پیچیده اظهار داشت: در این رابطه دو مسئله وجود دارد، اول موضوع راه

تر این است که چند کشور  تواند یک پیام رسان مالی به مانند سوئیفت را ایجاد کند، اما مسئله مهمهر کشوری می 

میلیارد دالر گردش تجارت جهانی   ۵۰۰هزارو    ۴حاضر چین سالیانه    به این سیستم مالی خواهد پیوست، در حال

از   بیش  و  است.  ۱۰دارد  کشور  این  دست  در  دنیا  اقتصاد  کشور   درصد  افزود:  ارتباط  وی  در  چین  با  زیادی  های 

بانک  اینکه  بنابراین  دیگر کشور هستند،  پیام ها  این  به  بخواهها  که  اقدام شدنی است  بپیوندند،  مالی  بر  رسان  ند 

های منطقه آ سه  ها بخصوص چین تجارت کنند، در حال حاضر این کشور با روسیه، کشور اساس پولی ملی کشور 

حریری ادامه داد: اما موضوع مهم   ای را نیز گسترش دهد.تواند چنین مسئله کند و می آن و.. بر اساس یوآن کار می 

https://fararu.com/fa/news/449206/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/449206/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/449206/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/449206/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/449206/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/449206/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
توانیم از این سیستم استفاده کنیم که پاسخ منفی چین می  این است که آیا ما با توجه به مراودات تجاری خود با

آمریکا عمال نمی بانکی  به دلیل تحریم  اوال ما  با  است،  بانکی  اگر  زیرا  بانکی مراوده داشته باشیم،  با هیج  توانیم 

ه دهند، ایران تراکنش مالی داشته باشد و سایر مشتریان آن نهاد مالی نیز به همکاری خود با آن نهاد مالی ادام

ها نیز برداشته شود، به دلیل اینکه ایران در لیست  گیرند، دوما اگر تحریمهر دویشان تحت تحریم آمریکا قرار می

نمی  FATFسیاه   قبول  را  پولشویی  اتهام  ریسک  بانکی  دارد هیچ  نخواهد قرار  بانکی  انتقال  و  نقل  ایران  با  و  کند 

چ  داشت. و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  چینیرئیس  از  ما  اینکه  دلیل  به  دیگر  سوی  از  گفت:  قبول  ین  یوآن  ها 

نمینمی کار  به  چینی  این سوئیفت  عمال  امسال حدود  کنیم،  نخست  ماهه  چهار  در  که  حالیست  در  این    ۲۶آید، 

و   واردات  تیدیل شده    ۳۰درصد  ایران  تجاری  بزرگترین شریک  به  این کشور  بوده و عمال  به چین  درصد صادرات ما 

تحریماست دلیل  به  سویی  از  و  ،  صاردات  زمینه  در  نوعی  به  است،  مساوی  صادرات  و  واردات  نسبت  چون  ها، 

وی ادامه داد: این مسئله به آن مفهوم مصطلح کاال به کاال نیست، اما به    شود.واردات مبادله کاال با کاال انجام می 

به تحریم توجه  با  کاال نمیهر حال  ما  به  از    فروشد وها هر کسی  به چین بسیاری  کاال  از طریق پول صادرات  ما 

 کنیم و این موضوع به نفع کشورمان است.های وارداتی خود را از این کشور تامین می نیاز 

دانشمند کند  / مسعود  نمی  باز  ما  کار  از  ای  گره  چینی  و  //    سوئیفت  خصوصی  بخش  فعال  دانشمند  مسعود 

با اشاره به اینکه ساختن سوئیفت کار سختی   گفتگو با فرارو گانی ایران و امارات دررئیس اسبق اتاق مشترک بازر

هایی حاضر باشند، به  نیست و ما در کشور نیز توانایی انجام چنین کاری را داریم، گفت: اما این که چه تعداد کشور

هم تبادل مالی انجام دهند، از خواستند با  سیستم متصل باشند، بسیار مهم است، در گذشته زمانیکه دو بانک می 

می  انجام  مبادالت  این  رمز  کتاب  یک  پیام طریق  یک  از  استفاده  با  مسئله  این  امروزه  اما  نام  شد،  به  مالی  رسان 

های جهانی به این سیستم وصل هستند و نقل و  وی افزود: در حال حاضر بسیاری بانک   شود.سوئیفت انجام می 

اندازی کرده، باید دید آیا  شود، حال چین آمده یک چنین سیستمی را راهن انجام میانتقاالت مالی جهان بر اساس آ

پیام ها سایر کشور بانک  این  به  نظر می ها  به  نه،  یا  پیوست  مالی خواهند  قدری سخت رسانی  این مسئله  رسد 

با کشور  رابطه  در  به خصوص  افتاده است  باشد،  جا  دنیا  در  دیگر  که سویفیت  قدری  های غربی، چرا  آن  تغییر  و 

ها در این رابطه یک دانشمند اظهار داشت: در مورد استفاده ما از این سیستم نیز باید گفت، تحریم  سخت است.

بانک  در  باید  کنیم  استفاده  سیستم  این  از  بخواهیم  ما  اگر  که  زیرا  است،  جدی  کشور مانع  که  های  مختلف  های 

جابهمی پول  آخواهیم  حساب  در  وجه  کنیم،  تحریم جا  دلیل  به  صورتیکه  در  باشد،  داشته  وجود  بانک  چنین  ن  ها 

بانک  ندارد، به خصوص در قبال  اروپایی و کشور امکانی وجود  این  های  بنابراین  به جزء چین،  های آسیای شرقی 

نمی گره مسئله  تحریمتواند  و  بانکی  زمینه  در  را  ما  مشکالت  از  کند.ای  حل  آن  با  مرتبط  هیئت    ها  اسبق  عضو 

تحریم کردن  خنثی  برای  راهکار  بهترین  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  بازرگانی  اتاق  ایجاد  نمایندگان  بانکی  و  مالی  های 

های اقتصادی و مالی است، بیان کرد: در زمانیکه پوتین به ایران سفر کرد، بنده پیشنهاد دادم با اعضای گروه  پیمان

از کشور  برزیبریکس، متشکل  پیام های  ترکیه یک  و  ایران  اتفاق  به  آفریقای جنوبی  و  رسان ل، روسیه، هند، چین 

کشور  که  مشترک  پولی  واحد  یک  همراه  به  شود،  ایجاد  که  مالی  کنند،  استفاده  را  آن  یکدیگر  با  مبادالت  در  ها 

ی را دور بزنیم، باید  های مالخواهیم تحریموی اضافه کرد: ما اگر می  متاسفانه این مسئله مورد توجه قرار نگرفت.

اتحاد  و  پیمان  ایجاد چنین  این صورت  به سوی  غیر  در  برویم،  تجاری خود  با شرکای عمده  به خصوص  مالی  های 

 کند. ها مشکل ایجاد کرد، باز هم این روند ادامه پیدا می ها همچنان که برای ما طی این سال اثرات تحریم 

 

 



 

 (: ۲0)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ( "ع"یالهادامام  الدتو سبتنابم)  «ثواب آخرتو حوادث ناگوار  »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  ی الهاد یالنق یامام عل

لَِثوابِ اآلخِرَةِ سََبباً،    ای الدُّن  یوَ جَعَلَ بَلوَ یوَاآلخِرَةَ دارَ عُقب یدارَ بَلو ای ٍانَّ اهللَ جَعَلَ َالدُّن

 عِوَضاً  ای الدُّن یوَ ثَوابَ اآلخِرَةِ مِن بَلوَ 

قرار    یدرا خانه اب را منزل حوادث ناگوار و آفات، و آخرت  ایدن  خداوند

به دست آوردن ثواب آخرت قرار داده است    لهیرا وس ایدن یداده است و بال 

 .استیها و حوادث ناگوار دن بال جهی نت یو پاداش اُخرو

 ( 51۲ص.  ن،ی)اعالم الد

  «ست ها ـشک   رانـبوه جـنح »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  الهادی  یالنق یامام عل

 الحَزمِ  مِیبِأَخذِ تَقد  طِیفر سَراتِ التَُّاذکُر حَ

گذشته، با گرفتن   ی هاتیعدم موفق ی حسرت و اندوه برا ی جا به

 جبران کن.  ی و اراده قو  میتصم

 (454، ص. ۷الحکمة، ج.  زانی)م



 

 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( 
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