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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 های توافق ایران و چین فرصت / وگو با »اکو ایران« تشریح کرددر گفتملل  یران در سازماننماینده سابق ا 

اقتصاد فهریسعیده-دنیای  در  : سادات  ملل  سازمان  در  ایران  سابق  نماینده  و  سفیر  خوشرو،  غالمعلی  دکتر 

دو    هایت که منطق همکاریساله ایران و چین گف  ۲۵های جامع  انداز همکاری وگو با »اکوایران« درباره چشمگفت

با در نظر گرفتن منافع دو طرف است. به گفته او، ما مزایای بسیاری در همکار با پکن  کشور کامال اقتصادی و  ی 

همکاری  این  به  بلندمدت  نگاه  یک  باید  اما  باشیمداریم  داشته  همکاری  .ها  بلندمدت  که  برنامه  چین  و  ایران  های 

را »سند  را  آن  روحانی  حسن  میدولت  پیشهبردی«  تصویب  که  ماه  تیر  سوم  از  علی  خواند،  توسط  آن  نویس 

قرارداد    های بسیاری همراه بود؛ برخی مخالفان داخلی آن را بهخنگوی دولت اعالم شد، با حرف و حدیث ربیعی، س

ز بحث این  گویند. هرچند نباید فراموش کرد که آغاترکمنچای تشبیه کرده و برخی نیز از آثار راهبردی آن سخن می

شی سفر  به  همکاری،  رئیسجینسند  در سال  پینگ،  ایران  به  چین  خلق  جمهوری  اما  برمی   ۱۳۹۴جمهور  گردد، 

پیش ماه  چند  از  آن  کردن  نهایی  راستای  در  ماه حسن    اقدامات جدی  تیر  در نشست سوم  نهایت  در  و  آغاز شد 

به وزارت امور خارجه ماموریت داد که طی مروحانی، رئیس  با طرف چینی، براساس منافع  جمهور  ذاکرات نهایی 

ها و منافع آن برای جمهوری کاری و فرصتمتقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. این سند هم

صیلی »اکو ایران« با دکتر غالمعلی خوشرو، سفیر و نماینده  وگوی تفدر گفت  موضوعی است کهاسالمی ایران،  

ر گرفت. مورد بحث قرا «نامه ایران و چینای با عنوان »روی دیگری از تفاهمپیشین ایران در سازمان ملل در برنامه 

که نگاه   های جامع با چین باید برای خود منافع تعریف کند. وی همچنین افزودخوشرو معتقد است ایران در همکاری

قدر داغ و خبرساز  های ایران و چین ایندکتر خوشرو چرا بحث همکاری      .ما در اقتصاد باید یک نگاه بلندمدت باشد

و چند    ۲۰۱۶ها امروز مطرح نشده، بلکه در سال  در ابتدا توجه داشته باشید که صحبت از این همکاری  شده است؟ 

از تصویب برجام که شی بعد  این همئیسپینگ، رجینروز  بود، در مورد  آمده  ایران  به  های جامع  کاری جمهور چین 

ز کامل نیست و چندین بار بین ایران و  صحبت و قرار شد که طرفین روی جزئیات این سند کار کنند. این سند هنو

مت ها راجع به این سند نیز دو قسحساسیت   .چین رفت و برگشت داده شده و تقریبا در مراحل نهایی قرار دارد

در خ که  است  بخش حساسیتی  یک  ایاالت دارد؛  که  معنا  این  به  ایجاد شد.  فشار  ارج  که سیاست  آمریکا  متحده 

کند زمانی که مشاهده کرد کشور بزرگ و قدرتمندی مانند چین که دومین کشور  می  حداکثری را علیه ایران دنبال 

حق   نیز  امنیت  شورای  در  و  است  جهان  در  اقتصاد  نظر  از  راهبردی قدرتمند  همکاری  یک  وارد  ایران  با  دارد  وتو 

شود و این  ها به داخل کشور مربوط می بخش دیگر حساسیت  .گیری کردبلندمدت شده است، نسبت به آن موضع 

اطالعی از این سند و وضعیت جاری است. بسیاری از مواردی که در فضای  دلیل توجیه نبودن و بیها بهحساسیت

صورت امتیاز به چین داده خواهد شد و نه واقعیت ندارد؛ یعنی نه بخشی از ایران به   عمومی نشر داده شده است 

ای رفع  منظور  به  است.  آمده  سند  این  در  رقمی  و  دلیل  عدد  و  سند  این  درباره  بیشتری  توضیح  باید  ابهامات  ن 

ارد است اینکه جنس  همکاری با چین به افکار عمومی داده شود. همچنین یکی از انتقادات نابجایی که به چین و

گونه باشد چرا یک کشور اروپایی چون آلمان که بسیار پیشرفته و صنعتی است تجارت  کند. اگر این بنجل صادر می 

با چین داردگسترده  آیا مزیت در بحث همکاری  .ای  با یکدیگر همسان  های اقتصادی با چین  های متقابل دو کشور 

ایران در عرصه انرژی یعنی نفت و گاز کشوری است با ذخایر    م باشند؟ توانند مکمل هاست و از نظر اقتصادی می 

سنگ را قرار است به تدریج استفاده از زغال   رود وترین واردکننده نفت در جهان به شمار میعظیم. چین نیز بزرگ

سند همکاری، نیز کاهش دهد و به گاز روی بیاورد که ایران یکی از منابع اصلی آن است. در همین نگاه نخست به  

دارد. چین  نیاز  و مستمر  ثبات  با  بازار  به یک  واردات  برای  نیز  و چین  بلندمدت  بازار  یک  به  نفت  برای فروش  ایران 

حد روزانه  اکنون  می   ۱۰ودا  وارد  نفت  بشکه  بزرگ میلیون  و  وارد کند  استترین  تقریبا    ۱۰ایران    .کننده  پیش  سال 
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های مجدد آمریکا علیه ایران تحریم  ه به مرور کاهش پیدا کرد و تا قبل ازکرد کدرصد نفت این کشور را تامین می۱۰

سال پیش در    ۱۰ین اگر امروز ایران بخواهد جایگاهی که  درصد رسیده بود. بنابرا  ۷تا    ۶این صادرات ایران تقریبا به  

تیجه در حوزه نفت، اقتصاد دو  درصد این صادرات را افزایش دهد. در ن ۴، ۳صادرات نفت به چین داشته را بازیابد باید 

سال اخیر تحوالت زیادی بر    ۴۰ال مکمل هم هستند. مساله دیگر مساله توریسم است؛ اقتصاد چین در  کشور کام

های ها و فناوری خود دیده است. یعنی از یک اقتصاد کشاورزی بسته به یک اقتصاد باز صنعتی بر پایه تکنولوژی 

میلیارد دالر بوده است؛ اما در    ۳۰۵دهه پیش تولید ناخالص داخلی چین    ۴ست. در  ها بنا شده ابنیان نوین و دانش 

سال پیش    ۴۰شود. صادرات چین نیز  برابر می   ۵۱؛ یعنی  قرار است به پانزده و نیم تریلیون دالر برسد  ۲۰۲۰سال  

ل را بیان کردم  برسد. این مسائمیلیارد دالر  ۶۰۰تریلیون و  ۲جاری قرار است به میلیارد دالر بوده و در سال  ۱۰حدود 

ی میلیون چین  ۱۰، تنها  ۲۰۰۰سال پیش یعنی سال    ۲۰تا وضعیت اقتصاد چین را تشریح کرده باشم. از سوی دیگر  

میلیون نفر رسیده است.   ۱۵۰، این تعداد به حدود ۲۰۲۰دادند؛ اما در سال عنوان توریست سفر خارجی انجام میبه 

ها خرج است که آمریکایی عنوان توریست خرج کردند بیش از مبلغی  ها بهه چینیبنابراین مبلغی که سال گذشت

ار فصل است و از نظر تاریخی و تمدنی نیز مانند چین  کردند. در این بین ایران کشوری است که از نظر طبیعت، چه

مدنی و مردمی در ایران  کشوری هستیم که تا تاریخ بوده ایران هم بوده است. بنابراین تنوع جغرافیایی، تاریخی، ت

نین  میلیون چینی ساالنه از ایران بازدید کنند کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد بود. در چ  ۳تا    ۲وجود دارد و اگر  

هایش  جز تهران بسازد تا زیرساختهای بزرگ بیشتری در شهرهای دیگر به عنوان مثال هتلشرایطی ایران باید به 

سال پیش نزدیک    ۳۰تواند به ایران کمک کند، زیرا این کشور حدود  ها نیز چین میدر حوزه زیرساخت  .تکمیل شود

هزار کیلومتر بزرگراه ساخته است. همچنین در   ۱۳۰حدود    کیلومتر بزرگراه داشت، اما در این سه دهه چین  ۱۵۰به  

اند با کمک تکنولوژی و  توها میحوزه قطارهای پرسرعت نیز چین پیشتاز است. در نتیجه ایران در حوزه زیرساخت 

همچنین در پروژه یک کمربند یک جاده یا راه ابریشم که چین   .ها آن را به خوبی گسترش دهدگذاری چینیسرمایه 

تواند از این فرصت استفاده کند. البته ایران در  کند، ایران در وسط این چهارراه قرار دارد و می به اروپا متصل می   را

باید برای   یا دیگر کشورها منافع  چنین شرایطی  خود منافع تعریف کند و نه چین و نه هیچ کشور دیگری برای ما 

  .ی چین، اقدامات الزم را در بخش خصوصی و دولتی انجام دهیمهاکند. ما باید با در نظر گرفتن ظرفیت تعریف نمی 

اگر قرار باشد همکاریدرحال     براساس سند همکاری دنبحاضر  تهران و پکن  بین  ایران ها  ال شود، طرف حساب 

های ایرانی اند که با شرکت ای چینی به این بلوغ رسیدهههای چینی خواهند بود و نه دولت پکن.آیا شرکت شرکت

های آمریکا  ها کمک کند تا بدون واهمه از تحریمتواند به شرکتارد همکاری شوند؟ به بیان دیگر آیا دولت چین می و

کنیم که هنوز به اجرا درنیامده است؛ اما ساله صحبت می  ۲۵نامه  ما در مورد یک توافق   با ایران وارد تعامل شوند؟ 

گویم بله. چراکه  های آمریکا مقاومت کند، من میبرابر تحریمتواند در  اگر این پرسش مطرح شود که آیا چین می

ها داشتم مطرح کردم که  چینی  ای که اخیرا با چین نیز از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. من در جلسه 

این با  مقابله  راه  تحریمتنها  یکد گونه  با  این است که کشورها  ایران فقط  و  از سوی کشورهایی چون چین  یگر  ها 

تحریم  این  موفقیت  از  مانع  و  کنند  تحریم همکاری  پی  در  اگر  شوند.  کنار  ها  کشورها  همه  آمریکا،  ترساندن  و  ها 

اما اگر کشورها نترسند   .کند، بلکه فشارها را افزایش خواهد دادیز نه تنها ترمز نمیبکشند و بهراسند این کشور ن 

ر کارآمد نخواهد بود. درواقع اگر هزینه واشنگتن برای تحریم دیگر  و در مقابل آمریکا بایستند، اسلحه این کشور دیگ

  .خواهد تحریم کندکشوری را که می   طور خودسرانه هرتواند به کشورها افزایش پیدا کند، در این صورت دیگر نمی

تا از نفوذ و خرابکاری یک  همچنین یک بند در این توافق آمده که تاکید می  باید با هم همکاری کنند  کند دو کشور 

دیگری   کشور  علیه  توافق  این  چند  هر  بنابراین  جلوگیری شود.  توافق  این  اجرایی شدن  راستای  در  ثالث  کشور 

های مقابله با  کار شود طبیعتا ایران و چین باید راه   ر ثالثی بخواهد مانع از پیشرفت اینطراحی نشده، اما اگر کشو

با چین ساالنه حدود   آمریکا  تبادل  توجه داشت  کنند.باید  را طراحی  که    ۶۶۶آن  آن    ۴۷۷میلیارد دالر است  میلیارد 



 
و   آمریکا  به  به چین است. همچنی  ۱۵۴صادرات  آمریکا  از  واردات  نیز  مبادل  ۳۲۳ن  میلیارد  نیز کسری  دالر  ه  میلیارد 

همچنین چین اولین شریک تجاری    .رودها با چین به شمار می تجاری دارند که خود مبنای یکی از دعواها و درگیری 

از   می  ۱۳۰بیش  انجام  تجاری  مراودات  کشور  این  با  که  کشورهایی  تمام  و  چین  و  است  دنیا  در  دهند، کشور 

با   را دارند.  اگر دولتمالحظات خود  این مسائل  تمام  به همکاری  چین   وجود  تفاهم کنند و تصمیم  ایران  داشته   و 

های آن فراهم است. در این راستا ممکن است تهران و پکن یک همکاری مالی تعریف کنند که در آن  باشند، زمینه 

می چین  و  ایران  صورت  این  در  باشد.  نداشته  مدخلیتی  آمریکا  بدالر  راحتی  به  و  توانند  خدمات  کاال،  تبادل  هم  ا 

دا تحریم سرویس  از  نیز  نگرانی  و  باشند  شود، شته  فکر  خالقانه  کمی  اگر  بنابراین  باشند.  نداشته  آمریکا  های 

اگر این  .های آمریکا با ایران وارد تجارت شوندهای چینی بدون هراس از تحریمتوان پیدا کرد که شرکتهایی میراه 

ترین منافع و مزایایی که برای جمهوری  ، عمدهساله شود  ۲۵ن تبدیل به یک قرارداد  سند همکاری بین ایران و چی 

من معتقد هستم اگر شرایطش فراهم باشد خیلی    شود؟ اسالمی ایران خواهد داشت چه مواردی را شامل می

می همکاری  خوب  قرارداد  یک  که  کشوره  ۲۵شود  دیگر  و  ژاپن  هند،  آلمان،  چون  دیگر  کشورهای  با  نیز ساله  ا 

بلندمدت باشد زیرا بسیاری از کارهای اقتصادی طی دو، سه    در اقتصاد باید یک نگاه   داشته باشیم. درواقع نگاه ما 

برد تا نتیجه آن  گذاری صورت بگیرد، چند سال زمان میعنوان مثال اگر در کشوری سرمایهدهد. بهسال جواب نمی

ب با یک نگاه  را  نیز اقتصاد خود  اینجا رسانده است و به مشخص شود. چین  به  سال پیش    ۲۰نوان مثال  علندمدت 

های  بنابراین ما مزایای بسیاری در همکاری با چین در حوزه  .تصمیم گرفته بود که امروز در چنین جایگاهی باشد

داشته  ها  مختلف نفتی، گازی، زیرساختی، فناوری و ... داریم منتها باید یک برنامه و نگاه بلندمدت به این همکاری 

  ۵۷عنوان مثال یک هتل  کنند. به ها بسیار سریع عمل میها در برخی پروژه چینی  .ازیمباشیم تا بتوانیم کشور را بس

به نظر شما    .تواند از تمام این مزایایی که پکن دارد بهره ببردطبقه را آنها در کمتر از یک ماه ساختند که ایران می

توجه داشته باشیم   ها متصور بود؟ انداز مثبتی را برای همکاری ن چشمتواچین شریک قابل اعتمادی است و می 

شوند.  که در هیچ بیزینس و تجارتی صرفا به این دلیل که طرف قابل اعتماد است با آن وارد تعامل اقتصادی نمی

یاست این  اما در مورد خاص چین باید به این نکات توجه داشت که این کشور سابقه استعماری در ایران ندارد، س

البته   .درات و واردات است و به دنبال نفوذ سیاسی و امنیتی در کشورهای دیگر نیستکشور بر پایه بیزینس و صا

هایمان براساس گام   طور کلی ما نباید به هیچ کشوری اعتماد کامل داشته باشیم بلکه باید همکاری کنیم و همهبه 

باشد چی  .توافق  یک شرکت  بین ممکن است  این  ادر  یک شرکت  یا  باشد  متقلب  نیز  تعهداتش عمل یرانی  به  نی 

هایشان را پیش  نکند. بنابراین دو کشور باید با هم تفاهم کنند که براساس یک شفافیت و مدیریت درست همکاری

نه چین می و  باشیم  اعتماد کامل داشته  به چین  ما  قرار است  نه  درواقع  )به مفهوم  ببرند.  اعتماد  ایران  به  تواند 

مسالع نتیجه  در  باشد.  داشته  آن(  گرفتن  رفی  با شکل  اعتماد  و  کند  پیدا  توسعه  طرفین  روابط  در  باید  اعتماد  ه 

ساله    ۲۰حاضر با در نظر گرفتن همکاری ایران با روسیه و چین، چه تمدید قرارداد  درحال   .ها ساخته شودهمکاری

با پکن گفته می   ۲۵با مسکو و چه سند همکاری   تنیران در سبد سیاست خارجیشود که اساله  دارد و وع ناش 

رو  فقط می  از  ایران  قبال  در  آمریکا  درخصوص غرب شاهد هستیم  که  کند؛ چرا  با همین کشورها همکاری  تواند 

شمشیر را بسته و کشورهای اروپایی نیز ناکارآمدی خود را در اجرای اینستکس و همکاری اقتصادی با ایران نشان 

ط با غرب ما وارد تفاهمی با غرب به همراه روسیه و درخصوص رواب ها چیست؟ به این صحبت دادند. نظر شما راجع

نیز پشت آن قرار داشت. براساس آن قطعنامه گفته شد روابط بنیادینی بین   ۲۲۳۱چین شدیم)برجام( و قطعنامه  

ل الزم را داشته باشند. اما  گیرد و کشورها باید در همکاری اقتصادی با ایران تعام ایران و شورای امنیت شکل می

آمریکای ترامپ نه تنها از آن توافق خارج شد بلکه کشورهایی را نیز که با ایران وارد همکاری اقتصادی شوند  امروز  

کنند اقداماتش اشتباه است و باید به برجام  کند. کشورهای اروپایی نیز ضمن آنکه به آمریکا گوشزد میتنبیه می

هایشان را  کنند که توان آن را ندارند که شرکت عان میده را نیز جبران کند اما همزمان اذ بازگشته و خسارات وار



 
طور که اشاره کردید وادار به همکاری با ایران کنند. پس اروپا در اجرای تعهدات و توافقات با ایران فلج است و همان

ران مسلما  آمریکا و ناتوانی اروپا، طبیعتا ایتواند از پیش ببرد. با در نظر گرفتن سیاست فشار حداکثری  کاری نمی

و ناکارآمدکردن تحریمباید به دنبال راه  برای کاهش فشارها  باشید    .ها باشدهای جدید  در عین حال توجه داشته 

فکری مفهوم  و  نیست  آن  جغرافیایی  مفهوم  غرب  و  شرق  از  جمهوری -منظور  برای  بین  این  در  دارد.  فلسفی 

شود ما ما وقتی صحبت از همکاری با شرق یا غرب می همسایگانش در اولویت قرار دارند ا  اسالمی ایران طبیعتا

مان کمتر است و سپس وارد پروسه  اقتصادی و سیاسی  باید در نظر بگیریم که در همکاری با کدام کشورها، هزینه 

فر و صدی نداشته باشیم. چین  صورت یک طیف درنظر بگیریم و نگاه صهمکاری شویم. درواقع ما باید همه چیز را به

حاضر عربستان، عراق و وری است که با کشورهای دنیا بر اساس منافعش تعادل ایجاد کرده است. درحالخود کش

شود که نگاه ریاض شرقی عنوان مثال گفته نمیکنند اما به روسیه بیشترین نیاز چین در حوزه نفت را تامین می 

پشت برجام    ۲۲۳۱ه کردید که قطعنامه  شما اشار   .ترین متحد آمریکا استهمشده است زیرا عربستان در منطقه م

ها نیز نتوانستند کاری کنند. آیا  بود اما آمریکا بدون در نظر گرفتن این مسائل به راحتی از برجام خارج شد و اروپایی 

ته باشید که ما  داش  توجهدممکن است همکاری با چین نیز به دلیل فشارهای آمریکا دچار چنین سرنوشتی شود؟ 

نک را مجبور  اولویت چین  و  با در نظر گرفتن منافع  بلکه دو کشور  با کشورمان قرارداد همکاری ببندد  هایشان ردیم 

برد است. اما آمریکا در توافق با ایران یا خروج از برجام  -وارد این پروسه شدند. بنابراین، این تفاهم یک تفاهم برد

دنبال   را  دیگری  میکرداهداف  و  یاه  براندازی  چون  اهدافی  بیرون   کند؛  یا  اثرگذاری  کاهش  ایران،  رفتار  تغییر 

به کردن عربستان.  و  اسرائیل  از  حمایت  یا  منطقه  از  چه مان  تهران  قبال  در  واشنگتن  نیست  مشخص  کلی  طور 

اقداماتش    خواهد یک سلطه جهانی داشته باشد و برخیهدفی را در سر دارد اما مسلم است که این کشور می 

خواهد وارد این روندها نیز  است. این در حالی است که چین چنین ادعایی ندارد و نمیدر این راستا قابل تفسیر  

رسد های ایران و چین کامال اقتصادی و با در نظر گرفتن منافع دو کشور است و به نظر نمیشود. منطق همکاری

با غرب در برجام دچار  که به سرنوشت همکاری به همکاریها  را مجبور  اگر ما چین  این    شود.  کرده بودیم شاید 

که همکاری بود  محتمل  نتیجه سناریو  به  این همکاریها  نرسداما چون  بردای  و  -ها  منافع  گرفتن  نظر  در  با  و  برد 

داشت خواهد  روشنی  آینده  احتماال  است  کشور  دو  بر   .نیازهای  همواره  ایران  خارجی  سیاست  انقالب،  از  بعد 

به    اساس اما  است.  رفته  پیش  منفی  میموازنه  همکارینظر  که   ۲۵های  رسد  است  آن  بیانگر  چین  با  ساله 

تغییر در سیاست   و  این شیفت  تغییر است. شما  به سمت سیاست موازنه مثبت درحال  ایران  سیاست خارجی 

تغییر    که اکنون ما در حال یک  من این برداشت را ندارم  کنید؟ خارجی ایران را قبول دارید و آن را چطور ارزیابی می

خارجی بزرگ   سیاست  همکاریدر  چنین  دیگر  کشورهای  با  و  دیگر  جای  در  اگر  ما  هستیم.  یا  مان  نداریم  هایی 

از ضعف سیاست خارجی ناشی  یا  نبوده  فراهم  بهامکانات  و  مان است.  آمریکا  اگر  برجام  درخصوص  مثال  عنوان 

این   بودند  پایبند  تعهداتشان  به  تفاهم  اروپا  یک  بود.    ۱۰تفاهم حداقل  از ساله  برجام خیلی  از  آمریکا  با خروج  اما 

ریختبرنامه  به هم  خارجی  .ها  در سیاست  یک شیفت  را  چین  با  این همکاری  من  نتیجه  نمیدر  تلقی  کنم. مان 

امنیتبه  نیست  قرار  ما  مثال  برون عنوان  را  به مان  ایران  اسالمی  جمهوری  بلکه  کنیم  کشور عنوان  سپاری  یک 

با منافع دیگری نیز تعارض ندارد میمستقل روی پای خود ایستاده   خواهد با کشوری و بر اساس منافع خود که 

های جامع با چین، ما  های جامع شود. در نهایت امیدوار هستم در پی همکاری چون چین وارد مشارکت و همکاری 

با در نظر گرفتن منافع را توسعه دهیبتوانیم  را تغییر دهیم. دمان، کشور  باید  م و شرایط اجتماعی  ر عین حال ما 

هایمان بدانند که قرار است با چه کسی همکاری کنند. این کامال درخصوص چین شناخت داشته باشیم و شرکت

زمینه  و  شرایط  کردن  آماده  و  بسترسازی  دولت،  وظیفه  چراکه  نیست  دولت  برعهده  فقط  سپس  امر  و  است  ها 

 .ور را در کنترل خود بگیردبخش خصوصی باید ام



 

 ها از همه رقباینیسبقت چ

ایرانورزینایبحسین سالح و کشاورزی  معادن  و  بازرگانی، صنایع  اتاق  وانفسای  رئیس  روزهای  این  در  دیگر  شاید 

عنوان یک فعالیت با درجه اهمیت باال شناخته شده و از در و دیوار درباره خوبی و  اقتصاد ایران که »صادرات« به

تراز منفی  گویند یادآوری  زیت و ضرورت آن می م اما برای نوشتن درباره دالیل  نیاید.  به کار  از دست رفته  حسرت 

افسانه  درآمدهای  که  است  این  واقعیت  برگشت.  عقب  به  باید  اخیر،  ماه  چهار  این  به تجاری  از  ای  آمده  دست 

بود فروبرده  فراموشی  و  سرمستی  در  را  ایرانیان  خام،  نفت  د  صادرات  سرمستی  آن  پیامدهای  نیز  هنوز  یده  و 

منجر می آن  قیمت  افزایش  و  داخل  در  کاال  عرضه  کاهش  به  است، چون  غیرمفید  فعالیت  یک  صادرات  که  شود، 

نفت   .شودمی بادآورده  درآمدهای  آن  و  اندیشه  و این  نگذاشت  باقی  ایران  صادرات  توسعه  برای  راهی  خام، 

های های سیاسی این پدیده آماده نشده بود. در دهه هنی و عینی و نیز الزامدهنده این بود که ساختارهای ذنشان 

این سو، کشورهای هوشمند  ۱۹۸۰ به صادرات یکبه  البته فاقد وابستگی  و  باید در    تر  کاال به خوبی دریافتند که 

دشان نیرومند شده و  بازارهای جهانی حاضر باشند و کاال و خدمات بفروشند و نیز کاال وخدمات وارد کنند تا اقتصا

بهره  تجارت  فایده  از  نیز  دههشهروندان  این  در  ایران  شوند.  برون مند  راه  اما،  دها  بازار  به  توجه  و  و  گرایی  اخلی 

 .ای پرداخت و راه صادرات سالم و آزاد را بستی تعرفه هادیوارکشی 

شدن  انحصاری  و  هفته//    کوچک  چند  محدودیتخوشبختانه  که  است  ارائای  واردات  های  و  صادرات  آمارهای  ه 

برداشته شده و اکنون آمارهای کلی از این دو متغیر در دست است. بررسی آمارهای ارائه  دست کم در حد کلیات  

د از  ایران است.  شده، نشان  بازرگانی خارجی  بااهمیت است. مقوله نخست، کوچک شدن حجم  و مقوله بسیار 

ن نهادهای رسمی  از سوی  ارائه شده  با  ۴دهد در  شان میآمارهای  ایران    ۴۱ماه نخست امسال، ارزش صادرات 

دهد ایران در  ها نشان میدرصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، بررسی  ۲۴درصد و ارزش واردات نیز با کاهش  

درصد صادراتش را به کشور چین فرستاده است. به عبارت دیگر سهم   ۲۸/  ۴ماه منتهی به پایان تیرماه امسال،  ۴

مدت بخواهند به تجارت ایران آسیب وارد  ها در کوتاه درصد است و اگر روزی چینی  ۲۵از صادرات ایران بیش از  چین  

دهند، سهم  از سوی دیگر، آمارها نشان می   .ایران را فلج خواهند کرددرصد صادرات    ۳۰کنند، به سادگی نزدیک به  

رسد ایران، یکی از ید و به نظر میآباال به حساب می   درصد یک رقم بسیار  ۲۵/  ۷چین در واردات ایران نیز با رقم  

سنگین این    آید. درجه انحصار باالی چین وسایهترین کشورها به چین از نظر تجارت خارجی به حساب می وابسته 

تواند در صورت هرگونه تغییر کشور بر تجارت خارجی ایران اتفاق خوبی از نظر سیاسی و اقتصادی نیست و می 

ها با جهان، تجارت ایران را در فشار قرار  های چین از نظر راهبردهای سیاسی داخلی و سازشر سیاستمعنادار د 

دهد سهم امارات از کل واردات ایران  ال ایران، نشان میماه نخست امس ۴رت خارجی  همچنین آمارهای تجا    دهد.

خلیج  ۲۲/  ۷به   حاشیه  کوچک  کشور  این  است.  رسیده  حادرصد  همین  در  معادل  فارس  سهمی  با  درصد    ۱۴ل 

 .سومین کشور مقصد صادرات ایران بوده است

ماه نخست امسال    ۴دالیل کسری تجاری و کوچک شدن تجارت خارجی در  پیش از آنکه به //    چرا صادرات کم شد 

د دهشروع شده است. آمارهای رسمی نشان می  ۱۳۹۶بپردازیم، باید تاکید کنم روند کوچک شدن صادرات ایران از  

سال   به    ۱۳۹۸در  دارد،  نمایی  بیش  هم  قدری  که  ایران  گمرک  مقادیر  و  آمارها  با  ایران  دالر    ۲۹صادرات  میلیارد 

کاه آن،  از  پیش  به سال  نسبت  که  است  قابلرسیده  دالیل  ش  برخی  همه  این  با  است.  کرده  تجربه  را  توجهی 

 طور خالصه کاهش در صادرات را به 



 
آور می  به    //  جهان کوچک شد  :شومیاد  بزرگ  ویروس کرونا، یک شوک  و گسترش  این است که شیوع  واقعیت 

که صادرات آلمان و  تجارت جهانی وارد کردو صادرات به مثابه یک بال اصلی تجارت خارجی آسیب دید. در شرایطی  

ایران  اند بدیهی است، صادرات  عنوان کشورهای شاخص در صادرات، کاهش را تجربه کرده جنوبی به چین و نیز کره 

 .نیز کاهش یابد

درصد، امارات    ۲۶/  ۶بر چین، عراق با  دهد، عالوهماه اخیر نشان می ۴آمارهای صادرات در    //  های عجیبهمسایه  

های اصلی بازارهای صادراتی ایران به حساب  درصد، هدف ۴/ ۷درصد و نیز ترکیه با  ۸/  ۲ درصد، افغانستان با ۱۴با 

نیز بسته شدن مرزهای زمینی صادرات کاال به افغانستان و  ، سختگیری امارات و تحوالت سیاسی درعراق  .آیندمی

 .اندترکیه در کاهش صادرات ایران نقش داشته 

های پتروشیمی، فوالد  دهد، بیشترین ارزش صادرات ایران را فرآورده بررسی دقیق نشان می//    هاسقوط قیمت 

تشکیل می بنزین  و  اساسی  فلزات  کاالها کاهش ش   دهند.و  این  قیمت  برای سقوط  را  راه  تجارت جهانی،  تابان 

 .ه استها نیز در کاهش صادرات نقش داشتهموار کرد. این سقوط قیمت

واردا //    واردات   کاهنده  روند  دلیل  این  اما  در  کاالهای    ۱۳۹۸ماه همانند سال    ۴ت  از  غیر  واردات  برای  ارز  کمبود 

بیشتر شدن و غیرقابل کنترل شدن نرخ ارز و پیامدهای اقتصادی و    اساسی بوده و هست. مدیران دولت از هراس

 .ترین دلیل کوچک شدن واردات استاند و این مهمسفارش را بسته عمد درهای ثبت سیاسی آن، از سر

ویژه مدیران سیاسی توجه داشته باشند، تجارت خارجی دیگر یک خواست و یادمان باشد و به//    لخواه نیستد 

ط  آید و باید در شرایها نیست و دنباله و ادامه منطقی اقتصاد ملی به حساب میها و حکومتواه دولتاراده دلبخ

ب رسیدن  برای  کند.  کمک  داخلی  اقتصاد  به  بتواند  تا  باشد  آمدی  الزام کار  باید  بزرگ،  تجارت  و  ه  سیاسی  های 

 .ها پرداختا جزئیات به این الزام اقتصادی سختی را مراعات کنیم، که شاید در وقت دیگری باید به دقت و ب

 چت شدت گرفت سقوط ارزش سهام شرکت مادر وی

تاثیر اقدام آمریکا برای ممنوعیت مبادالت مالی شهروندانش با  ارزش سهام شرکت تنسنت هولدینگز تحت : ایسنا

الت روز جمعه چت، در نخستین روز معامالت هفته جاری سقوط کرد و به کاهش شدیدی که در معاماپلیکیشن وی 

درصد    ۴/  ۶دوشنبه حداکثر    چت است، روزداشت، اضافه شد. ارزش سهام تنسنت هولدینگز که شرکت مادر وی 

با   پایان رساند. تنسنت هفته گذشته تحت  ۳/  ۳سقوط کرد و معامالت صبح را  تاثیر صدور فرمان  درصد کاهش به 

میلیارد دالر از ارزش بازار    ۳۵چت،  مالی با اپلیکیشن وی   جمهور آمریکا برای ممنوعیت مبادالت دونالد ترامپ، رئیس 

داد. سرمایه از دست  را  فعالیتخود  از  آمریکا شامل شماری  نگرانند که ممنوعیت  اینترنتی  گذاران  این غول  های 

ان چینی دارد و بیش از یک میلیارد نفر جمعیت چین از این  چت نقش محوری در زندگی دیجیتالی شهروندوی  .شود

وبب ایمیل،  ارسال  پول،  پرداخت  خرید،  برای  تمارنامه  و  استفاده گردی  شخصی  و  تجاری  ارتباطات  اشکال  می 

کنند، ناچارند  کنند. کسانی که به چین سفر میها از شماره تلفن یا ایمیل استفاده نمیکنند. بسیاری از چینیمی

به گفته    .نند پول خریدهای کوچک را پرداخت کنندچت را دانلود کنند در غیر این صورت ممکن است نتوانامه وی بر

وی علیه  اقدامات  آمریکایی،  مقام  مییک  اپلیکیشن  این  به  مربوط  مبادالت  تمامی  شامل  شامل چت  اما  شود 

تاک تمامی مبادالتی را  رامپ علیه تیکممنوعیت گسترده علیه شرکت تنسنت نیست. اما فرمان امضا شده توسط ت

کنگ روز  ارزش سهام فناوری در هنگ  .کندزیرمجموعه آن در آن منافعی دارند، ممنوع می  که شرکت بایت دنس یا

حداکثر   سنگ  هانگ  فناوری  شاخص  و  یافت  کاهش  میان   ۳/  ۶دوشنبه  در  فناوری  بخش  کرد.  نزول  درصد 



 
ضعیفبخش که  بود  راهایی  عملکرد  کرد.    ترین  افت  درصد  یک  از  بیش  نکست  چای  شاخص  و  داشتند  چین  در 

براساس گزارش بلومبرگ، وخامت    .خود بودند  ترین کاهش ارزش سهامکنندگان شرکت اپل هم شاهد بزرگ تامین 

ست. گذاران نسبت به پیامد ژئوپلیتیک بر اقتصادها و بازارها را برانگیخته اروابط میان آمریکا و چین، نگرانی سرمایه 

وی  بر  تیک عالوه  اپلیکیشن  با  آمریکایی  شهروندان  مبادالت  از  جلوگیری  برای  دیگری  فرمان  ترامپ  که  چت،  تاک 

 .شوندها از شش هفته دیگر اجرایی میه شرکت بایت دنس است، امضا کرده است. این ممنوعیتمتعلق ب

 در چین  ۵Gترنت تجربه کتابخوانی با این

ها برای  تجربه ای نوین از خوانش کتاب  ۵Gدارد با احداث یک مرکز مجهز به فناوری    کتابخانه ملی چین قصد : مهر

است. در این مرکز   ۵Gافراد فراهم کند. کتابخانه ملی چین مشغول توسعه یک مرکز خوانش جدید با اتکا بر فناوری 

شدهکتاب  تبدیل  پانورامیک  ویدئوهایی  به  میها  افراد  که  آناند  مشاهده  با  به   توانند  را  متون  زنده  محتوای  طور 

تماشا کنند. درهمین راستا کتابخانه ملی چین قرارداد همکاری با »شرکت ملی واردات و صادرات انتشارات چین«  

مدل  یکدیگر  کمک  با  تا  کرده  فناوری  امضا  کمک  با  کتاب  خوانش  جدید  تصاویر  ۵Gهای  و  پانورامیک  ویدئوهای   ،

های نفیس آن  توانند در کتابخانه قدم بزنند، مجموعهکز خوانش جدید، افراد میرا توسعه دهند. در مرهولوگرافیک  

شود احداث ساختمان بینی میفرم آنالین صفحاتی از کتاب را بخوانند. پیش را بازدید کنند و با استفاده از یک پلت 

 .جاری میالدی تکمیل شوداین مرکز تا پایان سال 

 شود کنگ، چین دوم میهنگ/  عروف بازداشت شدای م های رسانهموسس یکی از بنگاه

اقتصاد امنیت ملی هنگ : دنیای  قانون  که  روزی  داده  از همان  کنگ تصویب شد، هواخواهان دموکراسی هشدار 

کنگ یکی از هواخواهان  ز دوشنبه در هنگشهر با این قانون به چین دوم تبدیل خواهد شد. روبودند که این دولت

با و    برجسته دموکراسی  به شکلی عجیب صورت گرفت  ای که  بازداشت شد؛ دستگیری  قانون  به همین  توسل 

تایمز، پلیس منطقه ویژه  به نوشته روزنامه نیویورک  .ها نفر از نیروهای پلیس حضور داشتندبرای دستگیری وی ده

موسس یکی از خواه و کارآفرین سرشناس و  شده دموکراسیهای شناختهچهره  کنگ، جیمی الی، ازاداری هنگ

است بازداشت جیمی الی در   ها حاکیطور که گزارش ای منطقه را بازداشت کرد. آنهای رسانه ترین بنگاه معروف

کنگ صورت  خواهان و منتقدان پکن، در پی تصویب قانون جنجالی امنیت ملی هنگادامه برخوردها با دموکراسی

هماهنگگرفته   باتلر،  استیون  آساست.  امور  روزنامه کننده  از  حفاظت  کمیته  در  می یا  »بدترین نگاران  گوید: 

های منتقد هوادار  های ما در حال تبدیل شدن به واقعیت هستند که قانون جدید پکن برای سرکوبی اندیشه نگرانی 

رسانه  آزادی  کردن  محدود  و  گرفدموکراسی  کار  به  رسانه ها  برخی  که  آنطور  شد.«  خواهد  هنگته  کنگی  های 

دا روزنامه »اپلده گزارش  در  او  دفتر  به  بازداشت جیمی الی  برای  پلیس  و دستاند  برده است  یورش  کم  دیلی« 

پست به نقل از منابعی چاینا مورنینگاند.« این در حالی است که روزنامه ساوث هفت نفر دیگر نیز بازداشت شده

انتظ  می گفته  ساعتار  طی  پیشرود  بازداهای  افراد  از  بیشتری  شمار  شوندرو  گفته   .شت  خبری  دلیل منابع  اند 

هنگ ملی  امنیت  قانون  در  شده  تصویب  بندهای  از  یکی  است؛  خارجی«  کشور  با  »تبانی  توسط  بازداشت  کنگ 

اتهام  برای  که  چین  خلق  »جداییجمهوری  خارجی«،  کشورهای  با  »تبانی  اهای  یا  آنچه طلبی«  به  قدام 

است. مارک سایمون دست راست جیمی الی،   د در نظر گرفته هایی تا حبس اب»تروریسم« توصیف شده، مجازات 

هنگ جدید  ملی  امنیت  قانون  اساس  بر  وی  بازداشت  خبر  تایید  با  خود  توییتر  کاربری  حساب  نوشت:  در  کنگ 

هنگ امنیتی  خارج»نیروهای  کشورهای  با  تبانی  بند  بر  بنا  الی  کنگ  جیمی  کردند.«  بازداشت  را  الی  جیمی  ی 

چهرهسرشناس هفتهترین  در  که  است  میای  بازداشت  اخیر  بههای  اما  میشود.  رویه نظر  و رسد  هدفمند  ای 



 
کیت، موتورسواری که اول ژوئیه  است. تونگ ئینگکنگ آغاز شده  دار از بازداشت منتقدان و معترضان در هنگ دامنه 

اعتراضات   ا در جریان  نخستین فردی  بود  ملیبازداشت شده  امنیت  قانون  که طبق  اتهام هنگ  ست  با  هایی کنگ 

بازداشتروبه  او  از  پس  شد.  بین  رو  دانشجو،  جوان  چهار  نیز  اخیرا  و  کرد  پیدا  ادامه  به   ۲۱تا    ۱۶ها  دلیل  سال، 

به فعالیت  و  مجازی  فضای  در  فعالیت  و  آنالین  »جدایی  های  آنچه  عنوااتهام  شدهطلبی«  بازداشت  شده،   .اندن 

جی الی  اصلی  نام  با  الی  همچنین  ئینجیمی  او  گذاشت،  پایه  را  »جوردانو«  معروف  بسیار  پوشاک  شرکت  گ، 

ای  دیلی است. نکست دیجیتال، شرکت رسانهای و روزنامه پرطرفدار اپلدیجیتال، یک بنگاه رسانه موسس نکست

ا به چین  کنگ رمیالدی در آستانه اینکه بریتانیا، هنگ  ۱۹۹۵در سال    کند کهاست که روزنامه اپل دیلی را اداره می

شد تاسیس  الی  جیمی  توسط  حامی   .بازگرداند  محکم  و  جدی  موضع  یک  الی  همانند  نیز  دیلی  اپل  روزنامه 

می  خود  خوانندگان  از  اغلب  و  دارد  کننددموکراسی  شرکت  دموکراسی  حامی  اعتراضات  در  تا  حاال    .خواهد 

تواند مخالفان  جدید امنیت ملی می  دستگیری الی نگرانی هواخواهان دموکراسی را دوچندان کرده است و قانون

نیروی پلیس در این    ۱۰۰دهد  ه سکوت کند. ویدئویی که از دستگیری جیمی الی منتشر شد، نشان می را وادار ب

البه  اسلحه  با  پلیس  نیروهای  داشتند.  حضور  می دستگیری  حرکت  خبرنگاران  میز  به  الی  دستبند  با  الی  و  کردند 

در ع اجتماعی، مشخص  های منتشر شده در شبکهکس بیرون هدایت شد. همچنین  کار  های  دفتر  ماموران،  شد 

بودند آورده  در  خود  محاصره  به  را  کشور    .الی  با  اتهام همکاری  به  الی  که جیمی  داد  گزارش  دیلی  اپل  روزنامه 

های ی گذارگویند که پلیس قصد دارد در مورد سرمایه خارجی مورد بازجویی قرار گرفته است. مارک سایمون می

تصریح   سایمون  کند.  تحقیق  نیز  وی  در  خصوصی  پلیس  نیروهای  توسط  دیلی  اپل  کارکنان  از  تن  چند  که  کرد 

اند. وقتی خبرنگاران از سایمون در مورد یورش پلیس برای دستگیری الی  هایشان مورد بازجویی قرار گرفته خانه 

این  در  که  کردند  می سوال  فکری  چه  فکرباره  »چه  گفت:  او  بکنم؟ کند،  باید  تلویزیون  «ی  و  رادیو  شرایط  این    در 

دریافت می هنگ بودجه  دولت  از  که  دلیل حضور کنگ  به  ابتدا  در  که  یورش مدعی شد  این  پوشش  دلیل  به  کند، 

نیروهای پلیس از ورود به صحنه دستگیری منع شده بود. این رسانه دولتی همچنین گفت که تا پیش از تصویب این 

ایطی است که روز دوشنبه با حضور نیروهای  ها را نداشتند. این در شرس حق حضور در رسانه قانون نیروهای پلی

رو بودند. در این راستا  هایی روبه پلیس در اطراف ساختمان اپل دیلی، خبرنگاران برای حضور در صحنه با محدودیت 

بیانیهپلیس هنگ انتشار  با  فیس کنگ  در  بررسی  ای  برای  ماموران  که  گفت  اپل بوک  وارد ساختمان  امنیتی  جرم 

برای جست در تسونگ ک  دیلی به  ووان شدند و  اپل دیلی  از خبرنگاران  از مقامات قضایی حکم داشتند. یکی  وجو 

را جمع نیویورک و اسناد  کلیه وسایل  پلیس  نیروهای  که  کردندتایمز گفت  منتقل  کامیون  به یک  و  های  فیلم  .آوری 

متفاوت نیز در رستورانی در  های  دهد برخی از نیروهای پلیس با لباس ان میمنتشر شده به شکل آنالین هم نش

اند. آنها یک جعبه را که پر از وسایل الکترونیکی  مرکز شهر که متعلق به یکی از پسران الی است، حضور داشته

اند ه اینکه گفته ضبط شده بود،به داخل یک وسیله نقلیه شخصی بردند. آنها برای این کار نه حکمی نشان داده و ن

می کار  بخشی  چه  امنیتی اکردهبرای  جدید  قانون  هنگند.  ساکنان  دیجیتالی  ،  ردپای  کردن  پاک  برای  را  کنگ 

هایی که در حمایت از دموکراسی باشد، حتی اگر پاک شود  کند. پیام اند، مبرا نمیهایی که قبال ارسال کردهپیام 

می محسوب  جرم  شراینیز  این  در  حاال  فروشگاهشود.  دط  پوسترهایی  که  کارهایی  و  کسب  و  از ها  حمایت  ر 

کنگ با دستوری ماه گذشته دولت هنگ   .انددموکراسی نصب کرده بودند، مجبور به از بین بردن آن پوسترها شده

حضور   از  پیش   ۱۲مانع  انتخابات  برای  دموکراسی  هواخواه  حزب  دولت نامزد  البته  است.  شده  هنگرو  کنگ  شهر 

یک انتخابا  مدت  به  را  بست  است.  انداخته  تاخیر  به  میسال  اپوزیسیون  کارزار  از  موجب  یاری  حرکت  این  گویند 

 .شهر سخت شود شود شکست نامزدهای طرفدار پکن در این دولتمی

 مقام آمریکایی را تحریم کرد   ۱۱چین 



 
تحریم   : مهر از  چین  خارجه  دیده  ۱۱وزارت  رئیس  جمله  از  آمریکایی  حقو  مقام  به  بان  اعتراض  در  بشر،  ق 

دادمداخله خبر  کنگ  امور هنگ  در  از    .جویی  چین،  خارجه  وزارت  لیجیان« سخنگوی  »زاهو  داد،  گزارش  بلومبرگ 

در بین این افراد، نام »تد   .مقام آمریکایی به دلیل مداخله در مسائل هنگ کنگ خبر داد  ۱۱تصمیم پکن برای تحریم  

براموویتز«  جمهوریخواه، »کنث راث« رئیس دیده بان حقوق بشر و »مایکل آ  کروز« و »مارکو روبیو« دو سناتورهای

مقام چینی را در مخالفت با قانون  ۱۱با توجه به اینکه آمریکا نیز روز جمعه  خورد.رئیس »خانه آزادی« به چشم می

 د.توان نوعی مقابله به مثل تلقی کرامنیتی هنگ کنگ، تحریم کرده بود؛ این اقدام پکن را می 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۰کاهش قیمت رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۲۰

این میان    ۴۷بانک مرکزی امروز )دوکشنبه( بهای رسمی    -ایرنا  -نتهرا از  را اعالم کرد که  ارز شاهد    ۲۰ارز عمده 

و   ارزش  بودندا   ۱۶کاهش  مواجه  قیمت  افزایش  با  )دوشنبه،    .رزش  امروز  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 

رسمی   بیستم نرخ  بین   ۴۷مرداد(  عمده  اارز  از  کرد.  اعالم  را  میان  المللی  و    ۲۰ین  قیمت  کاهش  با  با    ۱۶ارز  ارز 

باقی ماند ثابت  ارزها  بودند. ارزش سایر  بر  .افزایش قیمت مواجه  ایرنا،  آمریکا    به گزارش   ۴۲این اساس هر دالر 

همچنین در تابلوی    .گذاری شدندریال نرخ   ۵۲۵هزار و   ۴۹  ریال و هر یورو  ۹۰۰هزار و    ۵۴هزار ریال، هر پوند انگلیس  

و    ۴۵بانک مرکزی، هر فرانک سوییس   و    ۴ریال، کرون سوئد    ۹۹۱هزار  نروژ    ۸۰۳هزار  و    ۴ریال، کرون    ۶۴۸هزار 

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۰ریال، روپیه هند    ۶۴۹هزار و    ۶ل، کرون دانمارک  ریا

پاکستان    ۲۴۲هزار و    ۱۳۷کویت   و    ۲۴ریال، یکصد روپیه  و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۵۹هزار  ریال، دالر    ۶۹۹هزار 

  ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا    .ذاری شدگریال قیمت  ۲۳۳و    هزار  ۱۰۹هر ریال عمان   ریال و  ۴۲۰هزار و    ۵هنگ کنگ  

 ۷۵۴هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۳۸۴هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۷۴۱هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۳۹۹هزار و  

روسیه   روبل  قطر    ۵۷۱ریال،  ریال  و    ۱۱ریال،  عراق    ۵۳۹هزار  دینار  یکصد  و    ۳ریال،  سوریه ری  ۵۲۹هزار  لیر  ال، 

ریال، دالر    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۹۳هزار و    ۳۰یال، دالر استرالیا  ر ۸۳

و    ۳۰سنگاپور   تاکای بنگالدش    ۵۹۸هزار  و    ۴۹ریال، یکصد  ریال،    ۲۶۲هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۶۴هزار 

ریال و دینار    ۶۶۰هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۸۲۲هزار و    ۳۴، یکصد روپیه نپال  ریال  ۳۱کیات میانمار )برمه(  

ریال،    ۶۰۴هزار و   ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۲۸هزار و    ۶امروز هر یوان چین    .ریال قیمت خورد ۶۸۶هزار و    ۳۰لیبی  

و    ۱۰رینگیت مالزی   و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۵هزار  اردن  ۳۶۳هزار  و    ۵۹  ریال، دینار  ریال،    ۲۳۸هزار 

تنگه قزاقستان   و    ۹یکصد  و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۹۸۷هزار  اندونزی    ۶۶۸هزار  هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه 

ریال،    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان   ۵۷هزار و    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس  ۵۴۸ریال، افغانی افغانستان  ۸۵۷

  ۲۰۶هزار و   ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۲۹۴هزار و    ۴ریال، سامانی تاجیکستان   ۶۰۲و    هزار   ۸۵وی فیلیپین  یکصد پز

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان 

 

 ارز   ۱۸کاهش ارزش رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۲۱

ارز شاهد   ۱۸ارز عمده را اعالم کرد که از این میان    ۴۷شنبه( بهای رسمی  زی امروز )سهبانک مرک  -ایرنا  -تهران

و   ارزش  بودند  ۱۸کاهش  افزایش قیمت مواجه  با  امروز )سه  .ارزش  ایران  شنبه،  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

رسمی   ۲۱ نرخ  بین  ۴۷مرداد(  عمده  میان  ارز  این  از  کرد.  اعالم  را  کا  ۱۸المللی  با  و  ارز  قیمت  با    ۱۸هش  نیز  ارز 

باقی ماند ثابت  ارزها  بودند. ارزش سایر  آمریکا    .افزایش قیمت مواجه  این اساس هر دالر  بر  ایرنا،   ۴۲به گزارش 

 .گذاری شدندریال نرخ   ۳۲۸هزار و    ۴۹به قیمت   ریال و هر یورو  ۹۶۳هزار و    ۵۴هزار ریال، هر پوند انگلیس به قیمت  
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ریال، کرون نروژ    ۸۰۰هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۸۷۵هزار و    ۴۵رکزی، هر فرانک سوئیسهمچنین در تابلوی بانک م

هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۲ریال، روپیه هند    ۶۲۶هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۶۸هزار و    ۴

هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۲۶هزار و    ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۹۰هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷

عالوه براین هر دالر    .گذاری شدریال قیمت  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان   ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۶۰۰

  ۵ریال، لیر ترکیه    ۳۷۹ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و    ۷۶۷هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۵۰۱هزار و     ۳۱کانادا  

ریال، لیر    ۵۱۱هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۳ریال، روبل روسیه    ۷۲۷و    هزار

  ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۲۸هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳سوریه  

  ۲۷۰هزار و   ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۱۸هزار و    ۴۹ای بنگالدش  ریال، یکصد تاک   ۵۸۴هزار و   ۳۰ریال، دالر سنگاپور  

ریال، دینار    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۹۲۵هزار و    ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار  

ریال،    ۹۷۲هزار    ۱۳۴د  ریال، یکصد بات تایلن  ۴۱هزار و    ۶امروز هر یوان چین    .ریال قیمت خورد  ۶۷۷هزار و    ۳۰لیبی  

یال،    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۴۷۵هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۹۹۸هزار و    ۹رینگیت مالزی  

   ۸۵۹هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۶۶۳هزار و   ۱۳ریال، الری گرجستان    ۴هزار و    ۱۰یکصد تنگه قزاقستان  

ریال، یکصد    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان   ۶۴هزار   ۱۷ریال، روبل جدید بالروس   ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان  

ریال و    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال   ۶۲و     هزار ۴ریال، سامانی تاجیکستان   ۸۰۶هزار و    ۸۵پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش هزار ۱۲منات جدید ترکمنستان 

 

 چین اجماع جهانی را حفظ برجام دانست 

نمایندگی چین در سازمان ملل متحد با رد اقدامات ضد ایرانی آمریکا گفت: اجماع جهانی، نگهداری   -رناای  -نیویورک

سخنگویی نمایندگی چین در سازمان ملل متحد روز دوشنبه    .برجام و محافظت از صلح و امنیت خلیج فارس است

ت پیام  یک  انتشار  سابا  در  آمریکا  نماینده  یادداشت  به  واکنش  در  جامعه  وئیتری  اجماع  نوشت:  متحد،  ملل  زمان 

درباره مساله هسته  ایرانیجهانی  فارس استای  در خلیج  امنیت  و  از صلح  محافظت  و  برجام  نگهداری  این    .ها 

نمایندگی افزوده است: عقل سلیم واقعی، در پی یافتن یک راه حل واقعی سیاسی و دیپلماتیک به جای اقدامات  

رافت نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به تبعیت از مایک پمپئو وزیر خارجه این  کلی ک  .یکجانبه و زورگویی است

ی همکاری خلیج فارس یک نامه فوری به شورای امنیت کشور، توئیتی را باز نشر داد و نوشت: خبر مهم: شورا

است  ایران شده  تسلیحاتی  ممنوعیت  تمدید  و خواستار  فرستاده  متحد  ملل  دا  .سازمان  ادامه  این وی  صدای  د: 

تروریست  ایران در حال گسترش تسلیحات متعارف و مسلح کردن  باید شنیده شود در حالیکه  ها است.  کشورها 

غالب ش باید  قطعنامه    .ودعقل سلیم  تحریم   ۲۲۳۱به موجب  برجام،  از  ناشی  متحد  ملل  امنیت سازمان  شورای 

آمریکا به دنبال تمدید این محدودیت است    .رسدمی مهرماه امسال به پایان    ۲۷سال در    ۱۳تسلیحاتی ایران پس از  

نویش قرار است  ین پیش ا   ای شدید را به شورای امنیت ارائه داده است.و برای آن در اقدامی یکجانبه، قطعنامه 

شورا   اعضای  و  شود  عرضه  محلی  وقت  به  دوشنبه  رای   ۲۴شامگاه  آن  درباره  تا  دارند  فرصت  ساعت 

آن دهند. از  حاکی  اروپایی   برآوردها  نیستند،  موافق  آمریکایی  قطعنامه  مفاد  با  اعضا  از  یک  هیچ  که  به است  ها 

ص به  هم  چین  و  روسیه  و  رفت  خواهند  پیش  ممتنع  رای  کرده سمت  مخالفت  آن  با  این    .اندراحت  تصویب  برای 

به این ترتیب    رای مثبت نیاز است که   ۹قطعنامه در صورتی که هیچ رای مخالف وتو وجود نداشته باشد، حداقل به  

بینی می آوردپیش  به دست  را  ایرانی  قطعنامه ضد  این  تصویب  برای  نتواند حداقل الزم  آمریکا  در    .شود،  آمریکا 

پایان داد و به اعتقاد اعضای باقی مانده در    ۱۳۹۷هشت  هجدهم اردیب به طور رسمی به مشارکت خود در برجام 

 .عریف شده در این توافق نداردبرجام دیگر هیچ حقی در استفاده از فرایندهای ت
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 استاد دانشگاه پکن: فرهنگ زیربنای توسعه روابط چین و ایران است 

استاد دانشگاه »چینگ هوا« پکن با اشاره به زمینه های مختلف همکاری میان چین و ایران اظهار کرد:    -ایرنا  -پکن

زیربنای توسعه روابط میان دو کشور است اینگ« روز سه شنبه در »  .در عصر جدید مناسبات، فرهنگ  جانگ فو 

با ایرنا افزود: تاریخ طوالنی روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور، دورانی از بهترین مناسبات میان دو  گفت و گو  

را با توان باال به   که باید بر اساس این زیربنای قوی، روابط کشور است و این می تواند پیامی برای آیندگان باشد

فعالیت مشترک را متنوع معرفی کرد و افزود: در وی عرصه های همکاری را مختلف و زمینه های        .پیش ببرند

دو کشور در تاریخ  او گفت:  .کنار سیاست و اقتصاد، فرهنگ و هنر دو زمینه مهم برای توسعه و تقویت روابط است

جدید روابط و در چهار دهه گذشته، توانسته اند قلمروهای همکاری را گسترش دهند به طوری که اگرچه مدتی  

هنر و صنایع دستی  ع ویروس کرونا روابط کشورها در سطح جهان کمتر شده است اما فرهنگ، است به دلیل شیو 

جانگ ضمن اشاره به حضور هنرمندان ایرانی در    .ایران همچنان زمینه و پتانسیل باالیی برای معرفی در چین دارد

از کرون پیش  در چین  و موسیقی  فیلم  و  در  نمایشگاه های مختلف گردشگری، صنایع دستی  اظهار کرد همواره  ا 

به  بود که  ایرانی  اثر هنرمندان  آثار عرضه شده،  زیباترین  بهترین و  از کرونا دایر می شد  نمایشگاه هایی که قبل 

کرد می  معرفی  دیگر  های  فرهنگ  و  کشورها  به  را  ایرانی  فرهنگ  دانشگاه  .زیبایی  تصریح   استاد  هوا  چینگ 

سال   ۴۰توجه بوده است. هنرمندان چینی می خواهند همانطور که در  فرهنگ پارس برای دنیا همیشه قابل   کرد:

گذشته روابط گسترده ای با ایران داشته اند بعد از کرونا نیز این مناسبات را به پیش ببرند و میزبان آثار و صنایع  

نگی و هنری  وی با اشاره به ارتباطات، مناسبات و پیوندهای فره  .فرهنگی و هنری ایران در چین باشند دستی،  

افزود: کشور  دو  و  میان  بهتر  های  ما همکاری  باعث شود  تواند  می  است  ایجاد شده  روابط  در  که  قوی  زیربنای 

ما می بینیم که در جای جای دو کشور آثاری از فرهنگ و هنر چین و ایران وجود دارد و به  قویتری داشته باشیم

چینی ها به گفته وی عالقه    .از این آثار را بررسی کرده ام یعنوان استاد هنر دانشگاه چینگ هوا از نزدیک بسیار

هنر و صنایع دستی توان باالیی   چون می دانند که ایران در زمینه فرهنگ،   مند هستند که بیشتر از ایران بیاموزند

جانگ ادامه داد: ما مشوق بزرگی چون هنرمندان و آثار هنری ایران در پیشینه فرهنگی   .دارد و در دنیا زبانزد است

 .داریم برای همین می توانیم با انگیزه بیشتری روابط فرهنگی و هنری را رشد دهیم خود

 

 کشور اروپایی برای توافق با چین و روسیه درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ۳شکست 

رز گزارش داد که تالش سه کشور اروپایی برای حصول توافق با چین و روسیه در مورد خبرگزاری رویت  -ایرنا  -تهران

خو مواجه  شکست  با  نیز  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه  و  بوده  ناموفق  ایران  تسلیحاتی  تحریم  شدتمدید  به   .اهد 

یشنهاد آمریکا برای  شود تا در مورد پشنبه نوشت: شورای امنیت آماده می گزارش ایرنا، این خبرگزاری بامداد سه

 .شودگویند که این اقدام با شکست مواجه میها می گیری کند. برخی دیپلماتتمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی 

ن تالش انگلیس، فرانسه و آلمان برای مصالحه با روسیه و چین در  رسد آخریگویند که به نظر میها میدیپلمات 

تاک ایران  تحریم تسلیحاتی  تمدید  بوده استمورد  ناموفق  از مدت  .نون  و چین  پیش،روسیه  با   ها  را  مخالفت خود 

آمریکا اعالم کرده بودند اکتبر سال جاری میالدی    .اقدام  بر اساس برجام، در ماه  ایران  پایان  تحریم تسلیحاتی  به 

کردهمی تهدید  اما  توافق خارج شده  این  از  آمریکا هرچند  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد  دولت  اگر   سد.  که  است 

بندهای برجام برای بازگرداندن همه تحریم از  از یکی  نکند  را تمدید  امنیت تحریم تسلیحاتی  های سازمان شورای 

روپایی که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت: هدف  یک دیپلمات ا   .کندملل متحد علیه ایران استفاده می 

توافق هسته به  دادن  پایان  آمریکا  ایراندولت  امروز )سه  .است  ای  که آمریکا  را  پیشنهادی خود  شنبه( قطعنامه 

می رأی  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  است  ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  گووان«  »  .گذاردخواستار  ریچارد 

»گر بین مدیر  بحران  نداردوه  موفقیت  برای  شانسی  هیچ  زمینه  این  در  آمریکا  تالش  که  گفت  نوشته   .الملل«  به 

https://www.irna.ir/news/83901907/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83903126/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85


 
ساعت فرصت دارند تا نظر خود را اعالم    ۲۴عضو آن    ۱۵گیری کند هر  ز، وقتی قرار است شورای امنیت رأی رویتر

در جلسه  آن  نتیجه  و  میکنند  اعالم  عمومی  میدیپلمات  .شودای  اندکی  گویند  ها  از حمایت  آمریکا  قطعنامه  که 

عضو شورای امنیت به   ۹زم است که دستکم  ال برای آنکه روسیه و چین این قطعنامه را وتو کنند،  .برخوردار است

بدهند مثبت  رأی  هسته  .آن  توافق  که  امنیت  شورای  قطعنامه  است؛  مدعی  آن  آمریکا  شده،  گنجانده  آن  در  ای 

بنابر این، می کشور را به عنوان یکی از شرکا اما    .ها را کلید بزندتواند بازگشت تحریمی این توافق نامیده است؛ 

باقیماندهطرف دیپلمات   های  و  هستند  اقدامی  چنین  مخالف  برجام،  میدر  سختی ها  چالش  با  آمریکا  که  گویند 

، گفت: این یک دیپلمات ارشد عضو شورای امنیت سازمان ملل که خواست نامش فاش نشود  .مواجه خواهد شد

ر مورد قانونی  کار بسیار غیرمحتمل است. شماری از کشورها خواهند گفت تا زمانی که شورای امنیت نظرش را د 

وی افزود:    .های بیشتری را به اجرا بگذارندقصد ندارند تحریم  بودن یا نبودن فعال کردن مکانیسم ماشه اعالم نکند،

کنم که بتواند تصمیمی در مورد اتخاذ کند. فکر نمی در این باره دارد،  داخلی که شورای امنیت با توجه به اختالفات 

 .های تحریم وجود داشته باشدبرای بازگرداندن رژیمای کنم در دنیا عجلهفکر نمی

 

 واکنش پکن به اتهام دخالت ایران، روسیه و چین در انتخابات آمریکا 

کا به ایران، چین و روسیه برای امکان دخالت  سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اتهام آمری  -ایرنا  -پکن

این کشور اعالم کرد انتخابات ایاالت متحده آمریکا مساله ای داخلی است و چین هیچ عالقه ای    ۲۰۲۰در انتخابات  

به گزارش ایرنا »جائو لیجیان« روز دوشنبه در پکن در جمع   .دبه آن ندارد و هرگز در آن مداخله نکرده و نخواهد کر

برخی سیاستمداران آمریکایی مرتباً از حدس و گمان و بدون هیچ دلیلی برای حمله و بی اعتبار   اران افزود:خبرنگ

و چهره   ما از این سیاستمداران آمریکایی می خواهیم که حرفه ای رفتار کنند و اعتبار کردن چین استفاده می کنند

وی استدالل مقامات آمریکایی مبنی بر تاثیرگذاری    .ندملی آمریکا را حفظ کرده و از تهمت زدن به چین خودداری کن

چین در انتخابات این کشور را منطقی پوچ خواند و افزود: این ایاالت متحده است که در امور داخلی چین دخالت 

این   .اند چین نیز به این موضوع واکنش قانونی نشان خواهد دادمی کند و با این کار به منافع چین آسیب می رس

وزارت خارجه چین یک بار دیگر تاکید کرد که سیاست کشورش در قبال ایاالت متحده سازگاری است و افزود:    مقام

برد   بر  مبتنی  و  متقابل  احترام  تقابل،  عدم  همکاری،  به  دستیابی  به  متعهد  حال  -ما  عین  در  و  هستیم    از  برد 

یان« مشاور امنیت ملی ترامپ در حالی که  رابرت اوبرا»  .استقالل ملی، امنیت و منافع خود خفاظت خواهیم کرد

در  این است که  ایران  و  به روسیه، چین  ما  پیام  آنها است، گفت  قرمز  آمریکا خط  انتخابات  در  بود دخالت  مدعی 

 .انتخابات ما دخالت نکنند

 

 سرمایه گذاری مشترک چین و پاکستان در یک طرح ریلی 

میلیون   ۸۰۰میلیارد و    ۶گزارش ها حاکی از توافق چین و پاکستان برای اجرای یک طرح ریلی به ارزش    -ایرنا-پکن

با گذشت یک سال از اقدام هند برای منسوخ کردن قانون اساسی که به    .دالر در منطقه مورد منازعه با هند است

چین و پاکستان در این منطقه در حال تقویت همکاری ها هستند که تازه ترین   کشمیر حق استقالل عالی می داد، 

که    پکن و اسالم آباد همکاری در طرح های زیرساختی در کشمیر را  .آن توافق بر سر اجرای یک طرح ریلی است

دو کشور و هند محسوب می شود، افزایش داده اند و برای احداث یک خط آهن   منطقه ای مورد منازعه میان این

اقتصادی   کریدور  ایجاد  چارچوب  در  منطقه  این  چین  ۶۰در  دالری  اند  - میلیارد  رسیده  توافق  به  پکن    .پاکستان 

ار سین کیانگ در شمال غرب چین خبر داد که  همچنین چند روز قبل، از گشایش یک راه شوسه در منطقه خودمخت

کیلومتر طول دارد و بخشی از طرح جاده سازی بزرگی است که اسالم آباد پاکستان را به شهر کاشغر چین در  ۱۱۸

این جاده در جریان اجرای   .سین کیانگ مرتبط می سازد چین این طرح را »بزرگراه دوستی« نامگذاری کرده است

https://www.irna.ir/news/83902829/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83900674/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C


 
نقاطی از کشمیر در ایالت   بی ترین نقطه هند در ایالت جامو و کشمیر می گذرد و در ادامه،  این طرح بزرگ از غر 

آنگونه که روزنامه ساوت    .منطقه ای که هم اکنون مورد منازعه اسالم آباد و دهلی نو است لداخ را در بر می گیرد

از   ای  نشانه  بزرگراه،  این  گشایش  است  کرده  گزارش  چین  پست  مورنینگ  و  چاینا  چین  دوستانه  روابط  تقویت 

وانگ دینگ هوا از      .پاکستان پس از آن است که هند قانون اساسی کشمیر را درباره استقالل منسوخ اعالم کرد

مرکز مطالعات بین المللی شهر شانگهای چین می گوید: هندوستان بسیار نگران طرح های ترابری و حمل و نقل  

د: موقعیت راهبردی این منطقه کامال مشخص است و بزرگراه دوستی این  وی افزو    .میان چین و پاکستان است

نمایش می گذارد به  را  اکنون موضوع  اما  نبود  میان سه کشور  منازعه  یک  این کشمیر  از  قبل  تا  شرایط فرق  که 

کتبر سال  در گزارش روزنامه چینی آمده که هند در ماه ا   .کرده زیرا هند و چین در منطقه لذاخ به مشکل خورده اند

جنوبی  کشمیر  و  جامو  استان  و  شمالی  لداخ  ایالت  دو  به  را  کشمیر  و  کرد  ترسیم  دوباره  را  کشمیر  نقشه  قبل 

 .اقدامی که پکن و اسالم آباد را به اعتراض به دهلی نو واداشت تقسیم کرد

 

 دهددون سوزن را ترویج میچین تزریق انسولین ب

های نامطلوب و درد ناشی از تزریق انسولین، در حال ترویج استفاده از  نظور کاهش واکنشچین به م  -ایرنا  -تهران

است دارو  این  سوزن  بدون  شینهوا،    .تزریق  خبرگزاری  گزارش  سوزن به  بدون  تزریق  که  دستورالعمل  انسولین 

تهیه شده پرستاران چین  انجمن  دیابت  کمیته  تحق   توسط  منتشر شده است.  پکن  در  تازگی  داده  به  نشان  یقات 

جی   .به دوز کمتری دارو نیاز دارد   در مقایسه با روش سنتی تزریق انسولین است که تزریق انسولین بدون سوزن

چین در  »پکینگ«  دانشگاه  استاد  سوزن گفت: لینونگ  بدون  زیر   تزریق  فرد  به  منحصر  های  ویژگی  انسولین، 

 .است که سطح قند خون ناشتای بیماران ثابت بماند  باعث شده  پوستی ناشی ازتزریق بدون سوزن انسولین،  

انسولین یکی از بی خطرترین درمان های بالینی برای دیابت بوده و در حال حاضر توسط سوزن تزریق می شود. 

، حداقل روزانه به دو دوز انسولین و بیماران مبتال به  ۲نوع   طبق پروتکل های درمانی موجود، بیماران مبتال به دیابت

تزریق انسولین با سوزن اغلب ناراحت کننده است و بیماران را  .نیاز دارند  حداقل به چهار دوز انسولین ۱بت نوع دیا 

پوستی )تشکیل سلول   زیر  ایجاد چربی  باعث  تواند  از سوزن می  رنج می دهد. همچنین استفاده طوالنی مدت 

کنت دادن  از دست  و  انسولین  راندمان جذب  به کاهش  که  قند خون منجر می شودچربی( شود  در  .رل  روش   اما 

آن  از طریق سوراخ دستگاهی که قطر  زیاد  با فشار فوری و  داروی مایع  این  انسولین،  تزریق بدون سوزن  جدید 

از   پوست  ۰.۱۴کمتر  از  نازکی  بسیار  الیه  زیر  به  است  متر  و   میلی  اپیدرم  در  مایع  داروی  سپس  شود.  می  وارد 

اکنون صدها بیمارستان در   .و در عمق مطلوب جذب، به بافت زیر جلدی می رسدنفوذ کرده   غشای میانی پوست

انسولین سوزن  بدون  تزریق  از  چین  سوزن  سراسر  بدون  تزریق  دستگاه  گویند  می  محققان  کنند.  می  استفاده 

هار هزار  است. این دستگاه چ استفاده   انسولین، توسط خود بیماران در خانه قابل مانند تزریق سنتی انسولین نیز

 .سال دارد ۶تا   دالر آمریکا( طول عمری ۶۲۹یوانی )حدود  ۳۸۰و 

 

 شی پیروزی لوکاشنکو در انتخابات را تبریک گفت 

»شی جین پینگ« رییس جمهوری چین در پیامی انتخاب مجدد »الکساندر لوکاشنکو« رییس جمهوری    -ایرنا  -پکن

انتخاب شما را به   به گزارش ایرنا »شی« روز دوشنبه در پیام تبریک خود آورده است  .بالروس را به وی تبریک گفت

رییس جمهوری چین در این پیام    .به نمایندگی از دولت و مردم چین تبریک می گویمعنوان رییس جمهوری بالروس،  

آورده است: من به توسعه روابط با بالروس بسیار اهمیت می دهم و مایلم همراه با شما به طور مشترک ضمن 

پیشبرد روابط مشارکتی راهبردی همه جانبه دو کشور، توسعه همکاری با سود متقابل در زمینه های مختلف و  

کشو دو  مردم  و  کشور  دو  برای  جدید  دهیمرفاه  ترویج  را  بالروس  .ر  انتخابات  مرکزی  بر   کمیسیون  که  کرد  اعالم 

https://www.irna.ir/news/83902307/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83902587/%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA


 
بر   .درصد آراء پیروز شده است  ۸۰جمهوری این کشور با کسب    اساس نتایج اولیه آراء، الکساندر لوکاشنکو رئیس 

آورده  درصد آراء را به دست    ۹.۹رقیب اصلی لوکاشنکو، فقط   اساس گزارش این کمیسیون، سوتالنا تیخانوسکایا

 .است

 

 آمریکا شرکت های چینی را از بورس اخراج می کند 

ه های چین حاکی است که وزارت خزانه داری آمریکا قصد دارد شرکت های چینی را به  گزارش رسان  -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا، روزنامه ساوت چاینا روز سه   .بهانه عدم رعایت استانداردهای آمریکا از بورس این کشور اخراج کند

بهادار آمریکا خواسته است    شنبه گزارش کرد استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا از کمیسیون بورس و اوراق

و در این زمینه با چین به   شرکت های چینی مطابق با استانداردهای شرکت های آمریکایی حسابرسی شوند که

منوچین در یک جلسه توجیهی در کاخ سفید گفته است که انتظار می رود کمیسیون   .طور صریح گفت و گو شود

میالدی هر کدام   ۲۰۲۲را سریعتر اجرایی کند به طوری که در پایان سال بورس و اوراق بهادار آمریکا این پیشنهادات 

اخراج شوند بورس  از  آمریکا حسابرسی نشوند  با استانداردهای  اقدام جدید،   .از شرکت های چینی مطابق  این 

عنوان شده  بزرگ جهان  اقتصاد  دو  بین  روابط  در  تعادل  آنچه که عدم  تصحیح  برای  ترامپ  دولت  از فشار   بخشی 

تنش ها بین دو کشور در ماه های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، هنگ کنگ و حقوق بشر   است می باشد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که چین نتوانسته است تعهدات خود را    .شعله ور شده است

که در ژانویه امسال امضا شد انجام دهد  برای خرید کاالهای بیشتر از آمریکا در قالب فاز نخست توافقنامه تجاری  

یابد افزایش  آینده  باید سال  تاکید کرد خریدها  این حال وی  تجارت جهانی خواست   .با  از سازمان  ترامپ همچنین 

اینکه سازمان تجارت جهانی   افزود:  به عنوان یک کشور در حال توسعه متوقف کند و  با چین  را  تعامل خود  نحوه 

کشورها رده  در  را  و  چین  متحده  ایاالت  به  نسبت  پکن  به  ای  ناعادالنه  مزایای  است  گنجانده  توسعه  حال  در  ی 

از مناطق و استان های آن   .کشورهای دیگر داده است آنجا که بسیاری  از  بندی  این طبقه  چین معتقد است که 

 .هنوز در حال توسعه هستند، منطقی است

 

 ریم کرد مقام آمریکا را تح  ۱۱چین 

اعالم کرد که کشورش    -ایرنا  -پکن دیپلماسی چین  امور   ۱۱سخنگوی دستگاه  در  دلیل دخالت  به  را  آمریکا  مقام 

خبرنگاران در  ان« روز دوشنبه در نشست خبری در جمعبه گزارش ایرنا »جائو لی جی  .هنگ کنگ تحریم کرده است

پکن افزود: این مجازات ها که مقامات آمریکایی از جمله سناتورها مارکو روبیو و تد کروز را شامل می شود از امروز  

اعمال می شود امور خارجه  .دوشنبه  وزارت  مقام  را   این  اوضاع  تا  آمریکا خواست  متحده  ایاالت  از  چین همچنین 

خانم »کری لم« مدیر اجرایی  آمریکا سه روز پیش  .خیص داده و از مداخله در امور داخلی چین جلوگیری کندتش

و   بهانه محدود کردن »آزادی  ۱۰هنگ کنگ  به  را  دیگر  بودمقام  تحریم کرده  این منطقه«  بر    .های سیاسی  عالوه 

بق پلیس هنگ کنگ، »جان لی کاچیو« خانم لم، »کریس تانگ« کمیسیر پلیس هنگ کنگ، »استفن لو« کمسیر سا 

  .و »ترزا چنگ« وزرای امنیت و دادگستری هنک کنگ از جمله افرادی هستند که آمریکا آنها را روز جمعه تحریم کرد

مقام دیگر از جمله »لو هیونینگ« فرستاده چین در امور هنگ کنگ و »شیا بائولونگ« مدیر امور    ۶آمریکا همچنین  

با اجرای  وزارت خزانه   .وزارت خارجه پکن را نیز تحریم کرد  هنگ کنگ و ماکائو در آمریکا مدعی شد که چین  داری 

هایی که رویکرد  قانون امنیتی جدید خودمختاری، هنگ کنگ را تضعیف کرده و زمینه را برای سانسور افراد و رسانه 

است  کرده  فراهم  ندارند،  چین  به  تحریم»  .دوستانه  این  که  گفت  نیز  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو«  »پیام  مایک  ها 

های  مقام  هایها، داراییاین تحریم  .«های هنگ کنگ قابل قبول نیستروشنی دارد مبنی بر اینکه اقدامات مقام 

و آمریکا هر  ها میان چین  تنش  .کندها با آنها را ممنوع میهنگ کنگ در آمریکا را مسدود کرده و همکاری آمریکایی 

https://www.irna.ir/news/83902580/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83902481/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
های اخیر رسیده روز در حال افزایش است و تحلیلگران معتقدند که تیرگی در روابط دو کشور به باالترین حد در دهه

 .است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 !ه ایران، خاورمیانه را بی ثبات خواهد کرد پمپئو: ورود چین ب

کا در حساب توئیتر خود در پیامی به نقل از  ؛ وزارت خارجه آمریاخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل به گزارش

زير خارجه اين کشور مدعي شد: ورود چین به ایران، خاورمیانه را بی ثبات خواهد کرد و دسترسی به مایک پمپئو و

شود فقط خطر بی ثباتی را برای منطقه بیشتر  های تسلیحاتی و پولی که از سوی چین عاید ایران میسیستم

 .کندمی

 

 خشم چین از سفر هیات آمریکایی به تایوان

گزارش المل به  بین  صداوسیما لسرویس  وزیر   از خبرگزاری  ایزار  الکس  ریاست  به  آمریکایی  هیات  یک  پکن، 

چین این اقدام را ناقض مفاد سه بیانیه مشترک    بهداشت و خدمات انسانی آمریکا به منطقه تایوان چین سفر کرد.

واحد   اصل چین  و  آمریکا  و  اندیشه  میچین  و  اهداف سیاسی  با  آمریکا  برخی سیاستمداران  معتقد است  و  داند 

ماجراجویانه   که  اند  پرداخته  تایوان  در مساله  جنجال سازی  به  عمدا  چین  پیشرفت  از  جلوگیری  برای  جنگ سرد 

می  به شمار  آ  ود.رخطرناکی  براساس  است.  دو کشور  روابط  پایه سیاسی  آمریکا  و  چین  مشترک  بیانیه  ن  سه 

توانند با  آمریکا جمهوری خلق چین را به عنوان تنها دولت قانونی چین به رسمیت شناخته و مردم آمریکا تنها می 

وید سفر وزیر بهداشت گپکن می  مردم تایوان در زمینه هایی، چون فرهنگ و تجارت روابط غیررسمی برقرار کنند.

به تایو با کرونا«  به بهانه »همکاری در مقابله  پرده است. آمریکا  ان در حقیقت حاوی اهداف و مقاصدی در پشت 

های اشتباه در مبارزه با کرونا ناتوانی کاملی از خود به نمایش گذاشتند و  سیاستمداران آمریکا با اجرای سیاست

ت  ین موارد مبتال و فوتی در جهان تبدیل کردند. این در حالیست که مقامات حکوماین کشور را به رتبه دارنده بیشتر

منطقه تایوان نیز با کاهش غربالگری و آزمایش درصدد کاستن ظاهری آمار مربوط به کرونا هستند که مورد انتقاد  

این دو طرف واقعاً مضحکگسترده  تبادل تجربیات بین   به نظر می رسد.  ای قرار گرفته است. در چنین شرایطی 

قرنطینه  و  پیشگیری  تدابیر  تایوان هیچ  وزیرمقامات  برای  مخالفت    ای  با  که  نکردند  اعمال  و همراهانش  بهداشت 

با منافع ملی کلیدی چین ارتباط مساله تایوان مساله   مردم تایوان روبرو شده است. ای حساس و مهم است که 

  هامصاحبه    ایوان بی تردید تنش بین دو کشور را تشدید خواهد کرد.دارد. استفاده سیاستمداران آمریکا از مساله ت 

 پکن: محمدرضا خالق وردی /   گن، کارشناس سیاسی -۲      لیجیان سخنگوی وزارت خارجهژائو  -۱

 

 :رانیکوا -

 هواوی ارزشمندترین برند چینی شد 

بر اساس لیستی که اخیراً توسط موسسه ائتالف نام تجاری منتشر شده است، غول فناوری چین یعنی شرکت 

ارزش   با  )  ۸۱۵.۱هوآوی  یوان  شد  ۱۱۷میلیارد  تبدیل  چین  تجاری  نام  ارزشمندترین  به  دالر(  از    .میلیارد  نقل  به 

منتشر شده است، غول فناوری چین   راشاتودی، بر اساس لیستی که اخیراً توسط موسسه "ائتالف نام تجاری"

با ارزش   میلیارد دالر( به ارزشمندترین نام تجاری چین تبدیل شده   ۱۱۷میلیارد یوان )  ۸۱5.۱یعنی شرکت هوآوی 

کل    .است ارزش  گزارش،  این  اساس  به    ۲۰بر  چین  برتر  تجاری  خدمات   6.۱۲نام  شرکت  رسید.  یوان  تریلیون 
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پس از آن   .میلیارد دالر( است  ۱۰۷.۱۳میلیارد یوان )  ۷46م قرار دارد و ارزش آن  اینترنتی تنست هولدینگز در رده دو

بابا ) یا    6۷۱.64شرکت علی  یوان  )  ۹6.4میلیارد  تجارت چین  و  بانک صنعت  یا    5۸۸.۱5میلیارد دالر(،  یوان  میلیارد 

 .الر( در رده های بعدی قرار دارندمیلیارد د  6۱.۷میلیارد یوان یا    4۳۰.۲۸میلیارد دالر( و شرکت چاینا موبایل )  ۸4.4

  5۰۰داروسازی و تجهیزات پزشکی، الکترونیک، اینترنت و مواد غذایی و نوشیدنی جزو صنایعی هستند که در بین  

دارند قرار  بندی  رتبه  این  در  برتر  تجاری  مجموع    .نام  دلیل   55در  به  پزشکی  و  دارویی  تجهیزات  بخش  از  مارک 

ستگاه تنفس مصنوعی، آزمایش اسید نوکلئیک و واکسن ها در بحبوحه بیماری همه افزایش تقاضا برای ماسک، د

نام تجاری فعال   4۳همچنین  .گیر کرونا ویروس شاهد افزایش ارزش صنعت خود بوده و به باالی این لیست آمده اند

میلیارد    ۸5.۹۷می )شرکت برتر این لیست دیده می شوند که در میان آنان شیائو  5۰۰در صنعت الکترونیک در میان  

نام تجاری در لیست    4۱بر اساس این گزارش،    .میلیارد دالر( با ارزش ترین شرکت الکترونیکی است  ۱۲.۳یوان یا  

امسال از بخش اینترنت هستند، زیرا این بیماری همه گیر مصرف کنندگان بیشتری را به استفاده از خدمات آنالین 

آمده است که خرید آنالین، سرگرمی ها و دفاتر کار اینترنتی به واسطه    در این گزارش همچنین  .هدایت کرده است

 تسنیم .بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند ۱۹-بیماری کووید

 

 :گفت و گو ویراد -

 ساله ایران و چین   ۲۵بررسی سند راهبردی از رادیو گفت و گو بشنوید؛ 

ساله همکاری ایران و چین را مورد    ۲۵های سند  برنامه گفتگوی سیاسی بیست و یکم مرداد موضوع سایه روشن

وابط عمومی رادیو گفت و گو، در برنامه گفتگوی سیاسی مباحث کالن سیاسی به گزارش ر  .بررسی قرار می دهد

در حوزه داخلی و خارجی با دعوت از کارشناسان، اساتید علوم سیاسی و ارتباطات، پژوهشگران و پیشکسوتان  

ایجاد   و  منصفانه  نقد  روشنگری،  با هدف  اجرایی  و  مختلف سیاسی  نظران طیف های  و صاحب  عرصه سیاست 

در حوزه سیاست خارجی مباحث عمده ای مانند استراتژیهای کالن استکبار در    .همدلی مطرح خواهد شد  فضای

جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران، جایگاه و قدرت ایران در سطح منطقه به ویژه در فضای توافق ایران و گروه 

در حوزه سیاست داخلی نیز مباحثی مانند   و تاثیرات آن بر جایگاه منطقه ای و بین المللی جمهوری اسالمی،  ۱+۵

ضرورت ها و الزامات تحقق همدلی و همزبانی میان دولت و ملت، واکاوی مفهوم همدلی و همزبانی به عنوان یک  

نظر   آن مورد  مانند  و مسائلی  احزاب  انتخابات،  از جمله  دیگر مسائل سیاسی  و  راهبردی ملی  شعار و سیاست 

ابوالفضل ظهره   .بود  برنامه گفتگوی سیاسی خواهد دکتر  با حضور  یکم مرداد  و  بیست  برنامه گفتگوی سیاسی 

وند)کارشناس مسائل بین الملل و از دیپلماتهای باسابقه کشور( و دکتر عباس مقتدائی)نائب رئیس اول کمیسیون 

به بررسی موضوع سند راهبردی   پرداز  ۲۵امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس(  ایران و چین می  این   .دساله 

مگاهرتز تقدیم مخاطبان فرهیخته رادیو    ۱۰۳/۵بر روی موج اف ام ردیف    ۱۷:۳۰برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت  

شبکه رادیویی گفت و گو از طریق گیرنده های دیجیتالی، رادیو نما، اپلکیشین های موبایلی و   .شودگفت و گو می

ابل دریافت است و همچنین مخاطبان عالقمندان برای ارتباط با این نیز ق http://radiogoftogoo.ir آدرس اینترنتی

پیامکی   سامانه  طریق  از  توانند  می  گو  و  گفت  رادیو  های  برنامه  دیگر  و  تماس    ۳۰۰۰۰۱۰۳۵برنامه  شماره  و 

 .اقدام نمایند ۲۷۸۶۱۰۳۵

 

 : ی روزنامه مردم ساالر -

 بازداشت میلیونر هنگ کنگ با قانون چین 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/21/2325110/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
برجسته هنگپلیس هنگ ناشر  و  میلیونر  مقر  به  )دوشنبه(  دیروز  کرد؛  کنگ  بازداشت  را  وی  و  کرده  کنگی حمله 

امنیتی جدیدی محسوب می قانون  از  استفاده  از  نمایه  باالترین  که  اعتراضات سال  اقدامی  از  پس  پکن  که  شود 

دست راست »    تدپرس، » مارک سایمون « شهر اعمال کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیگذشته آن را بر این دولت 

جیمی الی « میلیونر و ناشر برجسته و یکی از حامیان مالی جنبش حامی دموکراسی هنگ کنگ در صفحه توییتر 

با قدرت  اتهام »تبانی  به  بار  این  بازداشت شده است. پلیس هنگخود نوشت: جیمی الی  کنگ در های خارجی« 

اند اما در  سال به اتهام نقض قانون امنیتی جدید بازداشت شده   ۷۲تا    ۳۹ن سنین  ای اعالم کرد، هفت تن بیبیانیه 

ساله، مالک روزنامه مشهور »اپل دیلی«، یکی از حامیان    ۷۱شدگان ذکر نشده است. الی  این بیانیه نام بازداشت 

ون امنیتی در  کنگ و یکی از منتقدان صریح حکومت چین است. این قانبرجسته جنبش حامی دموکراسی در هنگ

ای برای سرکوب مخالفان پس از اعتراضات ضد دولتی سال  ژوئن به اجرا درآمد و شدیدا به عنوان وسیله  ۳۰تاریخ  

هنگ در  میگذشته  تلقی  هنگکنگ  در  دیجیتال«  »نکست  مقر  به  نیز  پلیس  افسر  صد  از  بیش  حمله  شود.  کنگ 

گشتند.   نیز  را  میزها  و  شده  تحریریه  دفتر  وارد  داشت. کرده،  تفتیش  حکم  پلیس  که  گفت  توییتی  در  سایمون 

میالدی در    ۱۹۹۵کند که در سال  ای است که روزنامه »اپل دیلی« را اداره می »نکست دیجیتال«، شرکت رسانه 

کنگ را به چین بازگرداند توسط الی تاسیس شد. روزنامه »اپل دیلی« نیز همانند الی  آستانه اینکه بریتانیا، هنگ

جد موضع  مییک  خود  خوانندگام  از  اغلب  و  دارد  دموکراسی  حامی  محکم  و  حامی ی  اعتراضات  در  تا  خواهد 

جدایی جدید،  امنیتی  قانون  کنند.  شرکت  نیروهای  دموکراسی  با  تبانی  و  تروریستی  اقدامات  خرابکاری،  طلبی، 

   .انون حبس ابد استداند. حداکثر مجازات برای نقض این ق کنگ را غیرقانونی می خارجی در امور داخلی هنگ

 

 : حوزه یرخبرگزا -

زند/ این قرارداد زمینه  قرارداد با چین ضربه سنگینی به هژمونی آمریکا می :استاد دانشگاه تهران 

 سازد کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دالر را فراهم می

قرارداد   که  این  بیان  با  تهران  دانشگاه  استاد  می   ۲۵حوزه/  آمریکا  به هژمونی  ضربه سنگینی  چین  با  زند، ساله 

شاهین صادقی نسب در گفتگو   .سازدگفت: این قرارداد زمینه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دالر را فراهم می

های گذشته اظهار داشت: در نظام  ، با اشاره به استقالل جمهوری اسالمی ایران در دههخبرگزاری حوزه با خبرنگار

های انقالب  ها و آرمانمقدس جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب تمام تالشمان این بوده است که بر اساس ارزش

های مختلف داشته باشیم به غیر کشور جعلی و غاصب اسرائیل منعی  رصهبا تمام دنیا روابط خوب و حسنه در ع

های  ها و دشمنیاستاد دانشگاه تهران ادامه داد: آمریکا به دلیل بدعهدی   برای ارتباط با سایر کشورها نداشتیم.

داشته هم نظام مقدس جمهوری اسالمی  و  ایران  با ملت  که  واقع  مکرری  در  و  با اسرائیل است  در  راستا  جایی 

ندارد. کشورمان  خارجی  عرصه   سیاست  در  کرد:  تأکید  نسب  بینصادقی  بر  ای  ارتباطات  برقراری  اساس  الملل 

با اشاره مباحث مطرح   ای کشورها است.اساس منافع ملی و دوطرفه  بر عقد  شده در هفتهوی  های اخیر مبنی 

واره از کشورهای دوست ما بوده و روابط ما با  ای گذشته هم دهه  ۴ساله با چین ابراز داشت: چین در    ۲۵قرارداد  

استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: عالوه بر این در     این کشور بر سه اصل حکمت، عزت و مصلحت استوار بوده است.

توان با این کشور به قراردادهای بلندمدت  دهد میهای گذشته هیچ بدی از این کشور ندیدیم و این نشان میسال

کنیمهم در سال    .فکر  افزود:  این طرح،  از مخالفان  انتقاد  با  به  ۲۰۱۴وی  را  بزرگاسترالیا کشور چین  ترین عنوان 

صادقی نسب تصریح کرد: انعقاد چنین قراردادی    شریک تجاری خود انتخاب کرد و قرارداد بلندمدتی را انعقاد کرد.

 و اقتصاد را از تأثیرپذیری که از دالر دارد خارج کنیم. دهد که بتوانیم دالر را به حاشیه ببریم  این امکان را به ما می

ادامه د این قرارداد کشورمان میوی  انعقاد  با  پیدا می تواند یک متحد قابلاد:  را  بر  اتکا  بزرگی  تأثیر  اتفاقاً  کند که 

https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/913494/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://hawzahnews.com/


 
بین  اقتصاد  اصلی  ضلع  درواقع  و  دارد  جهان  است.اقتصاد  چین  کشور  امروز  تهران   المللی  دانشگاه  استاد 

تواند به اقتصاد اول دنیا  ای نزدیک میدر آینده   خاطرنشان کرد: چین امروز در جایگاه دوم اقتصاد جهان قرار دارد و

وی این   تبدیل شود و این برای ما بسیار حائز اهمیت خواهد بود که با این کشور قراردادی بلندمدت داشته باشیم.

دارد   اهمیت  بسیار  نیز  چین  برای  قرارداد  این  گفت:  و  برشمرد  کشورمان  اقتصاد  در  قوت  نقطه  یک  را  قرارداد 

رقابتهرحال  به  در  منطقه این کشور  بین های  و  اهرم ای  دارد  آمریکا  با  که  را می المللی  مختلف  کار  های  به  تواند 

صادقی نسب افزود: ما با کشورهای دیگر نیز روسیه   بگیرد و این قرارداد نیز یک اهرم قدرت برای چین خواهد بود.

 داریم قرارداد همکاری بلندمدت داشته باشیم.هایی که در سیاست خارجی  توانیم بر اساس اصول و ارزش نیز می

وی ادامه داد: دنیای امروز دنیای معامله و تجارت است و طوری نیست که بخواهیم با کشورهایی که با ما دوست  

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: این قرارداد این پیام را برای کشورهای غربی    ای نداشته باشیم.هستند رابطه 

وی تأکید   المللی کار کنند.گذاران بینتواند با سرمایه ری اسالمی توانمند و خلع سالح نیست و میدارد که جمهو

آمریکا می به هژمونی  قرارداد ضربه سنگینی  این  برده  کرد:  دیگر تحت سلطه  دارد که کشورها  را  پیام  این  و  زند 

 متحده برای خود متصور است، نخواهند بود.ای که ایاالت گونه

 

 : فارس  یخبرگزار -

 ساله ایران و چین را راه اندازی کرد  ۲5دانشگاه صنعتی شریف رصدگر موافقتنامه 

پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف که به فراخور نیاز روز، سابقه راه اندازی رصدگر کرونا را دارد؛  

موافقتنامه   رصدگر  اندازی  راه  با  تحلیلی  ۲5اکنون  پایگاه  یک  عنوان  به  و چین  ایران  زمینه   –  ساله  این  در  علمی 

فارس  .فعالیت می کند دانشگاهی خبرگزاری  و  و چین   ، رصدگربه گزارش خبرنگار گروه علمی  ایران  موافقتنامه 

پایگاه تحلیلی   توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف راه به عنوان یک  تا   –اندازی شده است 

بین آثار داخلی و  بهترین  توافق گردآوری کندعلمی،  این  با  ارتباط  را در  بین   .المللی  ابعاد روابط  الملل،  این رصدگر 

یاسی، سیاستگذاری و حکمرانی، تاریخ و دیگر ابعاد علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، سیاست خارجی، علوم س

می  ۲۵موافقتنامه   پوشش  را  چین  و  ایران  مطالب    .دهد ساله  بازنشر  بر  عالوه  چین،  و  ایران  موافقتنامه  رصدگر 

اول و یا ارجاع   های دستها، مقاالت و تحلیلپذیرای مطالب، گزارش  –با ذکر مرجع    –منتشر شده در منابع دیگر  

برتری که مطالعه کرده نیز استمطالب  تحلیل  .اید  و  ارسال مطالب  برای  توانند  با مخاطبان می  های علمی خود 

الکترونیکی است najmoddin.yazdi@sharif.edu پست  دسترس  در  زیر  آدرس  از  سامانه  این  کنند.   :مکاتبه 

http://ristip.sharif.ir/iran_china/    /*ساله ایران   ۲۵رصدگر موافقتنامه   پیش از کرونا قه راه اندازی رصدگرساب

را راه   کرونا به گزارش فارس، پیش از این هم پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف، رصدگر//    و چین

للی را گردآوری و  علمی، بهترین آثار داخلی و بین الم  –این رصد گر به عنوان یک پایگاه تحلیلی    .اندازی کرده بود

بندی می کند و در معرض دید عموم و استفاده پژوهشگران و سیاستگذاران کشور قرار می دهد انتهای    .دسته 

 /پیام

 

 :شفقنا -

 اهیم داد پمپئو: پاسخ اقدام اخیر چین را خو

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد در صورتی که چین مسئوالن این کشور را تحریم کند پاسخ آنها را خواهند  -شفقنا

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از آرتی عربی، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در گفت و گویی    داد.

http://ristip.sharif.ir/iran_china/
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/special/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
آمریکا داشت، گفت: به شما تاکید می کنم که آمریکا تحریم های اخیر چین را   Newsmaxزیونی  که با ایستگاه تلوی

به حزب سوسیالست چین بفهمانیم که رئیس جمهور  را خواهد داد. می خواهیم  ارزیابی خواهد کرد و پاسخ آن 

 ین چیزی اصال قابل تصور نیست.آمریکا در برابر اقدامات چین علیه آمریکا و یا آمریکایی ها سکوت نخواهد کرد و چن

پمپئو درباره چگونگی پاسخ احتمالی کشورش به اقدامات چین سخنی به میان نیاورد و تنها به این جمالت اکتفا  

کرد: طیف گسترده ای از اقدامات وجود دارد که ایاالت متحده در نظر دارد برای پاسخ به آنچه که واشنگتن آن را  

پیش از این در اوایل روز دوشنبه مقامات چینی در واکنش به    صیف می کند انجام دهد.رفتار غیر دوستانه پکن تو

شخصیت چینی را تحریم کرد، تصمیم گرفتند که تحریم های را    ۱۱آگوست    ۷اقدام وزارت خزانه داری آمریکا که در  

در بین افرادی که چین تحریم کرد چند عضو مجلس سنای آمریکا مثل مارکو رابیو)از    آمریکایی وضع کردند.  ۱۱علیه  

فلوریدا(، تد کروز) از تکزاس( جاش هالی )میسوری( ، تام کوتون )آرکانزاس( ، وایت تامی )پنسیلوانیا( و همچنین  

روت)مدیر اجرایی  کریس اسمیت )عضو کنگره(، کارل گرشمن) مدیر صندوق ملی حمایت از دموکراسی(، کینیث  

 انتهای پیام  دیده بان حقوق بشر( و مایکا آبراموویتز) رئیس خانه آزادی( حضور دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (: 21)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( خم  ری غدت عيد سبنابم)  «تام  ديع نیبرتر»

   :ودفرم ،باد شو خاندان وبر ا ا خد سالم که رسول خدا 

بنصب اخى على بن    هیالذى امرنى اهلل تعالى ذکره ف ومیامتى و هو ال   ادیخم افضل اع ر یغد ومی

و اتم على امتى   نیالد  ه یالذى کمل اهلل ف ومی به من بعدى و هو ال  هتدونیابى طالب علما المتى، 

 .   نایالنعمة و رضى لهم االسالم د هیف

روزى است که خداوند بزرگ دستور داد ؛ آن  هاى امت من است و آن   د ی ع نیخم برتر  ریغد روز

روز برادرم على بن ابى طالب را به عنوان پرچمدار ) و فرمانده ( امتم منصوب کنم ، تا بعد از من  

  رو نعمت را ب لیرا تکم  نیشوند ، و آن روزى است که خداوند در آن روز د تی ردم توسط او هدم

 .  دی راى آنان پسندب نی اسالم را به عنوان د امت من تمام کرد و

 (  ۸، ح .125) امالى صدوق :  

 (  "ع"کاظم   یامام موس  والدتت سبنابم)  «تدبير ثیحد  »

   :ودفرم ،باد شو خاندان   بر او ا خد  سالم که کاظم  یامام موس 

 شِ ینِصفُ الع رُیالتَّدبِ

 .است یاز زندگ  یمین   ریتدب 

 ۴25العقول، ص  تحف



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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