
 

 خبرنامه ایران  و   چین 

 www.ircfa.ir   /   انجمن دوستی ایران و چین   ، بازرگانی   -کمیته اقتصادی   : نده گردآور 

پژوهشی در مورد کشور چین و روابط دو   ،  علمی ، مقاالت تحلیلی   ، وقایع روزانه  ، رویدادها   ، اخبار

بصورت  به عالقمندان  ن خبرنامهای جمـع آوری و از طریق ،  ایران انتشار یافته یدر رسانه ها که  جانبه

  اطـالع رسـانی میـگردد. محدود 

های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و  انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه 

 .شودای بازنشر می صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه 

 مـشـشسال 

 شـنبه یک

26/50/9139 



 

 

 بسـمه تعـالی 

 

 جراید و خبرگزاریهای ایران در خبر و مقاله در مورد چین ـیس

 26/50/9139شـنبه     یک

 آله فرمودند:  و  عليه  اهلل صلی  اکرم   پيامبر

 مَن اَرادَ اللّه بِهِ خَيرا رَزَقَهُ اللّه خَليالً صالحِا؛

 دوستى شایسته نصيب وى خواهد نمودهر کس که خداوند براى او خير بخواهد، 

 3064نهج الفصاحه، ح 

------- 

 خبــر جانـش فـزون هر که را افـزون                     در آزمــون خبــرجـز جـان نباشـد 

 جانـش قویـست بود آگـه تر هـر کـه                           آگهیـستاقتـضای جـان تـو، ای دل 

  یمحمد بلخ ینجالل الدحضرت 

------- 

 هال دشمنی برکن که رنج بی شمار آردن                      وستی بنشان که کام دل به بار آرددرخت د

 یرازی محمد حافظ ش ینالدحضرت خواجه شمس

 



 

 :1399/دادــر م /26 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

گردشگران   یبرا  یاقامت  یشد / منو ی»سفر در استطاعت« بررس   یدو راهکار کشورها برا .1

   درآمدکم 

 د ی ریکم نگرا دست  کس«ینومی/ »ش د؟ی برآ کایاز پس آمر  تواندی م نیچ .2

در   نیکرد/ چ یرا بررس  های تیو بازار کامود ن یچ یاقتصاد« ارتباط رشد اقتصاد یای»دن .3

 ماند ی م  ایدن یصدر بازار کاال

 کند؟ ی خود چگونه عمل م یخارج  یگذاره یسرما یدر قراردادها نی / چ ینی چ دیتول .4

 شکافد ی را م  ینیچ یو بم قراردادها ر یز ی / حجت قند ینیسبک چ یِآناتوم .5

 یباز  یهابازار گرم کنسول  .6

 تیپس از اعالم ممنوع چتی رشد دانلود و .7

 ایرنا(: ) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 ارز  19 یرسم ی؛ کاهش بها1399مرداد  25 .8

 شکست خورد  کای آمر یرانی قطعنامه ضد ا .9

 دانست  کای را شکست بزرگ آمر  یران یرد قطعنامه ضد ا نیچ .10

 است  یاقتصاد شی موجب گشا  نیو چ رانیا یمجلس: برنامه همکار ندهینما .11

 آباداسالم -روابط پکن د یبه پاکستان، فصل جد  "یش " یسفر آت .12

 فارس جیدر مورد برجام و خل هیاز ابتکار روس نیاستقبال چ .13

 را » واضح و بلند« خواند  رانی ا هیعل کایشکست قطعنامه آمر امیپ  ن،یچ ریسف .14

 اقتصاد جهان  ویلوکوموت ن،یچ .15

 مهره شطرنج ترامپ در انتخابات است  لیی : صلح امارات و اسرانیچ ون یزیتلو .16

 ی ستی ون یصه م یبه رژ  یاشغال یها  نی از سرزم یاز توقف الحاق بخش نیاستقبال چ .17

 نی به چ یکشف کرونا در محموله مرغ منجمد واردات .18



 

 افت ی  شیدرصد افزا 16 نیفروش خودرو در چ .19

 کرد  ریگ  نیجهان را زم  ییشرکت بزرگ هوا نیکرونا پنجم .20

 شده است   یمنزو ران یدر برابر ا کای: آمرنیچ ون یزیتلو .21

 ن یچ یو اقتصاد یمعضل بزرگ اجتماع  ییاسراف در مواد غذا .22

 :صدا و سیما یخبرگزار -

 ن یدر چ ی صنعت دات ی کمتر از حد انتظار شاخص تول شیپسا کرونا/ افزا ری درمس نیچ .23

 ی الملل نیو جامعه ب کایآمر نیتلویزیون چین / تعمیق شکاف ب .24

 ثبت اختراع نی شتری با ب ینیچ  یها/ شرکت  یمال یفناور یهاکاربرد  ینه یدر زم .25

خدشه وارد کردن به روابط   یبرا کایاز اقدام آمر نیاعالم کرد / انتقاد چ تدپرس یاسوش .26

 دو کشور

 شفاف  ونیزی از تلو یائومیش ییرونما .27

 شعار سال:  ی خبر تیسا -

 دالر دالر  یسرنگون یبرا نیگام چ شش .28

 فارس:  یخبرگزار -

 در پساکرونا  یتوسعه اقتصاد جهان شرانیپ نیچ .29

 : م یتسن یخبرگزار -

 را نشان داد  نیاقتصاد چ یریانعطاف پذ  کرونا .30

 : خبرنامه

پيامبر   روز مباهله)بمناسبت سال  »روز مباهله« :  لیه السالمعصادق امام  از (:22)هفته  حدیث -

 ( "ص"
 

 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 درآمد منوی اقامتی برای گردشگران کم/   دو راهکار کشورها برای »سفر در استطاعت« بررسی شد 

توسعه  : اقتصاددنیای  و  گردشگر  جذب  منظور  به  کرونا  ویروس  شروع  از  پیش  تا  گردشگری  پیشرو  کشورهای 

درآمد امکان سفر را فراهم کردند که بر این اساس بیشتر کشورهای  گردشگری داخلی خود برای گردشگران کم

ایجاد هتل با  اقامتگاه پیشرو  و  رستورانها  و  ایجاد خها  و همچنین  ارزان  و  استاندارد  گردشگری، وابگاه های  های 

گروه  و  طبقات  تمامی  برای  سفر  شرایط  و  گردشگران امکانات  و  کرده  فراهم  را  آنها  استطاعت  به  توجه  با  ها 

شوند. اما در ایران با توجه به مند میهای صحیح سفر بهرههای خود از تمامی ظرفیتدرآمد با توجه به هزینهکم

گیرد و بر اساس درآمد خود مقصد و طبقات متوسط رو به پایین در برمی اینکه حجم عظیمی از مسافران داخلی را  

می  تعیین  را  سفر  هزینه شکل  کاهش  منظور  به  هتلکنند،  گرانی  به  توجه  با  خود  سفر  اقامتی  های  )مراکز  ها 

رستوران و  گرایش رسمی(  به  توجه  با  و چادرخوابی هستند.  از وسایل شخصی  زیادی  به حمل حجم  مجبور  ها 

ها، بازار مراکز اقامتی رسمی با  سازی ایران به سمت لوکس بودن و گرانی بیش از حد این هتلصنعت هتل  غالب

می  دیده  ،کمتر  پایین  به  رو  طبقات  مناسب  ارزان  قیمت  با  استاندارد  و  جهان،   .شودکیفیت  گردشگری  بازار  در 

می محسوب  پایدار  و  اصلی  رکن  داخلی  بهگردشگری  فرانسه،  طوری شود  همچون  پیشرو  کشورهای  در  که 

این موضوع و چین  ترکیه  آمریکا،  ویژه  اسپانیا،  اهمیت  از  و  دارد  قرار  اولویت  تمرکز اصلی  در  و  برخوردار است  ای 

ایجاد زیرساختدولت  و  بر جذب گردشگران داخلی  نیاز  ها و بخش خصوصی در حوزه گردشگری  با  های متناسب 

در جذب ترین اقداماتی که آنها گردشگران بوده و به تبع آن توانستند به جذب گردشگران خارجی دست یابند. از مهم

داده  انجام  داخلی  یا سه  گردشگران  دو  تعطیالت  تعطیالت رسمی،  از  برخورداری  و  تعطیالت  مدیریت  بر  اند عالوه 

قیمت  ها و مراکز اقامتی ارزان روزه آخر هفته و تعطیالت متوالی در مناطق مختلف کشور، از حجم انبوهی از هتل

با بودجه تمامی اقشار و طبقات اجتماعی برخ ارائه خدمات استاندارد و  متناسب  به  ارزان بودن  وردارند که ضمن 

در کشورهای پیشرو در بازار گردشگری، با توجه به درآمد افراد امکان اقامت در مراکز اقامتی     .پردازندباکیفیت می 

با توجه به درآمد   ۱۵۰۰مختلف فراهم است. در فرانسه حداقل حقوق ماهانه دریافتی افراد حدود    یورو است که 

از  بهای هتلافراد حداقل اجاره  اقامتی  این هتلیورو در هر شب آغاز می  ۲۲ها و مراکز  ارزانشود.  از های  قیمت 

و   روزانه  نظافت  پارکینگ، صبحانه، رستوران،  رایگان،  اینترنت  نیاز مسافر همچون  امکانات استاندارد مورد  حداقل 

است و ارائه خدماتی همچون غذای با کیفیت و استاندارد    ساعته و تسلط به چند زبان خارجه برخوردار  ۲۴پذیرش  

دریافتی   حقوق  حداقل  با  اسپانیا  در  همچنین  است.  همراه  با    ۱۱۰۰مناسب  امکانات  حداقل  داشتن  ضمن  یورو، 

دالر،    ۲۵۰۰است و در آمریکا با حداقل حقوق دریافتی     یورو  ۱۴های ارزان حدود  استاندارد الزم حداقل قیمت هتل

اتاق اجارهحداقل   هتل  ۱۷ها  بهای  اکثر  است.  امکانات  دالر  و  بوده  برخوردار  استخر  از  آمریکا  اقامتی  مراکز  و  ها 

  ۵۵۰و    ۵۰۰ستاره نیست. در چین و ترکیه نیز که حداقل حقوق دریافتی آنها  های لوکس پنجمناسب محدود به هتل

ها و مرکز اقامتی در چین امکاناتی چون اینترنت  لترین هترسد و حتی در ارزان دالر می   ۵دالر است این قیمت به  

ها، نظافت روزانه و پذیرش  رایگان، تهویه هوا، رستوران، صبحانه رایگان، پارکینگ، خشکشویی، سرویس به اتاق 

با کیفیت مناسب به ارائه  ها و رستورانهای هتلساعته وجود دارد و رستوران  ۲۴ با تعرفه ارزان و  های مستقل 

پردازد و امکان گردشگری برای همه اقشار جامعه را نیز فراهم کرده است. گردشگران با درآمد پایین می   خدمات به

درآمد« امکان اقامت در این  های گردشگری« نیز دایر است و برای »گردشگران کم در چین و ترکیه حتی »خوابگاه

الزم  خوابگاه  استانداردهای  و  مناسب  امکانات  از  برخورداری  با  دارد.اجاره ها  لوکس وجود  هتلبهای  در ترین  ها 

هتل قیمت  کشورها  این  در  البته  که  است  دالر  هزار  آمریکا  و  میزان  فرانسه  به  توجه  با  لوکس  ستاره  پنج  های 

هزار دالر متغیر است. قدرت انتخاب   ۲دالر تا حتی    ۱۲۰گذاری و امکانات و سال ساخت متفاوت است و از  سرمایه 



 
بهای اتاق در هتل لوکس حدود ره بر اساس رنج قیمتی فراوان است. در اسپانیا باالترین اجاره هتل لوکس پنج ستا

از    ۸۰۰ آن  ساخت  سال  و  امکانات  شهر،  به  توجه  با  که  است  می   ۳۰۰دالر  آغاز  نرخ دالر  باالترین  چین  در  شود؛ 

 ۱۰۰های لوکس در این دو کشور تلدالر است و کمترین نرخ ه ۹۰۰دالر و در ترکیه  ۷۰۰های لوکس پنج ستاره، هتل

توان گفت هزینه یک شب اقامت در  دالر است. با توجه به حداقل میزان حقوق دریافتی در این کشورها می   ۲۰۰و  

هتل یک این  معادل  دریافتی حدود  ها  حداقل حقوق  ایران  در  اما  دریافتی است.  هزار    ۷۰۰میلیون    ۲سوم حقوق 

ارزان دالر است و هز  ۱۲۲تومان معادل   ایران حدودینه  در  اقامتی  و مرکز  )  ۱۰۰ترین هتل  تومان  در    ۹هزار  و  دالر( 

های پنج  میلیون تومان متغیر است و به این ترتیب هزینه یک شب اقامت در هتل  ۹هزار تا    ۷۰۰های لوکس از  هتل

یط عمال برنامه سفر اقتصاد« در این شرابه گزارش »دنیای   .ستاره ایران معادل نصف حداقل حقوق دریافتی است

به تحریم با توجه  ندارد.  و  داخلی مناسب استطاعت گردشگران داخلی وجود  ایران مبنا  تبلیغات منفی علیه  و  ها 

دلیل   به  ایران  داخلی  گردشگری  گیرد.  قرار  داخلی  گردشگری  محور  بر  باید  گردشگری  توسعه  و  رونق  اساس 

های الزم در شرایط ضعیفی قرار دارد. عالوه بر  م زیرساختهای مناسب گردشگری و عدها و ایده نداشتن نظریه 

ویژه نبود تعطیالت آخرهفته که منجر به کاهش گردشگری در طول سال و ازدیاد بیش از  عدم مدیریت بر تعطیالت به 

موردی می  تعطیالت  در  گردشگر  گرانی هتلحد جمعیت  با  شود؛  مناسب  ارائه خدمات  و عدم  اقامتی  مراکز  و  ها 

استاستا داخلی  گردشگران  جذب  و  زیرساختی  بخش  در  عمده  مشکالت  از  نیز  الزم  کیفیت  و  صنعت    .ندارد 

المللی  های پنج ستاره و ایجاد استانداردهای بین سازی ایران با گرایش به سمت لوکس بودن و ساخت هتلهتل

اند. این امر موجب مانده هدف خود را معطوف به جذب گردشگران خارجی کرده و از جذب گردشگران داخلی غافل  

رونق گردشگری استفاده  های کمهای خود به ویژه در فصلها از بخش عظیمی از ظرفیتشده است که این هتل

مهم و  بمانند  خالی  و  اجاره نکند  حد  از  بیش  گرانی  خالی  ظرفیت  این  دلیل  هتلترین  طبقات  بهای  که  است  ها 

ها را ندارند یا مجبور  وری از این هتلگیرند امکان بهره ی را دربر میمتوسط و پایین که حجم انبوه گردشگران داخل

شوند که نه تنها از حداقل امکانات محرومند و از کیفیت بسیار پایینی به استفاده از مراکز اقامتی غیراستاندارد می

اخلی به چادرخوابی در شود. گروه دیگری از گردشگران دبرخوردارند بلکه با توجه به امکانات آن گران محسوب می

های خصوصی به ناچار تورهای خود را با محاسبه آورند. همچنین آژانسها روی میروهای خیابان ها و پیاده پارک 

های خالی نداشته و برای ای برای استفاده مناسب از این ظرفیتها برنامهدهند. هتلها ارائه مینرخ گزاف هتل

کاهند و البته طی دو سال اخیر در ایام های خود نمیه و از قیمت گران اتاقجذب گردشگران داخلی اقدامی نکرد

درصد در جهت جذب    ۷۰ها تا  های پاییز و زمستان با ارائه خدمات و تخفیف اتاق ویژه در فصلرونق گردشگری به کم

کوشیده میاند.هتلگردشگر  محسوب  ایران  در  گران  کاالیی  حاضر  اقتصادی  شرایط  در  کها  دسترس  شود  در  ه 

انجام  طیف گسترده  داخلی  بیشترین سفر  که  نوروز  ایام  در  ویژه  به  تعطیالت مناسبتی  در  ندارد.  قرار  از مردم  ای 

هتلمی قیمت  داخلی  گردشگران  ازدیاد  جهت  به  عدم شود  و  برابری  دو  افزایش  با  در  ها  و  است  همراه  تخفیف 

کند. ها را متضرر می رسد که بسیاری از هتلدرصد می   ۳۰ها به  رونق گردشگری سطح فعالیت هتلهای کمفصل

هتلعالوه  بودن  لوکس  و  گرانی  مراکز بر  بیشتر  ندارد،  وجود  آن  از  اجتماعی  طبقات  همه  استفاده  امکان  که  ها 

آپارتمان هتل  همچون  خانهاقامتی  اجارهها،  رسمی  های  اقامتی  مراکز  جزو  گردشگران  غالب  نگاه  از  که  و...  ای 

شوند نیز عالوه بر گران بودن، آنچنان از استانداردهای الزم برخوردار نبوده و خدمات الزم و متناسب یمحسوب نم

نمی داده  ارائه  دریافتی  هزینه  هتلبا  صنعت  به  شود.  منجر  که  است  مشکالتی همراه  و  موانع  با  ایران  در  داری 

نتیجه باال بودن اجاره افزایش هزینه  این موانع می ا میهبهای هتلهای جانبی و در  از جمله  به قیمت  شود.  توان 

ها، عدم حمایت دولت از این صنعت، کمبود نیروی  گذاری هتلگذار، دخالت دولت در نرخ نجومی زمین، نبود سرمایه 

اختصاص   متخصص،  هتل  ۳۰انسانی  درآمد  باالی  درصدی  نرخ  تعطیالت،  نامناسب  توزیع  مختلف،  عوارض  به  ها 

م افزایش  و  هزینهتسهیالت  هتلداوم  اشغال  ضریب  کاهش  همچنین  و  مالیات  و  برق  و  آب  به  های  درصد    ۵۰ها 



 
حوزه  در  گردشگری  فعاالن  از  حمایت  به  ترکیه  مانند  گردشگرپذیر  کشورهای  دولت  کرد.  هتلاشاره  و های  داری 

ن بخش منجر به  های گردشگری بخش خصوصی و ارائه یارانه به ایخطوط هوایی پرداخته و با واگذار کردن حوزه 

توانند بر اساس  های گردشگری بخش خصوصی نیز می توسعه گردشگری این کشور شد و همچنین فعاالن آژانس 

 .ضوابط قانونی از هتل و خدمات مورد نیاز استفاده کنند

 کم نگیریدشینومیکس« را دست»/   د؟ پس آمریکا برآی تواند ازچین می

ها بین چین و آمریکا، سرمقاله این هفته نشریه انگلیسی  گیری تنشهمزمان با اوج  : شادی آذری  -اقتصاد  دنیای 

پینگ در چین شکل گرفته است. در جیناکونومیست به اقتصاد پویایی اختصاص یافته است که تحت رهبری شی

تاک و چینی تیکای که گذشت، کاخ سفید اعالم کرد که استفاده از دو اپلیکیشن  آمده است: در هفتهاین سرمقاله  

کنگ و یکی از اعضای کابینه تایوان را مورد تحریم قرار داد. این افزایش  چت را ممنوع خواهد کرد و رهبران هنگوی

بر چین یک گام کلیدی در کمپین انتخاباتی گیری  کننده مبارزات انتخاباتی است: سختفشارها تا حدودی منعکس 

ها از سوی  ایدئولوژیک است: لزوم عقب راندن چین مدعی در همه جبهه  دونالد ترامپ است. این یک موضوع نسبتا

ای است که شاکله رفتار دولت ترامپ در برابر چین کننده فرضیهاما از سوی دیگر منعکس   .تندروهای دولت آمریکا

جنگ تجاری شکل داده است: این رویکرد به ثمر خواهد نشست چون کاپیتالیسم به ظاهر قدرتمند  را از همان آغاز  

ه، چین به رشد خوبی  دهد. منطق این فرضیه ساده است. بلتر از آن چیزی است که نشان می یفدولتی چین ضع

ی و دزدی مالکیت معنوی. اگر به  بازها، پارتی ها، یارانه ثبات بدهیدست یافته است اما تنها با تکیه بر فرمول بی 

ناگزیر خواهند شد امتیاز دهند و سرانجام  شود و رهبرانشاندازه کافی به آن فشار وارد آید، کمر اقتصاد آن خم می

دولت لسیستم  را  خود  »ملتیبرالمحور  بود:  گفته  باره  این  در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک  کنند.  های  سازی 

باآزادی  جهان  اما خواه  است  ساده  چه  گر  فرضیه  این  که  است  این  اما  واقعیت  کنند.«  تغییر  به  وادار  را  چین  ید 

-د و در برابر پاندمی کوویدای آسیب دیرفت از فشارهای تعرفه قتصاد چین کمتر از آنچه انتظار می اشتباه است. ا

مقاوم   ۱۹ بسیار  بین هم  صندوق  بود.  آمریکا  از  چتر  اقتصاد  برای  پول  سال  المللی  در  درصدی    ۲۰۲۰ین  یک  رشد 

آمریکا  بینی کرده است؛ درحالیپیش اقتصاد  این اساس  بر  درصد کوچک خواهد شد. در سال جاری شنزن    ۸که 

بورس بین  در  را  عملکرد  عمده  بهترین  دوباره  های  خلق  حال  در  چین  رهبر  این،  بر  عالوه  نیویورک.  نه  دارد  جهان 

دهه   برای  دولتی  محدودیت کارخانه ت.  اس  ۲۰۲۰کاپیتالیسم  و  غلیظ  دود  منتشرکننده  فوالد  را  های  تجاری  های 

فراموش کنید. شی در مدل جدید اقتصاد خود که به شینومیکس معروف شده، این موضوع را در دستور کار قرار  

ه این داده است که عملکرد بازارها و ابداعات در چارچوب مرزها و بر اساس نظارت حزب کمونیست بهبود یابد. گرچ

با تکنولوژیاقتصادی بر اساس نظریات میلتون فریدمن نیست، اما این تلفیق بی و پویایی    باکانه حکومت مستبد 

دستمی اقتصادی شود.  رشد  به  منجر  برای سالیان سال  از تواند  نیست.  پدیده جدیدی  چین  اقتصاد  گرفتن  کم 

ا  ۱۹۹۵سال   با  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  از  چین  سهم  از  تاکنون  بازاری  قیمت  به    ۲حتساب  درصد    ۱۶درصد 

کرد. چین به این افزایش یافته است و همه اینها در شرایطی بود که غرب نسبت به این اقتصاد ابراز بدبینی می

عنوان مثال، بیست  ها تاب آورد که کاپیتالیسم دولتی خود را با تغییر شکل منطبق ساخت. بهدلیل در برابر بدبینی

دهد. در درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می ۱۷کز بر تجارت بود اما حاال تجارت تنها سال پیش تمر

تکنولوژی همچون علیمقامات به شرکت  ۲۰۱۰دهه   به غول بابا و تنسنت فضای ک های  تا  های بزرگی افی دادند 

پیام  اپلیکیشن  تا یک  به آن اجازه دادند  به رستبدیل شوند. در مورد تنسنت  ایجاد کند که آن هم  ان  را  نام وی چت 

حاال در فاز بعدی شینومیکس شی قصد دارد که نظم و پویایی را در    .های حزب کمونیستابزاری است برای کنترل

ده افزایش  تهدیدها  سال  برابر  از  است.  خوبی  دلیل  هم  دلیلش  بخش  ۲۰۰۸د.  بدهی  و  تاکنون  دولتی  های 

ید ناخالص داخلی این اقتصاد رسیده است. شی درصدد است در اقتصاد  از تولدرصد    ۳۰۰خصوصی چین تقریبا به  



 
تکنولوژی  حوزه  در  خودکفایی  به  نیمهکشورش  جمله  از  کلیدی  باتری هادیهای  و  واقعیتها  یابد.  دست  این    ها 

کوتاه  در  شینومیکس  که  بدهیاست  انباشت  است.  داده  نشان  خود  از  خوبی  عملکرد  پاندمی مدت  از  پیش   ها 

کندتر شد و دو شوک جنگ تجاری و پاندمی نتوانست منجر به بحران مالی این کشور شود. در مواجهه با   ۱۹-کووید

د و قوانین جدید و باثباتی وضع کند تا در برخی  های دیپلماتیک خود را افزایش دهچنین اقتصادی، غرب باید ظرفیت

ها اشاره  توان به مبارزه با تغییرات جوی و پاندمی ها میهها با چین وارد همکاری شود. از جمله این حوزاز زمینه 

تریلیون   ۱۴حقوق بشر و امنیت داخلی تداوم یابد. قدرت اقتصاد دولتی  کرد و تجارت باید در کنار حمایت بیشتر از  

 .توان نادیده انگاشت و حاال زمان آن فرا رسیده است که این توهم کنار گذاشته شوددالری چین را نمی

االی  چین در صدر بازار ک   / ها را بررسی کردیای اقتصاد« ارتباط رشد اقتصادی چین و بازار کامودیتین د»

 ماند دنیا می

اقتصاد احقاقی-دنیای  زمینه   : راضیه  در  را  توجهی  قابل  تقاضای  اخیر  در سه دهه  توسعه  در مسیر  حرکت چین 

شرایطی   در  حاال  کرد،  ایجاد  دنیا  در  اساسی  کاالهای  تبدیل انواع  شرف  در  کشور  این  کشوری  که  به  شدن 

کاتوسعه بازار  آینده  زمینه  در  تردیدهایی  است،  از  مودیتییافته  بسیاری  که  تردیدهایی  است.  شده  ایجاد  ها 

یافتگی، از سرعت رشد تقاضا  دانند. اگرچه گذار از درحال توسعه بودن به توسعهکارشناسان آن را بی اساس می

شود. درواقع میزان سرانه مصرف کاهد اما از میزان تقاضا برای انواع محصوالت کم نمییبرای کاالهای اساسی م

یافته باالتر از جوامع درحال توسعه است. درحال حاضر سرانه مصرف انواع کاال  واع کاالها در جوامع توسعهبرای ان

رود  اخالص داخلی این کشور انتظار می در چین به مراتب کمتر از سایر اقتصادهای بزرگ دنیا بوده و با رشد تولید ن

ای ف انواع کاالها در این کشور افزوده شده و آینده که با زیاد شدن طبقه متوسط و قدرت خرید این قشر، بر مصر

 .ها باشدروشن در انتظار بازار کامودیتی

ای از  کننده طیف گسترده رفترین مصدر چند دهه اخیر چین به بزرگ //    ترین بازار مصرف کاالهای پایه در دنیابزرگ 

انرژی و فلزات اساسی و همچنین محصوالت کشاورزی در دنیا  ها به انواع کاال خصوص در حوزه محصوالت بخش 

بزرگ  به  کشور  این  تبدیل  در  مهم  عاملی  اقتصادی  رشد  باالی  سرعت  و  زیاد  جمعیت  است؛  شده  ترین تبدیل 

سال اخیر با سرعتی قابل توجه در زمینه توسعه و رشد    ۴۰  ه کاالی جهان بوده است. این کشور ظرفکنندمصرف

مالی سال   بحران  از  پس  و حتی  برداشت  قدم  در    ۲۰۰۸اقتصادی  پایدار  تقاضایی  توانست  کرد،  درگیر  را  دنیا  که 

استه شده اما همچنان این کشور  های اخیر از سرعت رشد اقتصادی چین کاغلب کاالها پدید آورد. اگرچه در سال 

-ترین اقتصاد جهان است و نوسان رشد اقتصادی این کشور کوتاه گبی قابل قبول درحال تبدیل شدن به بزربا شتا

شود. استمرار روند رشد اقتصادی چین، این بینی میمدت آینده روشنی برای اقتصاد چین پیشمدت بوده و در بلند

تقاضا در  تواند به ثبات بازار  همین موضوع می  های آینده تبدیل خواهد کرد که در سال کشور را به کشوری پردرآمد  

این کشور منجر شود. به این ترتیب هر گونه اظهار نظری نسبت به آینده بازار کاالها در دنیا متاثر از شرایط رشد  

 .اقتصادی چین خواهد بود

بازار مصرف و گسترش  اقتصادی  //    روند شهرنشینی  از سال  اصالحات  ای  ۱۹۷۸در چین  که  ن موضوع، آغاز شد 

سرمایه صنعتی افزایش  و  صنعتیسازی  داشت.  همراه  به  را  کشور  این  در  افزایش    گذاری  باعث  اقتصاد  شدن 

باالتر به شهرها جذب شدند و به این ترتیب نرخ    تقاضای نیروی کار در مناطق شهری شد و کارگران با دستمزدهای

درصد بود این رقم به    ۱۹برابر    ۱۹۸۰ی چین در سال  باال رفت. درحالی که نرخ شهرنشین  شهرنشینی در این کشور 

صنعتی شدن و    .درصد برسد  ۷۳به    ۲۰۵۰شود که این نرخ تا سال  بینی میرسید و پیش  ۲۰۱۱سال     درصد در  ۵۰



 
به  پایه  کاالهای  مصرف  رشد  عوامل  از  یکی  به شهرنشینی  انرژی  و  پایه  فلزات  حوزه  در  میخصوص  رود.  شمار 

که این موضوع به مفهوم افزایش تقاضا برای انواع   گذردساخت واحدهای عظیم تولیدی میصنعتی شدن از مسیر  

وساز و زیرساخت شهری کاالهای پایه است. در کنار این موضوع مهاجرت ساکنان روستا به شهرها نیاز به ساخت

باال می  تقاض را  امر عاملی درجهت رشد  به برد که همین  کاال  انواع  برای  فلزات  ا  که    .پایه استخصوص  باوجودی 

سال  در  چین  در  شهرنشینی  مناطق  سرعت  در  ساکن  جمعیت  سهم  همچنان  اما  بوده  افزایش  به  رو  اخیر  های 

شهری این کشور نسبت به سایر اقتصادهای صنعتی بزرگ دنیا و حتی کشورهای همسایه این کشور از جمله کره 

امه خواهد داشت های آتی نیز ادر این کشور در سال ن است و درواقع افزایش شهرنشینی دجنوبی و مالزی پایی

 .که همین موضوع باعث استمرار تقاضا برای انواع کاالهای پایه از این ناحیه خواهد بود

تقاضا  افزایش  با  متوسط  در سال//    همبستگی رشد قشر  اقتصادی چین  افزایشی  سرانه رشد  روند  اخیر  های 

و کشور    داشته  این  متوسط  قشر  جمعیت  تولبر  سرانه  رشد  است.  شده  نوعی افزوده  به  داخلی  ناخالص  ید 

می تلقی  جامعه  متوسط  قشر  اقتصادی  اوضاع  بهبود  و  جامعه  درآمد  موضوع  افزایش  این  رو  همین  از  و  شود 

میلیون   ۱۵۰برابر    ۲۰۰۰تواند افزایش مصرف انواع کاالها را به دنبال داشته باشد. طبقه متوسط چین در سال  می

برسد. افزایش جمعیت و    ۲۰۲۱میلیون نفر در سال    ۶۷۰ود که جمعیت این طبقه به  شبینی میاما پیش نفر بوده  

 .رودشمار میقدرت طبقه متوسط عاملی مهم در رشد تقاضا برای انواع کاالهای پایه به 

ادی شود، رشد اقتصوط به چین میدرصد مصرف جهانی فلزات مرب ۴۰//    در انتظار رشد مصرف فلزات اساسی

ترین بازار مصرف فلزات اساسی در ترین عامل تبدیل چین به بزرگکشوری صنعتی مهم  این کشور و تبدیل آن به

های شهری از جمله راه  دنیا بود. در دو دهه گذشته رشد شهرنشینی در چین با ساخت مسکن، تامین زیرساخت

تولیآهن، سیستم فاضالب، سیستم تهای  باعث شد که  برق  توزیع  و  فلزات  د  از  برای بسیاری  و  قاضا  مانند مس 

ترین بازار مصرف فلزات اساسی در دنیا است. ای باال رود و درحال حاضر این کشور بزرگآلومینیوم به طور گسترده

بزرگ  چین  مصرف اگرچه  به ترین  دنیا  در  فلزات  میکننده  کشور شمار  این  فلزات  مصرف  سرانه  اما  نسبت   رود  به 

دن بزرگ  میزاناقتصادهای  از  بخشی  است.  کمتر  توسعه  یا  مسیر  در  فلزات  برای  ایجاد  تقاضا  برای  و  یافتگی 

توسعهمیوساز صرف ساخت در کشورهای  این وجود عموما مصرف فلزات  با  نقاط دنیا  شود،  از سایر  باالتر  یافته 

تو و  تفاوت وجود داردسعهاست. درواقع میان محل مصرف در کشورهای درحال توسعه  درحالی که عمده   .یافته 

یافته  شود در کشورهای توسعهتقاضا برای انواع فلزات در کشوری در حال توسعه مربوط به بخش زیرساخت می 

یافته باالتر  سرانه درآمد در کشورهای توسعه  .زندتقاضای عمومی مردم برای انواع کاالها رشد تقاضا را رقم می

عنوان مثال در  شود، بهلف جامعه میاع کاالها از سوی اقشار مختوع باعث رشد تقاضا برای انوبوده و همین موض

یافته که بخش قابل توجهی از مردم درآمد قابل قبولی دارند، عمر استفاده از لوازم خانگی، خودرو  کشوری توسعه

    زند.رقم می  سرانه مصرف انواع فلزات را  تر بوده و همین موضوع افزایش تقاضا برای انواع کاالها و رشدو... پایین

ترتی این  بتواند در سال به  اگر چین  افزایش قشر  ب  با  کند،  را محقق  مدنظر خود  اقتصادی  میزان رشد  آینده  های 

متوسط جامعه و باال رفتن توان اقتصادی قشر متوسط، بازار جدید، برای انواع محصوالت در این کشور پدید خواهد 

البته توجه به این نکته ضروری    .زدات اساسی در چین رقم خواهد  وضوع رشد تقاضا را برای فلزآمد که همین م

توسعه به  بودن  توسعه  درحال  از  گذر  که  روند است  همچنان  اما  کاست  خواهد  تقاضا  رشد  سرعت  از  یافتگی 

بنابراین کرد.  پیدا خواهد  ادامه  این کشور  در  کاالها  انواع  برای  تقاضا  افزایش  کاهش سرعت   مستمر  با  متناسب 

ت سرمایه رشد  میزان  از  می  گذاریقاضا  کم  چین  فلزات  بخش  در  جدید  ظرفیت  ایجاد  در برای  که  اتفاقی  شود، 

    .های اخیر نیز رخ داده استسال



 
ناخالص داخلی  ۱۸سهم   از تولید  گذاری عامل اصلی رشد اقتصادی چین در دو دهه  سرمایه //    درصدی صادرات 

های جدید در بخش تولید و زیرساخت، دمدت چین در ساخت ظرفیت گذاری بلنهمچنین سرمایه گذشته بوده است.  

تجارت جهانی در سال   به سازمان  این کشور  پیوستن  از زمان  ویژه  برای    ۲۰۰۱به  تقاضا  افزایش  در  نقشی مهم 

و این کشور به سمت ها قرار داد  روی چینی تر پیش فلزات داشت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی بازاری وسیع

پایانی  تولید و  نهایی  و در سال   محصوالت  دنیا حرکت کرد  نقاط  همواره چین     های گذشتهبرای صادرات به سایر 

درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به    ۱۸همچنین    .ترین صادرکننده انواع کاال به دنیا بوده استبزرگ 

شمار توجه به لص داخلی چین رقمی قابل  دی صادرات از تولید ناخادرص  ۱۸شود. اگرچه سهم  بخش صادرات می 

های گذشته روبه کاهش بوده است. البته علت اصلی  رود، اما این سهم در تولید ناخالص داخلی چین در سالمی

ازجمله رشد سرمایه  داخلی  ناخالص  تولید  در  تاثیرگذار  پارامترهای  افزایش سهم سایر  به  در  این موضوع  گذاری 

براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، میزان صادرات کاال در    .گرددکشور بازمی  ساخت مسکن و زیرساخت این

  ۲۴۹۸درصد یعنی معادل    ۱۳/  ۳میلیارد دالر بوده است که از این میزان    ۷۵۰هزار و  ۱۸معادل    ۲۰۱۹دنیا طی سال  

به اول صادرات کاالی  های قبل در رتمانند سال میلیارد دالر آن توسط چین صورت گرفته و به این ترتیب این کشور  

این کشور در رتبه    ۲۸۳برابر    ۲۰۱۹ا قرار گرفته است. میزان صادرات خدمات چین در سال  دنی و  میلیارد دالر بوده 

گرفته است قرار  زمینه  این  در  اوج جنگ  .پنجم جهان  میالدی  ایاالت متحده سال گذشته  و  میان چین  تجاری  های 

به حداقل رساندن مبادالت تجاری چین به کار بست،  تمام تالش خود را برای    باوجود اینکه دولت ترامپآمریکا بود.  

های قبل حفظ کند. اگرچه این موضوع  اما این کشور توانست میزان صادرات کاال و خدمات خود را در سطح سال 

های رشد نامهلی آمریکا، چین را از برهای اعمارود اما محدودیتشمار میموفقیتی قابل توجه برای دولت چین به

 .د عقب انداختصادراتی خو

بهره  سرمایه کاهش  چینوری  اقتصاد  آشیل  پاشنه  ظرفیت//    گذاری،  کاالها  اگرچه  انواع  تولید  در  چین  سازی 

   سهمی مهم در رشد تولید ناخالص داخلی چین داشت اما ایجاد ظرفیتی مازاد مصرف درحال حاضر این کشور را با

تواند همانند پاشنه آشیلی در مقابل تحقق رشد  ین موضوع میرو کرده که اری روبه گذاوری سرمایه بهره   کاهش

سال در  چین  داخلی  کندتولیدناخالص  عمل  آتی  سیاست   .های  شرایط  این  میدر  چین  دولت  فعلی  تواند های 

بتواند از سویی  باورند اگر دولت چین  تاثیری بسزا در عبور از این چالش داشته باشد. کارشناسان اقتصادی بر این  

مس سایر  بر  با  خارجی  روابط  بهبود  درصدد  دیگر  طرف  از  و  یابد  تمرکز  کشور  این  در  داخلی  پایدار  توسعه  یر 

وری صنایع این کشور را مرتفع  کشورهای دنیا و بهبود تجارت خارجی برآید؛ با رشد بازار تقاضا مشکل کاهش بهره

از آنجا که همچنان بخش قابل توجهی از مردم اد داخلی این کشور و  ن باتوجه به جمعیت زیدر این میا    .خواهد کرد 

تواند از طریق  چین به خصوص در نیمه غربی از درآمد پایینی برخوردار هستند، تمرکز بر بهبود زندگی این افراد می 

ر صنایع  از  بسیاری  ظرفیت  به  نسبت  تولید  بودن  پایین  مشکل  داخل  بازار  بهتقویت  توجه  کند.  برطرف  افزایش    ا 

نیز ب ناخالص داخلی چین اهمیت دارد. کارشناسان  صادرات  تولید  برای رشد  رای تحقق میزان درنظر گرفته شده 

از   این موضوع  که  کند  تمرکز  باالتر  افزوده  با ارزش  بر صادرات محصوالت  این پس  از  باید  این کشور معتقدند چین 

در این میان ادامه جنگ تجاری چین و آمریکا نیز    .شودایع این کشور محقق میطریق بهبود سطح تکنولوژی در صن

چین باید درصدد به حداقل رساندن اثرات این جنگ بر اقتصاد این کشور باشد.   به ضرر این کشور خواهد بود و دولت

ست د آمارها بیانگر آن اشیوع ویروس کرونا نیز از دیگر تهدیدات موجود بر سر راه تمامی اقتصادهای دنیا بود هرچن

تر از سایر اقتصادهای دنیا از پس این بحران برآمد و حتی توانست آن را تبدیل به فرصت نیز  که چین بسیار سریع 

بیانگر آن است که اگرچه شیوع   ۲۰۱۹آن با سال    و مقایسه   ۲۰۲۰نگاهی به آمار صادرات ماهانه چین در سال    .کند

کرونا ظرف مدت کوتاهی در این کشور    ین کاست اما با کنترلال از میزان صادرات چامس    های ابتدایکرونا در ماه 



 
ای که نه تنها به سطح قبلی صادرات  گونهمجددا چین از فرصت استفاده کرد و میزان صادرات خود را افزایش داد به 

اقتصادهای   اغلب  برخالف  بنابراین  گرفت.  پیشی  نیز  قبلی  میزان  از  که حتی  بازگشت  در  خود  کرونا  دنیا، شیوع 

اقتصمیان نفع  به  افزایش  مدت  برای  پایه  بهای کاالهای  کاهش  فرصت  از  این کشور  بوده است. همچنین  اد چین 

خوبی استفاده کرده است. این موضوع عالوه بر نفع چین به کمک بازار  وساز در این کشور به واردات و رشد ساخت

گیری دنیا با کرونا بازارهای  ن محصوالت در زمان درد تقاضای چین برای ایفلزات پایه در دنیا نیز آمده و درواقع رش

   .کاالیی را از سقوط نجات داده است

 کند؟گذاری خارجی خود چگونه عمل میچین در قراردادهای سرمایه/    تولید چینی

در  ساله آغاز شد. برخالف شعاری که چهار دهه از عمر آن    ۲۵های یک قرارداد  همه چیز تقریباً از زمزمه فرزین زندی

اه استقالل در پیش گرفته شود، اما این روزها، جدال سختی گذرد و قرار بر این بود که رسپهر سیاسی ایران می

ضعیت بغرنجی که نه فقط رابطه با غرب که  نفع سیاسی در گرفته است. قرار گرفتن کشور در وهای ذی بین جناح

اکنو زیادی کرده است.  نیز گرفتار مشکالت  را  با شرق  داریم که تصمیمرابطه  به شدت  ن در شرایطی قرار  گیری 

ای برای سیاست خارجه  درست  تصمیم  اتخاذ  و  تحقیق همهدشوار شده  و  مطالعه  نیازمند  بحث  ران  جانبه است. 

داد همکاری بین ایران و چین و مدح و ذم آن بلکه تالشی است برای بررسی رویکردی  اصلی در این نوشتار نه قرار

در   پیشتر  چین،  با  که  مراوده  نوع  ارزیابی  و  داشته  پرداخته،  همکاری  به  آنها  با  که  کشورهایی  سایر  قبال 

ایران، ارتباط با    ایبر   .گذاری کرده استکه اژدهای زرد با سرمایه هنگفت خود در آنها سرمایه کشورهایی است  

مساله  همواره  اسالمی  انقالب  از  پس  ویژه  به  خارجی  که کشورهای  شکلی  به  است  بوده  حدیث  و  پرحرف  ای 

ها تبدیل به دستاویزی برای  گرایانه در دوره مورد اشاره، در برخی برههحساسیت مردم متاثر از شعارهای استقالل 

جناحفرصت برخی  تا  طلبی  است  شده  سیاسی  نمایاندن های  سفید  و  یکی  دادن  جلوه  سیاه  با  رهگذر،  این  از 

آنچه نفع گروهی و جناحی خویش است را دنبال   دیگری، راه را بر منافع ملی ببندند و در پستوهای قدرت و ثروت،

در مخمصه قرار گرفتن کشور  و همزمان،  نگاه  این  پدیدار  کنند. تسری  برجام  از  ایاالت متحده  از خروج  ای که پس 

گیری کشور، وضعیتی را پدید آورده است که تنها دو کشور روسیه و  ه است در کنار کژکارکردی ساختار تصمیمشد

مدت این  در  منطقه   چین  منافع  اساس  بر  هم  ایران  آن  با  و...  غرب  با  ایدئولوژیک  تقابل  جغرافیایی،  نزدیکی  ای، 

اس توجه  مورد  جا  این  در  آنچه  حال،  این  با  کنند.  همراهی  آن، اندکی  اساس  بر  که  است  رویکردی  بر  تاکید  ت، 

وسل به آن توانسته با گسترش  رفته در حال تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیاست، با تکشوری مانند چین که رفته 

گذاری در برخی کشورها )با الگویی مشخص و هدفمند( عالوه بر تامین منافع ملی خود، منافع  همکاری و سرمایه 

نیز   را  هدف  دم کشورهای  نمونه  یک  عنوان  به  روزها  این  آنچه  کند.  قبال  برآورده  در  پیش  از  بیش  دستی، 

مورسرمایه  خارجی  کشورهای  در  چین  آفریقاستگذاری  مساله  دارد  قرار  توجه  گسترده  حجم سرمایه  .د  گذاری 

بینی به چین چین در قاره سیاه و شروطی که چین برای ضمانت در قبال این کشورها در نظر گرفته است، زمینه بد

همکاری   قرارداد  افشای  از  پس  ویژه  به  به  ۲۵را  رجوع  شاید  حال،  این  با  است.  داده  گسترش  ایران  با  ساله 

از عمر سرمایهگاه دید از یک دهه  آفریقایی که بیش  گذرد،  ها در کشورهایشان می گذاری چینیهای کارشناسان 

مدیرعامل موسسه حقو آیوک«  »ان جی  نباشد.  لطف  از  که  خالی  دارد  باور  آفریقای جنوبی،  در  آفریکن  پان  قی 

چینی همکاری  سرمایه »الگوی  برخالف  آنها  زیرا  است،  جذاب  بسیار  سازمان گذارها  یا  کشورها  برخی  های ان 

بینبین صندوق  مانند  سرمایه المللی  برای  شروطی  و  شرط  هیچ  جهانی،  بانک  و  پول  نمیالمللی  گذارند. گذاری 

کنند. آنها بدون تعیین شروطی در زمینه مسائل  وکار را معنا می های چینی در واقع کسب کت گذاران و شرسرمایه 

کنند. از طرفی مساله  های جدید در کشورهای آفریقایی مییق سرمایه به پروژه اقتصادی و سیاسی اقدام به تزر

در  .«1 کندد چین صدق نمیشود، در موردخالت خارجی که گاهی موجب انتقاد از آمریکا و کشورهای اروپایی می 



 
شتر از آن با عنوان  کند و آنچه پیاین مورد نیز اما چین مانند هر کشور دیگری، تنها به منافع اقتصادی بسنده نمی

گذاری در  گذاری هدفمند یاد شد، نکته دیگری است از »ان جی آیوک« که تاکید دارد »در عین حال سرمایه سرمایه 

کند؛ ی آفریقایی امکان نفوذ سیاسی و دیپلماتیک چین را در این کشورها فراهم میهای زیرساختی کشورهاپروژه 

آ اتفاقی که در کشورهای جنوب شرق  نیز رخ داده استهمان  از  به عنوان مثال، چین می  .سیا  با استفاده  تواند 

ات حساسی که در  روابط دیپلماتیک تازه خود با کشورهای آفریقایی، رای مثبت این کشورها را در برخی موضوع

می گذاشته  رای  به  متحد  ملل  متبادر  سازمان  ذهن  به  مساله  این  اگرچه  اما  ایران  مورد  در  کند«.  کسب  شود، 

میمی چگونه  است،  روسیه  و  چین  حمایت  نیازمند  خود  که  کنونی  وضعیت  در  »ایران  که  هدف  شود  یک  تواند 

رای ایران نیست چراکه اهمیت ژئوپولتیک ایران برای توان گفت که چین نیازمند  سیاسی نیز برای چین باشد؟« می

تنگنای شدید ایران در فروش نفت خام، به  ترین مزیت نزدیکی دو کشور تلقی شود. عالوه بر آن،  چین، شاید بزرگ

  کند که قیمت و نزدیک برای چین تبدیل میبنزینی ارزان ترین ماده اولیه مورد نیاز چین، ایران را به پمپ عنوان مهم

سرمایه می در  چین  راهبرد  دقیق  شکافتن  برای  ببخشد.  سرعت  را  کشور  این  اقتصادی  موتور  های گذاری تواند 

آ  کماکان  همکاری  خارجی،  به  چین  با  آن  در  که  کشورهایی  و  قاره  این  چراکه  است  مطلوبی  الگوی  فریقا 

به  برخاسته دستیابی  در  ناتوانی  و  توسعه  مسیر  در  داشتن  قرار  لحاظ  به  رویکردهای  اند،  در  همگانی  اجماعی 

کند. نخست، ل می بر همین اساس، چین اهداف خاصی را در آفریقا دنبا  .شباهت نیستندمحور، به ایران بیتوسعه

نفت   بخش  در  آینده،  برای حفظ ذخایر  و  گاز است  و  نفت  منابع طبیعی خصوصاً  به  دنبال دستیابی  به  این کشور 

گذاری کرده است. آمار فزاینده مصرف و نیاز چین به نفت که یجریه سرمایه کشورهایی همچون سودان، آنگوال و ن

وارد  به  نیز  متحده  ایاالت  از  بیشتر  روزها  دوم، سرمایه این  بود.  خواهد  نکته  این  موید  است،  نیازمند  در  ات  گذاری 

اقتصاد خود را به دور    تواند تالش پکن برای بازسازیآفریقا یک بازار بزرگ برای کاالهای صادراتی چین است که می

ایران نیز با  از نیروی کارش تسهیل کند چراکه هزینه نیروی کار در این کشور رو به افزایش است. از همین روی،  

حتی  و  دستیابی  دنبال  به  کماکان  چین  اینکه  سوم  است.  گرفته  قرار  وضعیت  همین  در  ریال  ارزش  شدید  افت 

افزایش شعاع افزایش مشروعیت سیاسی است؛ دولت پکن معتق آفریقا و حتی  و  تقویت روابط چین  د است که 

عمیق ارتباط  بیدایره  تاثیر  افزایش  به  پرشمارتر  کشورهای  با  مین تر  کمک  چین  به    .2کندالمللی  پرداختن  شاید 

بتواند رویکرد  سابقه چین در سرمایه  گوناگون  با کشورهای  در کشورهای مختلف و بررسی مدل همکاری  گذاری 

را ش از  فاف چین  با بیش  بیان کند. چین  اروپا،  کشور و منطقه جهان تجارت می   ۲۲۰تر  اتحادیه  آمریکا،  ژاپن،  کند و 

اداری وی اتحادیه کشورهای آسیای جنوبژه هنگمنطقه  تایوان چین، استرالیا، کنگ،  شرقی، کره جنوبی، استان 

گذاری این کشور نیز بر اساس آمارها؛  مایه شریک بزرگ تجاری چین هستند. در مورد مقاصد سر  ۱۰روسیه و کانادا  

اندونآمری روسیه،  کانادا،  پاکستان،  سوئیس،  برزیل،  بریتانیا،  استرالیا،  سنگاپور، کا،  آلمان،  مالزی،  نیجریه،  زی، 

گذاری کرده است. ترین کشورهایی هستند که چین در آنها سرمایه عربستان سعودی و قزاقستان به ترتیب، مهم

به  پراکندگی جغرا مانند عموم کشورها،  آن است که چین  بیانگر  به خوبی  این کشورها  ایدئولوژیک  تنوع  و  فیایی 

تامین   دنبال  به  اساسی  که  طور  اگرچه همانطور  است.  خود  اقتصادی  بیشتر رشد  افزایش هرچه  و  ملی  منافع 

شود که مشخصاً در  بال می ها، اهداف روشن و دقیقی دنگذاری پیشتر مورد تاکید قرار گرفت، در ذیل این سرمایه 

مساله  طراحی شده،  باستانی  ابریشم  راه  اساس  بر  که  راه«  یک  کمربند،  »یک  ابتکار  آسیا،  توجه    ایمورد  قابل 

کمتر   کشورهای  در  چین  حضور  مورد  در  حساسیت  باعث  که  دیگری  »عامل  پیشین،  موارد  بر  عالوه  است. 

های تحت حمایت این کشور چه  »طرف عرضه« از سوی شرکتیافته مانند آفریقا شده است، اتخاذ رویکرد  توسعه

سرمایه  سرمایه گذاری در  در  چه  و  داخلی  استگذاریهای  خارجی  شرکت  .های  این  واقع  ظرفیتدر  به  و  ها  ها 

نیازها   از  بیش  دارد-منابع خود  بیشتری  اهمیت  تقاضا  رویکرد طرف  در  نشان می  -که  رویکرد »طرف  توجه  دهند. 

تواند تعداد زیادی پروژه غیرضروری را روی دست کشورها بگذارد و آنها را  گذاری میبه سرمایه   هاعرضه« چینی



 
ج کشورهای  از  برخی  به نوبمانند  آسیا  بانک شرقی  به  کندشدت  بدهکار  چینی  مورد   ۳.«های  در  آنچه  بنابراین، 

اقتصادیگذاریسرمایه  است، ساختار  توجه  بسیار شایان  خارجی  کشور-های  حاکمیت سیاسی  که  است  هایی 

کالن   ی )جناحی( به مسائلقانون در آنها وجود دارد و پیگیری منافع ملی، موجب بروز فساد و تحمیل نفع شخص

نمی سرمایه ملی  این  وضعیتی،  چنین  در  است. گذاریشود.  بوده  فایده  مفید  و  سازنده  طرف،  دو  هر  برای  ها، 

گذاری چین دید روزافزون تقابل بین چین و آمریکا، بیشترین سرمایه دهند، در عین تشطور که آمارها نشان میهمان

ایاالت متحده و کشورهایی بوده است که ساختارهای   از همین روی، غالباً  در  سیاسی سالم و کارآمدی دارند و 

 دهند؛ چراکه نسبتگذاری کشوری خاص )در اینجا مشخصاً چین( به خود راه نمینگرانی خاصی از بابت سرمایه

گیری و عمل در کشورهای خود به خوبی آگاهی دارند و این انسجام ملی، آنها را به کارکرد درست ساختار تصمیم

هایی که برای چین در زمینه استثمار برخی  رغم فرصتبه   .داردورد سوءاستفاده قرار بگیرند، مصون میاز اینکه م

کرد فراهم است اما به طور کلی، بررسی تاثیرات  اقتصادی ناسالم و کژکار-کشورهای دارای ساختارهای سیاسی

چینسرمایه  خارجی  مستقیم  س (ODI) گذاری  مقصد  کشورهای  نهادی«  »کیفیت  )مشخصاً  رمایه بر  گذاری 

داده بر اساس مجموعه  روندی مثبت است.  به سمت  تمایل  از  نوین(، حاکی  ابریشم  های کشورهای حوزه جاده 

گذاری خارجی چین، کیفیت نهادی کشورهای  ، سرمایه ۲۰۱6تا    ۲۰۰۳های  کشورهای حوزه جاده ابریشم طی سال 

نه  را  حوزه  کوتاه این  در  درازمدت  تنها  در  بلکه  سرمایه مدت  اگرچه  این،  بر  عالوه  است.  بخشیده  بهبود  گذاری نیز 

رهای  خارجی چین هیچ تاثیر خاصی بر ابعاد نهادی »کنترل فساد«، »اثربخشی دولت« و »ثبات سیاسی« در کشو

دارای منابع طبیعی سرشار نداشته اما باعث بهبود ابعاد نهادی آنها در حوزه »کیفیت نظارتی« و »حاکمیت قانون«  

این معنی که سرمایه  شده به  تا »نفرین است؛  کند  به کشورهای میزبان کمک  گذاری خارجی چین ممکن است 

برسانند حداقل  به  را  اهمیت   ۴.منابع«  پژوهش،  این  جالب  ن نکته  و  است  می رویکردهای کشور مقصد  دهد، شان 

بودن آن( در راستای حفظ منافع  گذار خارجی )فارغ از شرقی یا غربی  اولویت اصلی در مدیریت همکاری با سرمایه 

است آن  ساختارهای  و  داخلی  وضعیت  بهبود  سرمایه   .ملی،  قبال  در  چین  رویکرد  پیشینه  اساس  در  بر  گذاری 

می  گوناگون  اولویت   توانکشورهای  که  گوشه دریافت  با  ولو  اقتصادی  دستاوردهای  بر  تاکید  همواره  چین  های 

»همچنین   است.  بوده  سیاسی  اهداف  به  بحثچشمی  عمدتاً  چین  و  ایران  میان  زیرا  بحث  است  اقتصادی  های 

چین،  رهبران  اساساً  ژئواکونومیک است.  و  اقتصادی  تعریف  دارند،  از خاورمیانه  نخبگان چین  که  تمام   تعریفی  از 

تجارت، سرمایه  به  این مفهوم که عمدتاً  به  دارند؛  ژئواکونومیکی  تعریف  به جز شرق آسیا  گذاری و  مناطق جهان 

می گس اولویت  مناطق  این  در  اقتصادی  مناسبات  چینیترش  به دهند.  چیزی  هر  از  بیش  هم  ایران  مورد  در  ها 

اقتصادی فکر می تبادالت  و  استمبادالت  به مباحث  تا  راهبردیکنند  و  آن  همین مساله می  ۵«.راتژیک  بیانگر  تواند 

افراط  بدبینی  که  چباشد  و  ایران  میان  جدید  قرارداد  به  نسبت  عادیگونه  بر سر  بحث  همانند  با  ین،  روابط  سازی 

آمریکا و کشورهای غربی، آبشخوری احساسی و بعضاً مبتنی بر تامین یا جلوگیری از حصول منافع گروهی دارد. 

س می رمایه نتایج  نشان  روشنی  به  قانونمند  کشورهای  در  همکاری  و  و  گذاری  جامع  استراتژی  تدوین  که  دهد 

های نوظهور بر اند کشورها را از ستیز الینقطع با یک ابرقدرت یا افتادن در دامان قدرت توروشن، پیش از هرچیز می

توانند منافع ملی کشور را تامین  می حذر دارد و راهی روشن و منطقی در عین همراهی با کلیه کشورهایی که  

   .قرار دهد رو کنند، پیش
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 شکافد حجت قندی زیر و بم قراردادهای چینی را می/    آناتومِی سبک چینی

همکاری    از قرارداد  بحث  روزها،  این  که  رسانه ۲۵آنجا  از  بسیاری  تیتر  چین  و  ایران  بین  داغ  ساله  موضوع  و  ها 

های سیاسی،  است تا به دور از تنش نفعان از شرق شده، ضروری  های سیاسی بین طرفداران غرب و ذیجدال

سرمایه  ب شیوه  آنها  با  پیشتر  که  پرشماری  کشورهای  در  چین  خارجی  مورد  گذاری  است،  برخاسته  همکاری  ه 

گذاری چین در بررسی و تحلیل قرار گیرد. لزوم این موشکافی به ویژه با در نظر گرفتن احتمال حجم باالی سرمایه

شود. اگرچه  ها دوچندان میگذاری، بدهی باال و نکول اقتصاد در سررسید سرمایه های زیادی از اقتصاد ایرانبخش

ساله میان ایران و چین کماکان منتشر نشده و بندهای روشنی از آن ۲۵ارداد همکاری  ساختار دقیق و جزئیات قر

سرمایه  هر  با  خوب  قرارداد  یک  اینکه  اما  است  نشده  چینیاعالم  ویژه  به  خارجی  چه  گذار  باید  ویژگی ها  هایی 

بر    داشته باشد، حائز اهمیت است. در همین زمینه، حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه وندربیل تاکید  با  آمریکا، 

های اقتصادی و تکنولوژیک سازی جلوگیری از انحصار چین بر اقتصاد ایران و لزوم ارتباط همزمان با دیگر قطبزمینه 

پروژه جهان، معتقد است که در قراردادهای با طرح  ابتدا  بهتر است  با چین،  های ی شبیه به قرارداد همکاری اخیر 

آزمایی و احتیاط در پیش گرفته  و سود آنها قطعی و سریع است به نوعی راستی محدود که بازگشت اصل سرمایه 

 .شود و به تدریج، این همکاری گسترش یابد

مدل    چین  سرمایه آیا  وهای  با  متناسب  را  خاصی  میگذاری  کار  به  کشور  هر  به  مدل رود  این  چه  گیرد؟  ها 

از نظر من  //  توان تشریح کرد؟ هایی دارند و مدل احتمالی در قبال ایران چگونه خواهد بود و آن را چگونه میوت تفا

گیرد. چند دلیل برای  کند در نظر میکار میهای خاصی را متناسب با کشوری که با آن  مسلم است که چین مدل

گردد. مثال واضحی که  انونی متفاوت کشورها برمیاله وجود دارد. یکی از دالیل به ساختار سیاسی و قاین مس

ممکن است قضیه را روشن کند نحوه تجارت و قرارداد با کشورهای اتحادیه اروپاست. داستان معروفی است که 

در اعظم آلمان، به مذاکره بگذارد. گفته  دد بود که پیمان تجاری جدیدی را با آنگال مرکل، صترامپ درص  ۲۰۱۷در سال  

توانید با آلمان به تنهایی مذاکره  بار به ترامپ در طول یک مذاکره گفته است که شما نمی مرکل یازده   شود کهمی

مثالً   بخواهد  اگر چین  کنید.  مذاکره  اروپا  اتحادیه  با  باید  بلکه  با  کنید،  تجاری شود  مذاکره  وارد  اروپا  در  با کشوری 

ه هم هست که هر چه قدرت اقتصادی یک کشور بیشتر  کند. همین داستان نشانگر این نکتمانع برخورد می   همین

برد مذاکره  اگر  حتی  داشت.  خواهد  هم  بیشتری  قدرت  دیگران  با  مذاکره  در  که  -باشد  طرفی  برد  باشد،  برد هم 

گذاری و  گردد. مدل سرمایه مساله برمی   دارد احتماالً بیشتر خواهد بود. دلیل دوم به همینقدرت اقتصادی باالتری  

زنی دارد، تا چه حد اعتبار داشته  گردد که طرف مقابل چین تا چه حد قدرت چانه ه به این مساله برمیطریق مذاکر

پروژه  در  را  چین  جایگزینی  قدرت  حد  چه  تا  دیگر و  عامل  دارد.  پیشنهادی  هر    های  )یا  چین  که  مذاکره  در  مهم 

یا تنزیل زمانی  گیرد این است که به قول اقتصاددانان،( در نظر میکننده دیگریمذاکره  time) نرخ ترجیح زمانی 

preferece or time discounting) نرخ ترجیح زمانی یک فرد، مصرف در زمان حال فرد را با    //  .طرف مقابل چیست

مصرف در زمان آینده ترجیح   کند. کسی که مصرف در زمان حال را به شدت بهمیمصرف در زمان آینده مقایسه  

اند نرخ ترجیح زمانی باالیی هایی که در تله افتاده های فقیر و آدم مانی باالیی دارد. معموالً آدم دهد نرخ ترجیح زمی

شود که بین دو هدیه  ی پیشنهاد میای در یک آزمایش اقتصاددارند. مثالً در تحقیقی در مورد فقرای کانادا، به عده 

انتخا  را  اول  یکی  گزینه  کنند.  پرداخت می   ۱۰۰ب  فرد  به  االن  که همین  کاناداست  دوم  دالر  گزینه  دالر    ۶۰۰شود. 



 
ریخته می آنها  بازنشستگی  به حساب  که  انتخاب کاناداست  به حساب است  برای کسی که کمی سرش  شود. 

اند فقط به این دلیل  انتخاب کرده اما بسیاری از فقرا در آن تحقیق گزینه اول را  دوم بسیار بهتر از انتخاب اول است.  

تر از مصرف در آینده است. آدم فقیر، یا بهتر بگوییم انسان با ذهنیت ها، مصرف در اکنون بسیار باارزش که از نظر آن

کم میفقیر،  مصرف  جوری  است.  خوابصبر  او  خانه  در  فردا  مرگ  شتر  انگار  که  می کند  البته  است.  توان  یده 

آیا نرخ ترجیح زمانی باال فقرها راجع به این مساعت یا این فقر است که نرخ ترجیح  می   ساله بحث کرد که  آورد، 

باعث می  را  باالتر  نشانه ذهنی  به هر صورت،  آدم شود.  که  دارد  وجود  باال  های بسیاری  زمانی  تنزیل  نرخ  با  های 

می  قرار  سوءاستفاده  وام گیرنمورد  که  موسساتی  آمریکا،  در  مثالً  بهد.  با  میره های  باال  موسساتی های  دهند، 

ساله خانه برای  ۳۰دهند. در حالی که نرخ سود بانکی وام  های کم اعتبار را هدف قرار میآدم   هستند که فقرا و

آدم  وام بیشتر  فقیر  ذهنیت  با  افراد  این  از  بعضی  است،  درصد  سه  حدود  در  کشور  این  در  کوتاه ها  مدتی های 

ها بیرون  های این وامام بدهیی صدها درصد است. بعضی از این افراد هرگز از دگیرند که نرخ بهره آنها گاهمی

تصمیم  .آیندنمی نحوه  به  تصمیماگر  چه  ایران،  در  زمینه گیری  چه  و  اقتصادی  زمینه  در  نگاهی  گیری  دیگر،  های 

ارد. به عبارتی دیگر، همیشه  گیر در ایران انگار نرخ ترجیح زمانی باالیی درسیم که تصمیمبیندازیم به این نتیجه می 

داد، داده است. از آن دولتی که با افتخار به مردم کاالی کوپنی تقریباً مجانی می اهمیت می  به مصرف حال بسیار 

سرمایه  مجانی  کاالی  این  برای  آنکه  از  میغافل  بین  از  نمیای  جایگزین  که  تا  رود  قرض  شود؛  که  دولتی  آن 

ای پردرآمد نفتی کشور را به  هداشت. و آن دولتی که سال اختش را هم نگه نمیگرفت و حساب و کتاب بازپردمی

پاشی تبدیل کرد. همه اینها نشانه این است که نرخ ترجیح زمانی ما باالست. اینکه فکر کنیم وضعیت  های پولسال

نمی  بدتر  هست  اینکه  تراز  نرخ  نشانه  درها  شود  من  نظر  به  مساله  همین  باالست.  زمانی  روی  جیح  به  را 

 .دهدداند و همین به آنها دست باال را می می کند. چین این را سوءاستفاده باز می 

ای چین در خاورمیانه و افزایش مشارکت با کشورهایی مانند پاکستان، امارات متحده گذاری منطقه تجربه سرمایه   

تجربه این  و  است  بوده  چگونه  تاکنون  و...  عربستان  متناسب  عربی،  را  رویکرد  ها  و  سیاسی  آرایش  آینده  با 

توانم  من نمی//    توان ارزیابی کرد؟ ن چطور میگذاری چین در ایراژئوپولتیک کشورهای منطقه، در مورد سرمایه 

رسد که همکاری چین و پاکستان  ای است. به نظرم میبه همه موارد شما به درستی جواب بدهم. سوال گسترده

همکاری نوع  آن  بایداز  که  قرارداد   هاست  این  به  احتماالً  ایران  قرارداد  مدل  بگیرد.  قرار  ما  مطالعه  مورد 

معروف شده است، شامل قراردادهایی برای   cpec ت. قرارداد بین این دو کشور که بههایی خواهد داششباهت

رارداد در  های متعدد، توسعه راه و بندر و همکاری نظامی است. یک قسمت از قها مانند نیروگاه توسعه زیرساخت

از شریف و حدود هفت  ای است که به یک کمربند یک جاده معروف است. قرارداد از زمان نوحقیقت زیر چتر پروژه

المللی نداشت. قرارداد بین سال پیش شروع شده است. پاکستان در آن زمان دسترسی به منابع ارزان مالی بین 

کرد. نظامیان پاکستان  های مورد عالقه دو طرف تامین میاین دو کشور منابع مالی به نسبت ارزانی برای پروژه 

ای مشکالت برجسته  cpec ضی بودند. البته الزم به تاکید است کههم از قسمت همکاری نظامی بین دو کشور را

 توانند سرمایه اولیه و نرخ های زیرساخت مانند ریل و راه و بندر، به ندرت میهم دارد و مبنی بر این است که پروژه 

ی است و به  بهره آن را به صورت مستقیم برگردانند. مخصوصاً برای کشوری مانند پاکستان که کشور نسبتاً فقیر

های زیربنایی در آن کشور سخت است. به همین دلیل، عمران خان سعی کرده  همین دلیل کسب سود از پروژه 

رو است. نتیجه این نین نظامیان داخلی روبه است که قرارداد بین دو کشور را محدود کند که با مقاومت چین و همچ

 .ارداد تبدیل به مشکلی عمده برای پاکستان خواهد شدهای حاصل از قرشده است که به زودی، بازپرداخت بدهی

از به    باالیی  حجم  چنین  با  توافق  این  در  اصلی  نگرانی  اقتصادی،  پژوهشگران  و  کارشناسان  از  برخی  زعم 

در همه بسرمایه  اقتصاد در سررسید سرمایه خشگذاری  و نکول  باال  بدهی  اقتصادی،  این  گذاری های  آیا  هاست. 



 
در حوزه سرمایه نگرانی، برخاس از سوابق چین مثالً  یا خاستگاه  ته  آفریقا و تملک در قبال بدهی است  گذاری در 

اگرچه  اال نگرانی بجایی است.نگرانی در مورد بدهی ب//  ها را مرتفع کرد؟ توان این نگرانی دیگری دارد؟ چگونه می 

حجم قرارداد ایران و چین کمی بیش از  حجم قرارداد و چگونگی اجرای آن هنوز روشن نیست اما اگر فرض کنیم که 

پاکستان باشد، یعنی رقمی حدود   برابر  با فرض میلیارد دالر )رقمی که در گوشه و کنار ذکر می  ۲۰۰سه  شود( 

بدهی حاص قرارداد،  مشابه  می ساختار  تا  له  بسیار    ۳۰۰تواند  ایران  اقتصاد  برای  بدهی  چنین  باشد.  دالر  میلیارد 

های در دست اصل سرمایه و سود خود را باز نخواهند گرداند. برای رفع  است که پروژه   باالست. فرض من هم این

پروژه  از  که  بهتر است  بازگشت اصل سرمایه و سودشان قطعی  نگرانی،  که  کنیم  و سریع  های محدودی شروع 

ر است که سرعت های جدیدی تعریف شود. یک نکته در اینجا الزم به تذکها موفق بود پروژه است. اگر این پروژه 

پروژه چینی از  بسیاری  رساندن  پایان  به  در  بسیار شگفت ها  چین  داخل  اجرای  های  در  متاسفانه  اما  است.  انگیز 

اند. پروژه آزادراه شمال و پروژه  وری باال را نشان نداده بهرههای زیرساختی در ایران به هیچ وجه آن سرعت و  پروژه 

گونه نیست که  این  .اندها هستند که سرعت الزم را نداشتهاگذارشده به چینیهای وهایی از پروژه آزادگان نمونه 

ایسه آن با  ها و مقمند به سرعت کار چینیها همین رفتار را داشته باشند. کسی که عالقه ها با همه خارجی چینی

انگهای معروف  ای که به گیگا شدیگران است بد نیست نگاهی به سرعت ساخت کارخانه تسال در چین )کارخانه 

ای که در آلمان  شده است( بیندازد و سرعت ساخت این کارخانه را حتی با نمونه مشابه آمریکایی در نوادا و نمونه

بسیاری ک کارشناسان  کند.  مقایسه  را مطالعه میدر حال ساخت است  تسال  تصور می ه شرکت  که  کنند  کردند 

کارخانه سال  بکشد. چینیساخت  به سرعت  ها طول  از  ها  هزینه ساخت  دادند، حتی  قرار  تسال  اختیار  در  زمین 

ماه کارخانه را آماده تولید کردند. به نظر من دو عامل در سرعت عمل در  ۱۲های چینی تامین شد، و در کمتر از بانک 

. کندتراتژیک نگاه می های الکتریکی به دیدی اسفوق نقش داشته است. یکی اینکه چین به تولید اتومبیل  داستان

میچینی مهمها  از  یکی  که  اتومبیلدانند  شدن  الکتریکی  نزدیک  آینده  در  تکنولوژیک  تغییرات  و  ترین  هاست 

 star) ایتسال، ایالن ماسک، قدرت ستاره   خواهند در این زمینه از پیشروترین کشورها باشند. دوم اینکه رئیسمی

power) هایی که اند و چینیس( به کارایی و سرعت معروفهای او )تسال و اسپیس اکدارد. ایالن ماسک و شرکت

های چینی به دهند. حال تصور کنید که شرکتکنند خود را با این سرعت و فرهنگ تطبیق میبرای ماسک کار می 

بیایند. چه فره را مشاهده می ایران  انگیزشی  نظام  و  کاری  نمونهنگ  این دست که  کنند؟ مگر کم است  از  هایی 

اند و کاری اند، پول گرفته های گذشته با دولت قراردادهای بسیار بزرگ بسته ی هستند که در دهه ها و افرادشرکت

نداده  گرفتهتحویل  پول  آزادگان  میدان  و  آزادراه شمال  برای  فرد  و  این همه شرکت  نداده اند؟  تحویل  کار  و  اند. اند 

 .دهندها هم خودشان را با این فرهنگ تطبیق میچینی

در قبال همکاری  آیا نگاه     باید نگاهی استعمارگونه و چپاول ۲۵ما به رویکرد چین، مشخصاً  با ایران،  گرایانه  ساله 

قرار گرفتن در مسیر منافع ملی، می  و  آن در کشور  در صورت مدیریت صحیح  این همکاری  یا  تواند بستری  باشد 

تصادی ایران و چین الزم است. البته اق  کنم که همکاریمن فکر می//    مناسب را برای توسعه ایران فراهم کند؟ 

می  قطب فکر  تمام  با  که همکاری  به  کنم  نباید  این همکاری  اما  است.  الزم  دیگر هم  تکنولوژیک  و  اقتصادی  های 

قرارداد  گونه بدهد.  ایران  بازار  در  انحصاری  قدرتی  به چین  که  باشد  نشده  ۲۵ای  نوشته  و چین هنوز  ایران  ساله 

گرایانه خواهد بود یا قراردادی  قرارداد است که روشن خواهد کرد آیا این قرارداد چپاول ین  است. چگونگی نوشتن ا

گذرد. در حقیقت  به نفع اقتصاد ایران. البته من به هیچ وجه معتقد نیستم که مسیر توسعه ایران از این قرارداد می 

ست که کمک جدی برای توسعه باشد. ن اشانس اینکه این قرارداد برای اقتصاد ایران دردسر درست کند بیش از ای

هایی را  زند. قسمتدر همین رابطه و در سندی که منتشر شده بندی آمده است که حرف از انتقال تکنولوژی می

این  میکه  نوشته  گرفتچنین  جدی  نباید  ساده   .شوند،  این کارهای  شکست  و  موفقیت  بین  مرز  که  هست  ای 



 
دهد که قسمت همکاری نظامی و سیاسی این جربه پاکستان نشان می ه تکنند. یکی اینکقرارداد را مشخص می 

خواهد این دو را به هم گره بزند. دوم  قرارداد باید از قسمت همکاری اقتصادی منفک شود. طرف چینی احتماالً می

ران االن از نظر  ای  کنند که اینکه، ممکن است کسانی که خواهان انعقاد این قراردادند به این قرارداد به این دید نگاه  

هایی است که دولت توان در حقیقت روشی برای تامین مالی پروژه   مالی در شرایط دشواری است و این قرارداد

تامین مالی آنها را ندارد. در آن صورت بهتر است که این قرارداد اصالً امضا نشود. در مقابل، باید به صورت مجزا به  

توانند از هایی که می فایده نگاه کرد. حتی بهتر از آن این است که فقط پروژه   ه وهر پروژه در قرارداد به دید هزین

از   بسیاری  کنیم،  نگاه  قضیه  به  دید  این  به  اگر  کنند.  پیدا  شروع  اجازه  بپردازند  را  خود  هزینه  خود  درآمد  محل 

اشت. اگر میلیاردها دالر  د داند موضوعیتی برای طرح نخواهن هایی که به صورت کلی در این قرارداد ذکر شدهپروژه 

پروژه پروژه خرج  این  اما  زیرساختی شود  آن های  در  کنند،  تامین  را  آن  روی  پرداختی  بهره  و  پول  اصل  نتوانند  ها 

دولت  داراییصورت  شد  خواهند  مجبور  آینده  را  های  ایجادشده  بدهی  تا  بفروشند  را  نفت  مانند  دیگری  های 

ی جدی برای هر پروژه پیشنهادی موجود باشد، احتمال موفقیت آن پروژه از  قیببازپرداخت کنند. سوم اینکه، اگر ر

 .های خود را با آن تطبیق خواهد دادشود. اگر چین خود را در موقعیت انحصاری ببیند، خواستدید ایران بیشتر می

 ی بازی هابازار گرم کنسول

می کنسول  وارد  چین  از  همه  که  بازی  باهای  را  خود  قیمت  می  شوند.  تنظیم  ارز  از  نرخ  یکی  مثال  برای  کنند. 

معادل   xbox هایکنسول  ارزی،  جهش  از  پیش  نرخ ۹۰۰که  تومان  بازار  هزار  در  اکنون  بود،  شده  میلیون ۲گذاری 

می فروش  به  دالر  تومان  با  البته  همچن۱۵رسد.  تومانی  کنسول هزار  بازار  از  ان  فروشندگان  بود.  گرم  بازی  های 

ش از عید و دوران قرنطینه بسیار راضی بودند که با صعود دوباره دالر به حالت قبل برگشت  وضعیت خوب بازار پی

 .استداشته اما همچنان فروش لوازم جانبی مانند دسته و سی دی بازی بازار را گرم نگه 

 چت پس از اعالم ممنوعیت رشد دانلود وی

  ۴۱رسان در آمریکا  در یک هفته میزان دانلود این پیام چت در آمریکا، فقط  خبرگزاری مهر: پس از اعالم ممنوعیت وی

جمهور آمریکا ، پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس (Sensor Tower) «شد کرد. طبق آمار شرکت »سنسور تاور درصد ر

چت در رسان چینی درآمریکا افزایش یافته است. کاربران وی چت کرد، میزان دانلود این پیام تهدید به ممنوعیت وی 

نصب آن هجوم بردند. از سوی دیگر کاربران این    استورها حذف شود، برایریکا قبل از آنکه این اپلیکیشن از اپ آم

رسان سیگنال را دانلود کردند. یک هفته چت، پیاموجوی یک اپلیکیشن جایگزین برای ویاپ در چین نیز در جست

درصد نسبت به هفته قبل از آن    ۴۱نی در این کشور  چت در آمریکا، میزان دانلود اپ چیپس از اعالم ممنوعیت وی

د شد.  اپ بیشتر  در  و  آمریکا  در  سیگنال  اپلیکیشن  دانلود  میزان  زمانی  بازه  بهرهمین  نیز  چینی  طور  استورهای 

روی   QQ رسان چینی دیگر نیز به نامچت به یک اپ پیام درصد رشد کرد. عالوه بر آن کاربران وی   ۹۰و    ۳۰جداگانه  

 .شودچت توسط شرکت تنسنت ارائه می ند. این اپلیکیشن نیز مانند ویاآورده 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۱۹کاهش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۲۵
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https://www.irna.ir/news/83907457/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
بانک   .ارز خبر داد  ۱۹ارز عمده، از کاهش ارزش    ۴۷بانک مرکزی امروز )شنبه( با اعالم رسمی نرخ    -ایرنا    -تهران  

لمللی را اعالم کرد. از  اارز عمده بین  ۴۷مرداد( نرخ رسمی    ۲۲مرکزی جمهوری اسالمی ایران امروز )چهارشنبه،  

به    .ارز نیز با افزایش قیمت مواجه بودند. ارزش سایر ارزها ثابت باقی ماند  ۱۹ارز با کاهش قیمت و    ۱۹این میان  

هزار ریال قیمت خورد. هر پوند   ۴۲گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته،  

همچنین در تابلوی بانک مرکزی،    .ریال اعالم شد  ۷۳۹هزار و    ۴۹به قیمت   ریال و  ۹۶۱و  هزار    ۵۴به قیمت   انگلیس

فرانک سوئیس   و    ۴۶هر  کرون سوئد    ۲۰۵هزار  و    ۴ریال،  نروژ    ۸۳۱هزار  کرون  و    ۴ریال،  کرون   ۷۲۵هزار  ریال، 

  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷  هزار و  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۲ریال، روپیه هند    ۶۷۹هزار و    ۶دانمارک  

  ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۴۲۴هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۴۵هزار و    ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۳۴۸هزار و  

ریال، دالر    ۶۷۷هزار و     ۳۱عالوه بر این، دالر کانادا    .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹هزار و  

ریال، روبل روسیه    ۷۰۰هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۱۶هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۴۷۷ر و  هزا  ۲۷نیوزیلند  

  ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۷

  ۶۴۰هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار و    ۱۱۱بحرین  ریال، دینار    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۲۳هزار و  

بنگالدش   تاکای  یکصد  و    ۴۹ریال،  روپیه سریالنکا    ۴۷۲هزار  ده  و    ۲ریال،  میانمار    ۲۸۳هزار  کیات  و    ۳۱ریال،  ریال 

نپال   روپیه  و    ۳۴یکصد  ارمنستان    ۹۰۳هزار  درام  یکصد  و    ۸ریال،  لیبی    ۶۶۵هزار  دینار  و    ۳۰ریال،    ۶۴۲هزار 

هزار و   ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۸۹۲هزار  ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند  ۴۳هزار و  ۶امروز هر یوان چین  .تعیین شد ریال

  ۱۰یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۸۱هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۵

ریال، افغانی افغانستان   ۸۱۵هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۶۶۹هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۱۱هزار و 

هزار    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۲۱۸هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۷۰۷هزار    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۵

تاجیکستان    ۲۱۸و   سامانی  ونزوئال    ۷۲و     هزار  ۴ریال،  جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  جدید  ری   ۲۰۶هزار  منات  و  ال 

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱۲ترکمنستان 

 

 ضد ایرانی آمریکا شکست خورد قطعنامه  

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران، نتوانست از سد شورای امنیت    -ایرنا  -ورکنیوی

روز دیگر مانده   ۸۲  .دفتر دیپلماسی زورگویانه آمریکا به ثبت رساندسازمان ملل متحد بگذرد و شکستی دیگر را در  

را در سیاست خارجی به تمدید تسلیحاتی ایران  به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دولت ترامپ سرنوشت خود  

جانبه  به طور یک  ۱۳۹۷ترامپ که در هجدهم اردیبهشت    .خواهد از آن برای تبلیغات استفاده کندگره زده است و می 

به مشارکت آمریکا در برجام خاتمه داد، سیاست موسوم به فشار حداکثری را بر مردم ایران تحمیل کرد تا به زعم 

با   .درباره نقایص توافقی که همواره آن را فاجعه بار نامیده است، با ایران به توافقی جدید دست یابد  خود بتواند

آ اقتصادی،  تروریسم  از  سال  سه  به  نزدیک  افکار  مریکاییگذشت  تحریک  با  کردند  سعی  مختلف  مقاطع  در  ها 

را دارا هستند، راه را برای تصویب    عمومی و اینکه حق کامل برای پیشبرد اهداف ضد ایرانی خود در سازمان ملل

  ۲۲۳۱به موجب قطعنامه    .ای هموار کنند که خرید و فروش تسلیحات متعارف ایران را نشانه گرفته استقطعنامه 

مهرماه امسال    ۲۷سال در    ۱۳عاقب برجام به تصویب شورای امنیت رسید، ممنوعیت تسلیحاتی ایران پس از که مت

پایان می  بند    ۳۵بند مقدماتی و    ۱۵ای متشکل از  ها ابتدا قطعنامه بسیار سختگیرانه و، آمریکاییرسد. از این ربه 

دادند ارائه  این  .عملیاتی  با  کشورها  مخالفت جدی  مشخص شدن  ایران   با  با  اعالم جنگ  نوعی  به  که  قطعنامه 

آمریکایی محسوب می  روز سه شد،  به  ها  و  کردند  اصالح  را  قطعنامه خود  مقدم  ۲شنبه  و  بند  بند عملیاتی    ۲اتی 

با این حال اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت با این مساله مخالف بودند چرا که این کار    .محدود ساختند

  ۵.۳۰گیری به قطعنامه پیشنهادی آمریکا که از ساعت  از این رو در رای   دانند.تیر آخر به برجام میبه معنای شلیک  

https://www.irna.ir/news/83907307/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83907307/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83907307/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 
پنج مدت  عصر  به  اروپایی سا  ۲۴شنبه  کردند،  مخالفت  آن  با  صراحت  به  چین  و  روسیه  شد،  آغاز  و عت  ها 

دیپلماتیک در برابر ایران را بار دیگر  غیرمتعهدها هم به آن رای ممتنع دادند و به این ترتیب، آمریکا طعم تلخ شکست  

 .الف شکست خوردمخ  ۲موافق)آمریکا و جمهوری دومنیکن(و  ۲رای ممتنع،   ۱۱  رای گیری انجام شده با .چشید

 

 چین رد قطعنامه ضد ایرانی را شکست بزرگ آمریکا دانست 

دگی چین در سازمان ملل پس از شکست پیش نویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت برای  دفتر نماین  -ایرنا-پکن

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تاکید کرد که رد قطعنامه ضد ایرانی شکست بزرگی برای آمریکا و یکجانبه گرایی این  

مخالفت با تمدید   ری نوشت:ز شنبه در پیامی توییتبه گزارش ایرنا نمایندگی چین در سازمان ملل رو  .کشور است

تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل، بیانگر آن است که قلدرمآبی و باج خواهی و یکجانبه گرایی  

در حالی که فقط آمریکا و جمهوری دومنیکن به این پیش نویس رای موافق دادند چین و روسیه با    .پشتیبانی ندارد

مخا و  آن  کرده  دی  ۱۱لفت  در  کشور  دیگر  مفتضحانه  شکست  یک  با  آمریکا  عمال  و  کردند  صادر  ممتنع  رای  نیز  گر 

روبرو شد امنیت  تالشی    .شورای  که هر کسی هر  تاکید شده است  امنیت  در شورای  نمایندگی چین  توییت  در 

المللی بین  اعضای جامعه  دیگر  منافع  بر  را  منافع خود  این هدف که  با  بس  انجام دهد  با بن  بداند،  روبرو  مقدم  ت 

در گزارشی از آمریکا انتقاد کرده که پس از خروج   خبرگزاری شینهوا  .خواهد شد و این مسیر به پایان نخواهد رسید

 .میالدی، عمال ریشه همه تنش ها بوده است  ۲۰۱۸دولت ترامپ رییس جمهور آن کشور از برجام در ماه می سال  

ن اد از تحریم های یکجانبه و فشارحداکثری آمریکا بر ایران  یز گزارش هایی در انتقرسانه های چین و شرق آسیا 

منتشر کرده و آورده اند که این اقدامات آمریکا نبرد با ملت ایران است و تحریم هرگز نتیجه دلخواه برای واشنگتن 

های  مستقل این است که ملت بسیاری از ناظران بر این باورند که هدف آمریکا از تحریم کشورهای  .نخواهد داشت 

را بخاطر  بگذارد درصورتی که کشورها هرگز منافع ملی و حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود  را تحت فشار  آنها 

نمایندگی   .تحریم نقض نمی کنند و این سیاست آمریکا عین یکجانبه گرایی و شکست خورده و رنگ باخته است

ب آمریکا  که  افزوده است  ملل  در سازمان  دیگر عضویچین  آنکه  دلیل  ای سال    ه  توافق هسته  میالدی    ۲۰۱۵از 

 .نیست حق ندارد اقدامی درچارچوب این توافق از جمله بازگرداندن حق ماشه انجام دهد و پکن با آن مخالف است

 

 صادی است نماینده مجلس: برنامه همکاری ایران و چین موجب گشایش اقت 

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی گفت: برنامه همکاری ایران و    -ایرنا  -یزد

محمد صالح جوکار" روز شنبه در نشست مسووالن  "  .شودچین، ضرورتی است که موجب گشایش اقتصادی می

های ظالمانه دشمنان و آمریکا علیه ایران اشاره کرد و افزود: چین  حریمشورای هماهنگی تبلیغات اسالمی یزد به ت

فرصت برای جمهوری اسالمی است  است و عقد قرارداد با این کشور یک های مختلفدومین قدرت جهان در بخش 

می  رفع  را  اقتصادی  مشکالت  برخی  به  . کندو  اشاره  با  بیا وی  با  و  منطقه  و  جهان  در  آمریکا  دولت  ن وضعیت 

آن اینکه پوشالی  هیمنه  و  ملت قدرت  بین  شده،در  شکست  و  مشکل  دچار  دنیا  سطح  در  جایگاه   ها  داد:  ادامه 

نیز آمریکای جنایتکار   این موضوع روشن است و مقام معظم رهبری  بیانیه گام   در دنیا خیلی سست شده که  در 

پرداخته آن  به  دقیق  انقالب،  اهمیت    .انددوم  به  مجلس  نماینده  انقالب  این  مسائل  در  مردم  حضور  و  همکاری 

گفت: و  کرد  اشاره  در   اسالمی  مهمی  بسیار  نقش  و  داشته  حضور  صحنه  در  همواره  والیتمدار  و  انقالبی  مردم 

داشته  اسالمی  جمهوری  اهداف  کرد  اند،پیشبرد  اقدام  آنها  مشکالت  و  مسائل  حل  برای  باید  با    .بنابراین  جوکار 

های  شورا در سطح میهن اسالمی ساالنه برنامه  اهنگی تبلیغات اسالمی گفت: اینقدردانی از فعالیت شورای هم

 .هللا و مراسمات مختلف ملی و مذهبی اقدامات اثرگذاری را انجام داده استبسیار خوبی را اجرا و در برگزاری ایام 

ا برگزاری بسیاری  قدر اثرگذار است که بوی گفت: نقش شوراهای هماهنگی تبلیغات اسالمی در سطح کشور آن

https://www.irna.ir/news/83907382/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83908152/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83908152/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83908152/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 .ریزی کرده را خنثی کندهای زیادی را برای آن برنامههایی که دشمن مدتها و فتنه از مراسمات توانسته دسیسه

 .شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی دارد ۱۰استان یزد 

 

 آباد اسالم  -سفر آتی "شی" به پاکستان، فصل جدید روابط پکن

رییس    -رناای  -آباداسالم پینگ«  جین  »شی  از  میزبانی  برای  کشور  این  تکاپوی  از  پاکستان  در  دیپلماتیک  منابع 

به گزارش   .دهندآباد را انجام دهد، خبر میجمهوری چین که قرار است ماه آینده میالدی دومین سفر خود به اسالم 

آباد و پکن  فصل جدیدی در روابط اسالم سفر آتی "شی"   که های پاکستانی روز پنجشنبه گزارش دادندایرنا، رسانه 

سیاسی، اقتصادی و بازرگانی را در دستور کار   هایشود؛ در حالی که دو کشور، گسترش همکاریمحسوب می 

تا یک    .دارند نیز قرار است  این کشور  افزودند: "شاه محمود قریشی" وزیر امور خارجه  پاکستان  منابع دیپلماتیک 

آباد در قبال تحوالت منطقه، روابط با هند های اسالمهدف از این سفر تبیین سیاست  راهی پکن شود وهفته آینده  

بود خواهد  آسیا  جنوب  تحوالت  به   .و  چین  جمهوری  رییس  رسمی  سفر  دومین  برنامه  گزارش،  این  اساس  بر 

م سپتامبر منابع آگاه شش  پاکستان نیز در مذاکرات مهم وزرای خارجه دو کشور در پکن نهایی خواهد شد. برخی 

پاکستان عنوان می  ۱۶) به  تاریخ سفر رییس جمهوری چین  را  در    .کنندشهریور(  پاکستان قرار است  وزیر خارجه 

های عمرانی در قالب راهبرد مشترک  جریان سفر دو روزه آتی خود به پکن، اقدامات کشورش برای پیشبرد طرح 

ترین دستور  موضوعی که مهم هبران چین بازگو کند؛پک" را برای راقتصادی پاکستان و چین موسوم به طرح "سی 

جین شی  سفر  بود کار  خواهد  پاکستان  به  مشترک    .پینگ  راهروی  پروژه  جدید  مرحله  تا  است  مصمم  پاکستان 

  آباد را بسیار حائزاقتصادی با چین را آغاز کند و به همین دلیل منابع خبری سفر آتی رییس جمهوری چین به اسالم 

پک را مهم ترین دستاورد  نشستی خبری، طرح سی سخنگوی ارتش پاکستان نیز روز پنجشنبه در .ددانناهمیت می

این کشور در روابط با چین به عنوان شریک قوی و سنتی دانست و تأکید کرد: پاکستان هرگز در تأمین امنیت برای  

تأمل نخواهدطرح به راهروی مشترک اقتصادی با چین  از اهداف مهم دومین کارشناسا  .کرد  های مربوط  یکی  ن، 

توسعه طلبانه آمریکا در قاره   هایسفر رییس جمهوری چین به پاکستان را همراهی دو کشور در مقابل سیاست

تنش  بحث  در  ویژه  به  روابطآسیا  قاره،  شبه  مناقشه  های  جمله  از  هند  اسالم   هایبا  و  پکن  با  سرزمینی  آباد 

کن نودهلی می  نخ  .ندارزیابی  جریان  سال   ستیندر  در  پاکستان  به  پینگ  جین  شی  کشور  ۱۳۹۴سفر  دو   ،

  ۲۰۱۶نوامبر    ۱۳در   پکطرح سی  .پک امضا کردندقراردادهای زیادی در زمینه های گوناگون به ویژه آغاز طرح سی

  ریا به آفریقا و همزمان با انتقال یک محموله چینی از طریق خشکی به بندر گوادر پاکستان برای ارسال از طریق د

های احداث شبکه  .شد میالدی آغاز  ۲۰۱۷سال   های این طرح نیزپروژه  غرب آسیا تا حدودی عملیاتی شد. مابقی

جاده و  ریلی  نقل  همحمل  پاکستان،  شرق  شمال  از  گوادر  ای  بندر  در  کشور  این  غرب  جنوب  تا  چین  با  مرز 

 .ز جزو آن به شمار می رودوادر پاکستان نیاست. همچنین توسعه بندر گ پکهای سیمهمترین طرح از

پاکستان و چین به عنوان دو کشور همسایه، از  //    پکن به رغم مالحظات واشنگتن  -آبادگسترش مناسبات اسالم 

دوستانه   این دو کشور از سطح روابطی دیرینه و ریشه دار برخوردارند و به ویژه در سال های گذشته، مناسبات

و پکن   آباداحساس نیازهای راهبردی و متقابل اسالم   .ن و ناگسستنی می دانندفراتر رفته و یکدیگر را متحدان آهنی

یکدیگر   که به  است  شده  سبب  امنیتی  و  دفاعی  نظامی،  سیاسی،  تجاری،  و  اقتصادی  گوناگون  های  زمینه  در 

حکم تر  حلقه های اتصال دو کشور در شرایط کنونی پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط پاکستان و آمریکا م

و چین، شاید این گونه به  اقتصادی پاکستان   در نگاه نخست و سطحی به وضع  .از هر زمان دیگر در گذشته باشد

نظر برسد که در معادله روابط دو کشور، پاکستان به دلیل نیازهای شدید به رشد اقتصادی و تولید انرژی، نیازمند  

نگ با  اما  به سوی چین است؛  بیشتر  گام های  نظر  برداشتن  در  با  و  دو کشور همسایه  این  روابط  به  تر  دقیق  اه 
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ژئواکو و  ژئوپلتیک  موقعیت  اسالم گرفتن  خود،  همسایه  به  پکن  نیاز  عمق  به  توان  می  پاکستان،  که   آبادنومیک 

 .مناسبات اقتصادی با آن همواره مورد ظن و انتقاد طرف آمریکایی بوده است، پی برد

 

 استقبال چین از ابتکار روسیه در مورد برجام و خلیج فارس 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از ابتکار رئیس جمهوری روسیه برای برگزاری اجالس سران شورای   -ایرنا  -پکن

کرد استقبال  فارس  اوضاع خلیج  و فصل  منظور حل  به  در    .امنیت  یکشنبه  روز  لی جیان«  ایرنا »جائو  گزارش  به 

هسته ای ایران و تقویت امنیت منطقه ای  از تالش های روسیه برای کاهش تنش در موضوع   بیانیه ای اعالم کرد

صلح   او گفت: چین همواره قاطعانه از توافق هسته ای ایران حمایت کرده و متعهد به حفظ آن و  .استقبال می کند

این مقام چینی یک بار دیگر یاداوری کرد که پکن مایل است به ارتباطات و هماهنگی    .است و ثبات در خاورمیانه

با طرف   نزدیک  به طور  های  با همکاری های طرف های دیگر و  ایران  تا مساله هسته ای  ادامه دهد  های ذیربط 

با اعالم حمایت کشورش از برجام، خواستار برگزاری   رییس جمهوری روسیه روز جمعه  .مشترک حل و فصل شود

شد آلمان  و  ایران  مشارکت  با  آنالین  صورت  به  امنیت  شورای  العاده  فوق  ا    .نشست  گزارش  قطعنامه  به  یرنا، 

امنیت سازمان ملل  از سد شورای  نتوانست  روز جمعه  ایران،  تمدید ممنوعیت تسلیحاتی  برای  آمریکا  پیشنهادی 

رای   ۱۱   رای گیری انجام شده با  .متحد بگذرد و شکستی دیگر را در دفتر دیپلماسی زورگویانه آمریکا به ثبت رساند

دومنیکن(  ۲ممتنع،   جمهوری  و  )آمریکا  خورد  ۲و    موافق  شکست  انتخابات   ۸۰حدود    .مخالف  به  مانده  دیگر  روز 

زده   گره  ایران  تسلیحاتی  تمدید  به  خارجی  سیاست  در  را  خود  سرنوشت  ترامپ  دولت  آمریکا،  جمهوری  ریاست 

می و  کنداست  استفاده  تبلیغات  برای  آن  از  اردیبهشت    .خواهد  هجدهم  در  که  به    ۱۳۹۷ترامپ  یکجانبه  طور  به 

مشارکت آمریکا در برجام خاتمه داد، سیاست موسوم به فشار حداکثری را بر مردم ایران تحمیل کرد تا به زعم خود 

وجب به م  .بتواند درباره نقایص توافقی که همواره آن را فاجعه بار نامیده است، با ایران به توافقی جدید دست یابد

 ۲۷سال در  ۱۳که متعاقب برجام به تصویب شورای امنیت رسید، ممنوعیت تسلیحاتی ایران پس از  ۲۲۳۱قطعنامه 

می  پایان  به  امسال  آمریکاییمهرماه  رو،  این  از  سختگیرانه رسد.  بسیار  قطعنامه  ابتدا  از  ها  متشکل  بند    ۱۵ای 

الفت جدی کشورها با این قطعنامه که به نوعی اعالم  با مشخص شدن مخ  .بند عملیاتی ارائه دادند  ۳۵مقدماتی و 

بند    ۲بند مقدماتی و    ۲شنبه قطعنامه خود را اصالح کردند و به  ها روز سه شد، آمریکایی جنگ با ایران محسوب می

با این حال اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای امنیت با این مساله مخالف بودند چرا   .عملیاتی محدود ساختند

به برجام  که   تیر آخر  به معنای شلیک  این رو در رای  بوداین کار  و از  آمریکا، روسیه  به قطعنامه پیشنهادی  گیری 

با آن مخالفت کردند، اروپایی ها و غیرمتعهدها هم به آن رای ممتنع دادند و به این ترتیب، آمریکا  چین به صراحت 

 .چشید طعم تلخ شکست دیپلماتیک در برابر ایران را بار دیگر

 

 سفیر چین، پیام شکست قطعنامه آمریکا علیه ایران را » واضح و بلند« خواند 

در    -ایرنا  -پکن آمریکا  ایرانی  ضد  قطعنامه  شکست  به  واکنش  در  ملل  سازمان  در  چین  دائمی  سفیر  و  نماینده 

که پیام بلند و واضح است، تنها راه حل درست مساله هسته ای ایران، تالش های دیپلماتیک و  شورای امنیت گفت  

ایرنا، »جانگ جون«    .همکاری چند جانبه است اعالم کرد: به گزارش  پیامی  در  منع   روز شنبه  رژیم  از  دفاع  برای 

ه دست هم دهیم و متحد گسترش سالح های هسته ای بین المللی و حفظ صلح و ثبات منطقه ای، باید دست ب 

شورای   .باشیم سد  از  نتوانست  جمعه  روز  ایران،  تسلیحاتی  ممنوعیت  تمدید  برای  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه 

و  دادند، چین  موافق  رای  نویس  پیش  این  به  دومنیکن  و جمهوری  آمریکا  و فقط  بگذرد  متحد  امنیت سازمان ملل 

ممتنع دادند تا شکستی دیگر را در دفتر دیپلماسی زورگویانه آمریکا  کشور دیگر نیز رای    ۱۱و     روسیه با آن مخالفت

دفتر نمایندگی چین در سازمان ملل پس از شکست پیش نویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت    .به ثبت رساند
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یکجان و  آمریکا  برای  بزرگی  شکست  ایرانی  ضد  قطعنامه  رد  که  کرد  تاکید  ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  به  برای 

است کشور  این  نوشت:  .گرایی  توییتری  پیامی  در  ملل  سازمان  در  چین  تحریم  نمایندگی  تمدید  با  مخالفت 

گرایی  یکجانبه  و  خواهی  باج  و  قلدرمآبی  که  است  آن  بیانگر  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  در  ایران  تسلیحاتی 

این هدف که منافع خود با  انجام دهد  ندارد. هر کسی هر تالشی  را بر منافع دیگر اعضای جامعه بین   پشتیبانی 

خبرگزاری شینهوای چین نیز   .المللی مقدم بداند، با بن بست روبرو خواهد شد و این مسیر به پایان نخواهد رسید

میالدی،  ۲۰۱۸از برجام در ماه می سال   در گزارشی با انتقاد از سیاست های کاخ سفید نوشت خروج دولت ترامپ

ها تنش  ریشه همه  است  عمال  های    .بوده  تحریم  از  انتقاد  در  هایی  گزارش  نیز  آسیا  و شرق  چین  رسانه های 

یکجانبه و فشارحداکثری آمریکا بر ایران منتشر کرده و آورده اند که این اقدامات آمریکا نبرد با ملت ایران است و 

اورند که هدف آمریکا از تحریم  بسیاری از ناظران بر این ب  .تحریم هرگز نتیجه دلخواه برای واشنگتن نخواهد داشت 

کشورهای مستقل این است که ملت های آنها را تحت فشار بگذارد درصورتی که کشورها هرگز منافع ملی و حق 

حاکمیت و تمامیت ارضی خود را بخاطر تحریم نقض نمی کنند و این سیاست آمریکا عین یکجانبه گرایی و شکست  

است باخته  رنگ  و  چین  .خورده  از    نمایندگی  عضوی  دیگر  آنکه  دلیل  به  آمریکا  که  است  افزوده  ملل  سازمان  در 

میالدی نیست حق ندارد اقدامی درچارچوب این توافق از جمله بازگرداندن حق ماشه   ۲۰۱۵توافق هسته ای سال 

که متعاقب برجام به تصویب شورای امنیت رسید،   ۲۲۳۱به موجب قطعنامه    .انجام دهد و پکن با آن مخالف است

از   پس  ایران  تسلیحاتی  در    ۱۳ممنوعیت  می  ۲۷سال  پایان  به  امسال  آمریکایی  رسدمهرماه  رو،  این  ابتدا از  ها 

با مشخص شدن مخالفت    .بند عملیاتی ارائه دادند  ۳۵بند مقدماتی و    ۱۵ای متشکل از  قطعنامه بسیار سختگیرانه 

ایران   با  جنگ  اعالم  نوعی  به  که  قطعنامه  این  با  کشورها  میجدی  آمریکاییمحسوب  سه شد،  روز  شنبه ها 

به   و  کردند  اصالح  را  و    ۲قطعنامه خود  مقدماتی  به    .بند عملیاتی محدود ساختند  ۲بند  قریب  اکثریت  این حال  با 

برجام  به  آخر  تیر  شلیک  معنای  به  کار  این  که  چرا  بودند  مخالف  مساله  این  با  امنیت  شورای  اعضای  اتفاق 

ساعت    ۲۴شنبه به مدت  عصر پنج  ۵.۳۰گیری به قطعنامه پیشنهادی آمریکا که از ساعت  رای از این رو در   دانندمی

ها و غیرمتعهدها هم به آن رای ممتنع دادند و به  آغاز شد، روسیه و چین به صراحت با آن مخالفت کردند، اروپایی

با  .این ترتیب، آمریکا طعم تلخ شکست دیپلماتیک در برابر ایران را بار دیگر چشید رای   ۱۱   رای گیری انجام شده 

 .مخالف شکست خورد  ۲موافق که یکی آمریکا بود و  ۲ممتنع، 

 

 چین، لوکوموتیو اقتصاد جهان

کاربردی اقتصاد  دکتری   | چلونگر  ویرچین  /    احسان  گیری  همه  مدیریت  و  مواجه  تبعات  در  کنترل  و  کرونا  وس 

درامد   یک فصل سقوط سرانه  از  پس  اقتصاد هم  در  کشور  این  کرد  معرفی  دنیا  به  جدیدی  الگوی  آن،  اقتصادی 

اقتصاد    .درصد رسید  ۳درصد رشد به مثبت    ۱۰درصد در سه ماهه دوم سال، به یکباره با   ۷ناخالص داخلی تا منفی  

چین در دوران کرونا و پس   تبدیل شدن به لوکوموتیو اقتصاد دنیا استرعت در حال بهبود است و در حال  چین به س

از آن تغییرات شگرفی داشته و خواهد داشت و به نظر می رسد با توجه به سرعت شگفت انگیز احیا اقتصادی، آن 

قتصادی  و ژاپن هنوز از رکود و بحران ا  هم در حالی که هنوز کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا، منطقه یورو

در حالی که تعداد مبتالیان    .خارج نشده اند بر ادعای چین مبنی بر رهبری اقتصاد جهان صحه گذاشته شده است

با    ۷۰۰میلیون نفر گذشته و بیش از    ۲۰در جهان از   هزار مبتال به   ۸۴هزار نفر جان خود را از دست داده اند چین 

آمریکا به   ر سایر کشورهای جهان اوضاع چندان خوب نیستاما د کنترل و مدیریت کرده است  خوبی همه گیری را

و    ۲۵تنهایی   مبتالیان  از  در حال    ۲۲درصد  و موج دوم همه گیری  داده  اختصاص  به خود  را  باختگان  از جان  درصد 

وضعیت در    .سابقه استدرصد رسیده که از زمان جنگ جهانی دوم کم    ۱۴گسترش است، هم زمان نرخ بیکاری به  

با این حال بدلیل از سرگیری فعالیت های اقتصادی درخواست برای  ریکای جنوبی نیز چندان خوب نیستاروپا و آم
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)شاخص   «PMI» در تیر ماه سال جاری  .کاالهای چینی در آمریکا، اروپا و بخش های دیگر دنیا رو به افزایش است

چین   در  تولیدی  خرید(  آمریکا  درصد   ۵۱مدیران  یورو    ۵۴،  منطقه  به    ۵۲درصد،  ژاپن  و  رسید،   ۴۵درصد  درصد 

پیشگیری از ویروس کرونا مانند ماسک و پارچه   بیشترین صادرات چین طی ماه های گذشته ملزومات بهداشتی 

ل  ماسک بوده در کنار آن صادرات تلفن همراه، کامپیوترهای قابل حمل و وسایل الکترونیکی قابل استفاده در مناز

تقابل و تضاد در روابط آمریکا و چین نیز    ۲۰۲۰در همین حال از ابتدای سال    .اند  نیز رشد قابل مالحظه ای داشته

مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین آغاز شد و مرحله اول تفاهم نامه در ابتدای    ۲۰۱۹افزایش یافته است در سال  

آمریکا، افزایش بیکاری،    ن با باال رفتن نرخ مبتالیان دربه امضاء رسید اما طی ماه های گذشته همزما  ۲۰۲۰سال  

ظهور تنش و نارضایتی های اجتماعی، دولت ترامپ با هدف کاهش انتقادات داخلی، تنش با چین را به شدت باال  

در امور هنگ کنک، تایوان، سین  برده است و عالوه بر تحریم شرکت های فناور چینی و شخصیت های سیاسی

تنش به بستن کنسولگری چین در هیوستون و مقابله با اپلیکیشن   ای چین جنوبی نیز مداخله می کندکیانگ و دری

آگوست    ۱۵آمریکا و چین قرار است فردا شنبه    .های چین و تهدید به فیلتر کردن آن ها در آمریکا نیز رسیده است

می شود خیر در روابط دو کشور پیش بینی مرداد/ مذاکرات تجاری داشته باشند که با توجه به وقایع چند ماه ا  ۲۵/

که در خرداد منتشر شد پیش  ۲۰۲۰صندوق بین المللی پول در آخرین پیش بینی خود برای  .مذاکرات پر تنش باشند

درصد و برای اقتصاد های پیشرفته مثل آمریکا، منطقه یورو، ژاپن،   ۵بینی کرد تولید ناخالص داخلی جهان منفی  

ری که رشد مثبت خواهد داشت چین با مثبت یک درصد است  درصد خواهد بود و تنها کشو  ۸فی  کانادا و انگلیس من

و درک درست از شرایط جدید منافع   با این حال به نظر می رسد جهان و جایگاه قدرت های بزرگ در حال تغییر است

 .ملی ما را تامین خواهد کرد

 

 تلویزیون چین: صلح امارات و اسراییل مهره شطرنج ترامپ در انتخابات است 

یکی   -ایرنا-پکن واقع  در  و اسراییل  امارات  بین  روابط  برقراری  در گزارشی خاطر نشان کرد  دولتی چین  تلویزیون 

به گزارش ایرنا،   .این کشور است  ۲۰۲۰ا در شطرنج انتخابات  دیگر از مهره های دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریک

دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می  روز    ۱۰۰  »سی. سی. تی. وی« روز جمعه گزارش کرد کمتر از

شود و تا آن زمان ترامپ از هر حربه ای که تصور می کند برگ برنده وی در این انتخابات است استفاده خواهد کرد 

گنجدک می  شطرنجی  بازی  همین  در  هم  اسراییل  و  امارات  میان  روابط  برقراری  اینکه  چین  .ما  افزود:   تلویزیون 

ی قدرت را در آمریکا در اختیار می گیرد باید اقدامی در راستای آنچه پیشبرد فرایند صلح آنهم صلح  ظاهرا هر کس

ها برای خاورمیانه عالج نیست و کمکی به برون  جهانی می نامد، انجام دهد ولی عقیده بر این است که این کار

باتی ریاست جمهوری آمریکا انجام می  رفت از شرایط متشنج نمی کند بلکه اقدامی است که در گذرگاه های انتخا

این برای   گزارش ادامه می دهد: شاید هیچ زمانی بهتر از این برای ترامپ نبود که چنین خبری منتشر شود  .شود

آب سردی روی تالش های جو بایدن نامزد انتخابات است که بتازگی نیز کاماال هریس را به عنوان    وی مانند ریختن

کرد و باعث رویکرد فزاینده رسانه ها به اقدامات دموکرات ها شد که بر اساس نظرسنجی   معاون اول خود انتخاب 

و توییتی  ی روابط میان امارات و اسراییلبرقرار  رسانه چینی تاکید کرد:  .ها در انتخابات از ترامپ پیشی گرفته اند

نده او برای تغییر افکار عمومی و کسب که ترامپ در استقبال از آن منتشر کرده و آن را تاریخی نامیده است برگ بر

آفریقا در ایاالت    -اعتبار در جامعه بین المللی است وگرنه از دیدگاه کسانی مانند استفان ناگدیوا از دانشگاه آمریکا  

خوردم نمی  خاورمیانه  بدرد  ای  برنامه  چنین  آن   .تحده،  بیانگر  خبری  چنین  این حال  با  کرد:  تصریح  چین  تلویزیون 

که  است   نیست  نمادین  بیشتر  اقدامات  این  ظاهرا  هستند  قاطع  توافقنامه  یک  به  رسیدن  برای  ماجرا  طرف  دو 

تا حاال راهی برای پایان دادن به آن با یک  بخصوص آنکه اصوال دشمنی دیرینه ای هم بین آنها وجود نداشته است  
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بازیگران بزرگ دیگری در این   محقق شودتوافق پیدا کنند به نظر نمی رسد با چنین برخوردهایی صلح در خاورمیانه  

 .منطقه هستند که تا اسراییل با آنها توافقی حاصل نکند، فرایند صلح به پیش نخواهد رفت

 

 استقبال چین از توقف الحاق بخشی از سرزمین های اشغالی به رژیم صهیونیستی 

برنامه  -ایرنا  -پکن توقف  اعالمیه  به  واکنش  در  چین  خارجه  وزارت  بخش  سخنگوی  اشغالی الحاق  از سرزمین  ی 

فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی اعالم کرد: چین از هر اقدامی که به کاهش تنش بین کشورهای خاورمیانه و  

در نشست خبری   روز جمعه به گزارش ایرنا »جائو لی جیان«  .حفظ صلح و ثبات منطقه کمک کند، استقبال می کند

خاذ تدابیر واقعی، مساله فلسطین را به مدار گفت و گو و مذاکرات  ربوط با اتدر پکن افزود: امیدواریم طرف های م

چین با ادامه پایبندی بر حمایت خود   او گفت: موضع چین در مساله فلسطین همواره روشن است  .برابر پیش ببرند

ند گذشته  از تالش های مردم فلسطین برای دفاع از حقوق قانونی خود و ایجاد کشور مستقل فلسطینی، همان

کندن می  ایفاء  سازنده  و  فعاالنه  ادامه    .قش  فلسطین  از  خود  قاطعانه  حمایت  به  ما  کرد:  اظهار  چین  مقام  این 

ای سازنده  و  مثبت  نقش  و  داد  بازی   خواهیم  مستقل  کشور  یک  ایجاد  و  فلسطین  قانونی  حقوق  بازیابی  برای 

ال »توافق اسرائیل و امارات متحده به این سئوسخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین در پاسخ    .خواهیم کرد

با توجه به اینکه چین یکی از معدود کشورهایی است که با  عربی پتانسیل افزایش تنش بین امارات و ایران را دارد

هر دو کشور دوست است آیا قصد دارد میان امارات و ایران میانجی گری کند؟« گفت: من موضع چین را روشن  

ر خاورمیانه اهمیت زیادی می دهد و در این راستا نقش مثبت و سازنده ای را ایفا می  ح و ثبات دچین به صل کردم

 .کند

سخنگوی وزارت خارجه  //   چین به درخواست ثبت موسسه کنفوسیوس به عنوان نهاد دیپلماتیک در آمریکا واکنش

چین در آمریکا باید به  سسه کنفوسیوس  چین در واکنش به اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که گفته بود مو

گفت: این اقدام، سیاه نمایی و انگ زدن به فعالیت های عادی یک پروژه همکاری   عنوان نهاد دیپلماتیک ثبت شود

آمریکا است و  برای خود   میان چین  را  واکنش  و حق  کند  اعالم می  آن  با  را  قاطع خود  مخالفت  و  نارضایتی  چین 

منفعت طلبانه برخی آمریکایی ها در پروژه های همکاری چین و آمریکا ت: دخالت های  جائو گف  .محفوظ می داند

ما از آمریکا می خواهیم با کنار گذاشتن تفکر جنگ سرد و  نظیر موسسه کنفوسیوس به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

در    موزشی و دخالتتقابل، این اقدام اشتباه را هر چه سریع تر اصالح کند و سیاسی کردن پروژه های همکاری آ

 .تبادالت انسانی میان چین و آمریکا و ضرر رساندن به اعتماد و همکاری میان دو کشور را به پایان برساند

 

 کشف کرونا در محموله مرغ منجمد وارداتی به چین 

منجمد وارداتی آلوده    گزارش رسانه های چین حاکی است مسئوالن گمرک این کشور یک محموله مرغ  -ایرنا  -پکن

چین روز پنجشنبه نوشت این محموله در شهر   روزنامه گلوبال تایمز  .به ویروس کرونا از مبدا برزیل کشف کرده اند

شده »شنژن« شناسایی  و  ردیابی  چین  جنوب  در  ویروس  واقع  شیوع  از  پیشگیری  برای  بیشتر  های  بررسی  و 

ی از آمریکای جنوبی از سوی مرکز بهداشت این منطقه مورد بررسی و  نمونه ای از بال های مرغ واردات  .ادامه دارد

هنوز مشخص نیست که چه کسانی باعث آلودگی این   وس کرونا در آن یافت شده استآزمایش قرار گرفته و ویر

ل  بخش اعظم این محموله وارداتی فورا توقیف و در انبار نگهداری شده است اما بازرسان به دنبا   .مرغ ها شده اند

مقادیری از این محموله هستند که احتماال در بازار فروخته شده است. هنوز موردی از ابتال به کرونا به دلیل ورود  

است نشده  گزارش  گوشتی  محموله  از  .این  برخی  ورود  از  چین  گمرک  از    پیشتر  منجمد  وارداتی  های  محموله 

طح آنها نیز ویروس کرونا شناسایی شده بود از جمله آمریکای جنوبی و از جمله اکوادور خبر داده بود که بر روی س

گزارش حاکی است   .میگوهای منجمد وارداتی از این کشور که در بخش هایی از مرکز و شرق چین توزیع شده بود
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در نقاط مختلف چین محموله های وارداتی منجمد آلوده به ویروس کرونا داشته    که در یک ماه گذشته هفت شهر

عامل که  شیوعاص اند  است لی  دنیا  کشورهای  از  برخی  در  ویروس  این  بهداشتی   .گسترده  امور  کارشناسان 

وانند هشدار داده اند که محموله های منجمد به دلیل آنکه در دمای پایین نگهداری می شوند ، برای مدتی می ت

شهر    .شده است  آلوده به ویروس کرونا باشند و برای همین هشدارهای الزم به بخش های گمرکی کشور داده

نفر به کرونا آلوده    ۳۳۵پکن دو ماه قبل شاهد شیوع این ویروس از بازار محصوالت تازه و منجمد بود که براثر آن  

 .پکن مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند میلیون نفر از ساکنان ۱۲شدند. در مدت سه هفته نزدیک به 

 

 درصد افزایش یافت   ۱۶فروش خودرو در چین 

آمارها   -ایرنا  -پکن بازار خودرو جهان  تازه ترین  بزرگترین    ۱۶.۴ی رسمی چین نشان می دهد که فروش خودرو در 

افزایش یافته است ایرنا تلویزیون چین روز جمعه  .درصد  این افزایش در ماه جوالی در   به گزارش  گزارش کرد که 

خودرو در ماه گذشته وضعیت فروش صنعت    ۴میالدی نشان می دهد که در    ۲۰۱۹مقایسه با مدت مشابه در سال  

گزارش خاطر نشان کرده است چین در جریان شیوع ویروس کرونا با چالش های    .چین روز به روز بهتر شده است

جدی در زمینه های مختلف تجاری و صنعتی روبرو شد و قرنطینه باعث شده بود بسیاری از مردم نتوانند برای خرید 

ا و  کنند  مراجعه  هخودرو  مهار  از  پس  آنها  زیاد  استشتیاق  شده  نمایان  خودرو  خرید  برای  گیری  انجمن    .مه 

است کرده  اعالم  چین  قبل   خودروسازی  های  سال  نسبت  به  خودرو  بازار  وضعیت  البته  تاکنون  سال  ابتدای  از 

میلیون و    ۱۲درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش یافته و امسال تاکنون فقط    ۱۲.۷مطلوب نبوده و  

هزار دستگاه    ۱۱۰میلیون و    ۲درو به فروش رفته که بهترین وضعیت در ماه جوالی با فروش  هزار دستگاه خو  ۳۷۰

درصد و فروش خودروهای با انرژی جدید    ۸.۵فروش خودروهای سواری در چین در ماه گذشته میالدی    .بوده است

و بنزینی   الکتریکی  این مدت  الکتریکی و خودروهای سلولی    -شامل    ۹۸د بیشتر شده و  درص  ۱۹.۳هیدروژنی در 

بوده است فروش   .هزار دستگاه  میزان  که  کرده است  بینی  پیش  افزایش  این  وجود  با  انجمن خودروسازی چین 

 .درصد سقوط کند ۲۰تا  ۱۰خودرو در این بازار بزرگ امسال به دلیل همه گیری در کل بین 

 

 گ هوایی جهان را زمین گیر کرد کرونا پنجمین شرکت بزر

شرکت هواپیمایی »کتی پاسیفیک« هنگ کنگ به عنوان پنجمین شرکت بزرگ هواپیمایی جهان اعالم   -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا این خط    .کرد بر اثر شیوع ویروس کرونا خسارت بزرگ میلیارد دالری به این شرکت وارد شده است

کرونا باعث کاهش شمار مسافران و از شیوع ویروس   ور بیانیه ای اعالم کردهوایی هنگ کنگی روز جمعه با صد

به طوری   اول سال جاری میالدی شده است  نیمه  در  این شرکت  برای  تجاری  از فرصت های  رفتن بسیاری  بین 

و   که میلیارد  است  ۲۷۰یک  دیده  خسارت  دالر  خسارات  د.میلیون  میزان  باالترین  کرونا  است  آورده  شرکت  این 

این خط هوایی  ا به  را  تجاری  وارد کرده است  ۷۰در  قتصادی و  افزاید: کرونا یک بحران    .سال گذشته  بیانیه می 

به  کرده است  مختل  گیری  دلیل همه  به  نیز  دیگر  در کشورهای  را  آن  کارکرد  و  ایجاد  این خط هوایی  برای  جدی 

رونا  تا قبل از ک  .سارات ذی ربط جبران شودطوری که سال ها زمان الزم است تا اوضاع به حال عادی برگردد و خ

تاثیرات بحران  اما  ناوگان بزرگ هواپیمایی دنیا بود  پنجمین  بزرگترین خطوط هوایی آسیا و  از  کتی پاسیفیک یکی 

این خط هوایی پس از شیوع کرونا    .کرونا آنقدر سنگین بوده است که احتمال می رود این جایگاه را از دست بدهد

هزار مسافر را   ۴۰۰میلیون و    ۴سال جاری میالدی، تنها    گی دیگر کشورها به ویروس در نیمه اولدر چین و آلود

قبل   دوره مشابه سال  با  مقایسه  در  که  کرده  داشته است  ۷۶جابجا  کاهش  و    .درصد  مبتالیان  افزایش شمار  با 

و   آوریل  ماه های  در  این خط هوایی  و خارجی،  داخلی  مرزهای  از  بسیاری  به  بسته شدن  نزدیک  فقط    ۵۰۰می 

https://www.irna.ir/news/83903254/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83905925/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83905925/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83905925/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
با مشکالت   مسافر داشته است نیز  ناآرامی هایی هنگ کنگ  دلیل  به  در یک سال گذشته  ناوگان هوایی که  این 

 .ا بین آمریکا و چین همچنان چالش های بیشتری را تجربه کنداحتمال می رود به دلیل تنش ه زیادی روبرو شد

 

 تلویزیون چین: آمریکا در برابر ایران منزوی شده است 

نگلیسی زبان چین در گزارشی ضمن بازتاب رد قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت  تلویزیون ا  -ایرنا  -پکن

از برجام خارج    ۲۰۱۸سازمان ملل گزارش کرد آمریکا از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در سال  

»سی. جی. تی. ان«    یرنابه گزارش ا   .شد به طور فزاینده ای در برابر ایران در شورای امنیت منزوی شده است

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه ای را که توسط ایاالت متحده   روز شنبه در گزارشی افزود:

رای الزم را برای    ۹پیش نویس قطعنامه نتوانست   رد کرد و مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ارائه شده بود

عضو دیگر از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان رای    ۱۱ن قطعنامه مخالفت و  چین و روسیه با ای تصویب بدست آورد

این قطعنامه بودند  آمریکا و جمهوری دومینیکن موافق  ایاالت متحده  تنها  دادند  آمده    .ممتنع  این گزارش  ادامه  در 

با است که »جانگ جون« سفیر چین در سازمان ملل نتیجه  از رای گیری گفت که  بیانیه ای پس  ر دیگر نشان  در 

تلویزیون چین به واکنش مایک    .یکجانبه گرایی هیچ حمایتی دریافت نمی کند و زورگویی شکست خواهد خورد داد

گیری  تصمیم  در  امنیت  نکردن شورای  که مدعی شده است عمل  کرده  اشاره  نیز  آمریکا  امور خارجه  وزیر  پمپئو 

غیرقا امری  المللی،  بین  امنیت  و  صلح  از  دفاع  در  استقاطع  توصیف  است:  .بل  آورده  و   گزارش  آلمان  فرانسه، 

از تمدید تحریم تسلیحاتی معمولی   -که به همراه چین و روسیه توافق هسته ای را با ایران امضا کردند    - انگلیس

سی. جی. تی. ان« در ادامه گفته »  .حمایت کردند اما اولویت آنها حفظ برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است

ا این حال ایاالت متحده آمریکا اکنون ممکن است همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران را با استفاده از  است: ب

به »اسنپ بک«   ای معروف  توافق هسته  این کشور در سال   مفاد  اگر  توافق خارج   ۲۰۱۸بازگرداند حتی  این  از 

در سازمان ملل اشاره شده که گفته است    در ادامه این گزارش به سخنان کلی کرافت نماینده آمریکا   .شده باشد

قطعنامه   بر  بنا  قطعنامه ۲۲۳۱آمریکا  مفاد  بازگرداندن  روند  آغاز  برای  الزم  اختیارات  و  تمام حقوق  از  قبلی ،  های 

است برخوردار  امنیت  اینکه شورای  بر  مبنی  خود،  وعده  به  آینده  روزهای  در  متحده  تمدید   ایاالت  برای  تالش  در 

تسلیحاتی نمی  تحریم  فروگذار  کاری  هیچ  کرداز  خواهد  عمل  گویند  .کند،  می  ها  توافق   دیپلمات  اقدامی  چنین 

هسته ای شکننده را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد زیرا ایران انگیزه اصلی برای محدود کردن فعالیت های  

دیپلماتیک خود مواجه می  یکی از بزرگترین بحران های   هسته ای خود را از دست می دهد و شورای امنیت را با

مجید تخت روانچی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد هم به ایاالت متحده هشدار داده  »  .کند

باشد ها  تحریم  بازگشت  دنبال  به  نکند  سعی  که  یا    .است  تحریم  هرگونه  اعمال  گفت:  ای  بیانیه  در  وی 

رد خواهد شد و گزینه های ما محدود نخواهد بود ایاالت  توسط شورای امنیت، از سوی ایران به شدت   محدودیت

 .کامل عواقب آن خواهد بود متحده و هر کسی که با این کشور همکاری کند مسئول

 

 اسراف در مواد غذایی معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی چین 

بروز مشکالتی در تامین مواد غذایی در    -ایرنا  -پکن باعث  در شرایطی که بیماری های همه گیر و بالیای طبیعی 

ایی رنج می برد و این به یک چالش بزرگ برای توسعه سراسر جهان شده است، چین از معضل اسراف در مواد غذ

به گزارش ایرنا، کمبود مواد غذایی برای سیر کردن جمعیت دنیا  .اجتماعی و رشد اقتصادی کشور مبدل شده است

میلیون   ۶۰۰یک معضل جهانی است و میزان اسراف مواد غذایی در جهان به طور میانگین ساالنه به یک میلیارد و  

بالیای طبیعی و بیماری های همه گیر را نیز اضافه کرد اما این چالش  باید معضل مصایب،   در کنار این  تن می رسد

میالدی که »شی جین    ۲۰۱۳از سال    .برای کشورهای مختلف متفاوت است و چین نیز از این امر مستثنی نیست

https://www.irna.ir/news/83907407/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83906550/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
ای برنامه  گرفت  اختیار  در  کشور  در  را  قدرت  چین،  خلق  جمهوری  رییس  مواد   پینگ«  در  اسراف  با  مبارزه  برای 

به اجرا گذاشته شد که ابتدا مسئوالن رده باال و   غذایی و مصرف با عنوان »بشقاب های خود را خوب پاک کنید«  

و   مردم شده است  عامه  فرهنگ  وارد  این موضوع  بتدریج  اما  گرفت  دربر می  را  مقام های مراتب مختلف  سپس 

ف این  تزریق  حال  در  چین  کرددولتمردان  پرهیز  غذایی  مواد  رویه  بی  مصرف  و  اسراف  از  باید  که    .رهنگ هستند 

و   میلیارد  برای چین که یک  وابسته    ۴۰۰بخصوص  واردات محصوالت غذایی  به  و بشدت  دارد  نفر جمعیت  میلیون 

های    است این امر می تواند حیاتی باشد و اگر مصرف بی رویه به شکل امروز در جامعه چین ادامه یابد قطعا سال 

در فرهنگ مردم چین رسم است که اصوال برسر هر سفره چندین نوع   .آینده برای کشور مشکالت بسیار خواهد بود

از رفاه   اینکه خانوارها  به دلیل  اند و  آورده  این روزها جوانان به مصرف بی رویه روی  بویژه  غذا مصرف می شود 

تر شده است و در رستوران ها فراوان به چشم می خورد  بیشتری برخوردار شده اند، اسراف نیز در میان آنها بیش

که دهها غذا سفارش داده می شود و بیشتر آنها نیمه خورده روی میزها رها می شود این مساله به یک فرهنگ 

عامه پسند تبدیل شده است و ظاهرا حتی اگر کسانی نخواهند این میزان غذا سفارش دهند ممکن است از سوی  

سرز مورد  گیرنددیگران  قرار  نیز  را    .نش  نادرست  فرهنگ  این  تا  کوشد  می  و  است  کرده  پادرمیانی  اکنون  دولت 

بتدریج تغییر دهد و با شعار بشقاب های خود را تمیز کنید وارد میدان شده است تا به این شکل به مردم بیاموزد که 

پینگ" رییس جمهوری چین هم در اسراف نکنند و فرهنگ مصرف بی رویه را کنار بگذارند به طوری که "شی جین  

کنند اصالح  را  فرهنگ غذایی خود  مردم خواست  از  روز گذشته  ترین    .چند  تازه  از  یکی  در  مرکزی چین  تلویزیون 

به   نزدیک  وقتی  که  کرد  گزارش  رویه  بی  مصرف  با  مبارزه  در  خود  های  با    ۸۲۰برنامه  دنیا  مردم  از  نفر  میلیون 

ش گزار   .غذای کافی دریافت کنند، اسراف چه معنایی می تواند داشته باشد گرسنگی روبرو هستند و نمی توانند

و  غذایی  مواد  کارشناسان  از  جان«  تیه  »ون  که  جایی  تا  دارد  وجود  چین  در  اسراف  از  ای  کننده  شوکه  های 

میلیون    ۲۰۰کشاورزی در این کشور می گوید: میزان غذایی که ساالنه در چین اسراف می شود می تواند غذای  

نطور که امروز حتی برخی از سالن های کمتر مصرف کردن تشویق شوند هما  نفر دیگر را تامین کند مردم باید به

نباید بیش از حد غذا سفارش دهند هرچند سیاست های تشویقی   به مشتریان خود گوشزد می کنند  غذاخوری 

از رسانه های کشور نیز کمک گرفته شده است   .هم می تواند برای مقابله با این پدیده زشت مطلوب و موثر باشد

روبرو هستند و معضل بیماری  و کشورهای دیگر دنیا با مشکل تامین مواد غذاییتا برای مردم روشن کنند که چین  

جاری شدن سیل و خشکسالی نیز اوضاع را برای کشورها و بخصوص پرجمعیت ترین آنها سخت  های همه گیر،  

شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین شخصا خواستار آن شده است که معضل بحران در »  .تر کرده است

از ضایع  مواد   آن جلوگیری  که هدف  ایجاد شود  باید ساختاری  منظور  این  برای  و  روشن شود  مردم  برای  غذایی 

او   .کردن مواد غذایی و نهایتا از بین بردن اسراف باشد و به مصرف بی رویه که فرهنگی نادرست است، پایان دهد

ه آنها این آگاهی را درباره پرهیز از اسراف  از همه ارگان ها خواسته است تا فرهنگ عموم مردم را تقویت کرده و ب

بدهند او اخبار مربوط به اسراف را شوکه کننده توصیف کرده و افزوده است هرکسی که اسراف و مصرف بی رویه  

اسراف  از  مسئوالن  و  مردم  و  تبدیل شود  عمومی  فرهنگ  یک  به  باید  این  و  باشد  کار شرمسار  این  از  باید  دارد 

فونگ تیان« از کارشناسان دانشگاه خلق در پکن می گوید: امنیت غذایی در چین بشدت تحت   جانگ»  .اجتناب کنند

وارد می   به کشور  تامین مواد غذایی  برای  زیادی  و فشار  قرار گرفته است  بحران هایی نظیر سیل و کرونا  تاثیر 

ست که آحاد مردم این موضوع او می افزاید: شایسته ا  .البته ذخایر غالت کماکان در شرایط خوبی قرار دارد شود

کنند تلقی  باشند را جدی  داشته  وضعیت  از  دقیقی  درک  باید  کشوری   آنها  برای هر  مواد غذایی  تامین  در  بحران 

سازمان ملل هشدار داده است که دنیا در    .چینی ها باید ضایع کردن و اسراف کردن را کنار بگذارند خطرناک است

برزیل و آمریکا که حاال بشدت درگیر   ی روبرو خواهد شد و کشورهایی نظیر هند،  پنج دهه دیگر با بحران مواد غذای

آمارها نشان می دهد که چین دارای ذخایر بسیار غنی غالت چون برنج و    .کرونا هستند، چالش های بسیاری دارند



 
است و   گندم  هزار  یک  از  چین  ساالنه  غله  تولید  میزان  اکنون  فرات  ۳۰۰حتی  کیلوگرم  این  میلیارد  ذخایر  و  رفته  ر 

در   دارد  ۱۰۰کشور  قرار  تکمیل  در  خبرگزاری شینهوا  .درصد  تابستانی چین  تولید غله  میزان  هم گزارش کرده که 

میلیون کیلوگرم بیش از دوره مشابه    ۲۰۰میلیارد کیلوگرم رسیده است که یک میلیارد و    ۱۴۳میالدی به    ۲۰۲۰سال  

میلیون تن رسیده با    ۲۰۰میلیارد و   ۱۳درصد افزایش به    ۶/ ۰گندم چین با  در همین مدت میزان تولید   سال قبل است

این حال هشدار داده شده است که جاری شدن سیل در نقاط مختلف چین می تواند باعث کاهش تولید غالت در  

کارشناسانی    .برخی از نواحی شود و برای همین همچنان باید حساسیت ها برای تامین مواد غذایی جدی باشد

با آمریکا در چالش است همه گیری دنیا را آزار می   نظیر جانگ تاکید می کنند که ذخیره غالت کافی نیست چین 

دهد و کشورهای دیگر برای تامین مواد غذایی با مشکل مواجه هستند و جنگ تجاری بین کشور از جمله بین چین  

برنامه ریزی برای مقابله با اسراف، دولت چین   با این وصف اکنون غیر از  .و آمریکا شرایط را دشوارتر کرده است

است داده  قرار  کار  دستور  در  را  دیگری  های  و  برنامه  اسراف  از  جلوگیری  برای  درازمدت  برنامه  اجرای  از جمله 

ترویج فرهنگ مصرف مطلوب و منطقی و اینکه رسانه ها و ارگان های مختلف نیز برای ترویج این فرهنگ به خدمت  

اند امنیت غذایی    .گرفته شده  با موضوع  را  باید دانش آموزان چینی  تاکید شده است  به مدارس  در اقدامی دیگر 

ببرند بهره  مصرف  غذایی  مواد  از  بدرستی  باید  که  آموخته شود  آنها  به  کودکی  از  و  اینکه   آشنا سازند  بخصوص 

ست و گروه های گردشگر نیز بخش اعظمی از اسراف ها در میان اقشار جوانتر و حتی در مدارس به ثبت رسیده ا

شوند می  محسوب  کنندگان  پرمصرف  ترویج   جزو  برای  تلویزیونی  مستندهای  و  ها  برنامه  پخش  این  بر  افزون 

آمارهای رسمی نشان می دهد که در چین به ازای هر فرد      .فرهنگ مبارزه با اسراف در چین شروع شده است

   .درصد می رسد ۱۱/۷شود و نرخ اسراف در کشور به گرم غذا در هر وعده غذایی اسراف و ضایع می  ۹۳

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 افزایش کمتر از حد انتظار شاخص تولیدات صنعتی در چین  / چین درمسیر پسا کرونا

سنجد ای را میهای مختلف صنعتی به ویژه تولیدات کارخانه شاخص تولیدات صنعتی که میزان رشد تولید دربخش

به نقل از   خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .در ماه ژوییه در چین کمتر از حد انتظار افزایش یافت

دربخش رویترز؛ تولید  میزان رشد  که  تولیدات صنعتی  کارخانه شاخص  تولیدات  ویژه  به  مختلف صنعتی  را  های  ای 

  این شاخص تولید صنعتی در ماه ژوییه در چین به    سنجد در ماه ژوییه در چین کمتر از حد انتظار افزایش یافت.می

اقتصا  یافت.  افزایش  درصد  دهم  و هشت  چهار  و  میزان  دانان  نظر  د  خبرگزاری  این  که  مالی  مسائل  کارشناسان 

ها را در این باره جویا شده بود، پیش بینی کرده بودند رقم این شاخص اقتصادی در این فاصله زمانی از سال،  آن

این مقدار  پنج و یک دهم درصد در مقیاس سالیانه یعنی نسبت به مدت مشاب افزایش داشته باشد.  ه سال قبل 

های و به تبع آن، توقف فعالیت   ۱۹-ای ناشی از شیوع ویروس کوویدهای قرنطینه نیز در پی لغو محدودیت  افزایش

است.  شده  میسر  کار  و  کسب  و  خرید    اقتصادی  که  فروشی  خرده  و  شاخص  محصوالت  کاال،  خدمات مستقیم 

سنجش  برای  عنوان ابزاری  آن به  از    شود ورا شامل میها به مصرف کنندگان  آنفروش  تولیدکنندگان و  مصرفی از  

ماه ژوییه در چین، یک و یک دهم درصد در مقیاس  شود در می طول ماه استفاده  در  ها خانوار مصرف و هزینه میزان 

رشناسان  کاته است. این در حالی است که اقتصاد دانان و سالیانه یعنی نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یاف

آن نظر  خبرگزاری  این  که  مالی  این شاخص مسائل  رقم  بودند  کرده  بینی  پیش  بود  جویا شده  باره  این  در  را  ها 

اقتصادی در این فاصله زمانی از سال، یک دهم درصد افزایش داشته باشد. رقم این شاخص در ماه ژوئن، یک و  

دهم   هفتهشت  برای  فروشی  خرده  شاخص  بود.  یافته  کاهش  می درصد  کاهش  که  است  پیاپی  ماه  یابد.  مین 

های غیرمنقول نیز در هفته ماه نخست امسال، یک و شش دهم درصد کاهش شاخص سرمایه گذاری در بخش
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را در این باره    هاکارشناسان مسائل مالی که این خبرگزاری نظر آن یافته است. در این بخش نیز اقتصاد دانان و  

دند رقم این شاخص اقتصادی در این فاصله زمانی از سال، سه و یک دهم درصد جویا شده بود پیش بینی کرده بو

 کاهش داشته باشد.

 

 تعمیق شکاف بین آمریکا و جامعه بین المللی /  تلويزيون چین

شبکه تلویزیونی سی جی تی ان چین گزارش داد شکاف بین آمریکا و جامعه بین المللی با شکست در رای گیری  

عمیق امنیت  شورای  در  ایران  شدضد  است.تر  الملل  ه  بین  سرویس  گزارش  سیما به  و  صدا  ،  خبرگزاری 

تلویزیونی سی جی تی ان چین گزارش داد شکاف بین آمریکا و جامعه بین المللی با شکست در رای گیری   شبکه

یزیونی گفت: شورای امنیت سازمان  در ابتدا مجری این شبکه تلو  تر شده است.ضد ایران در شورای امنیت عمیق

ماه   در  تحریم  این  است  قرار  کرد.  مخالفت  ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  برای  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه  با  ملل 

ایران است. واشنگتن این اقدام شورای امنیت را تقبیح    ۲۰۱۵اکتبر به پایان برسد. این بخشی از توافق اتمی سال  

رنگار این شبکه تلویزیونی گفت: ما شاهد یک تقابل دیگر بین ایران و آمریکا بودیم. این بار  در ادامه خب  کرده است.

تحریم   تمدید  برای  آمریکا  درخواست  با  امنیت  که شورای  زمانی  و  روز جمعه  بودیم.  آن  امنیت شاهد  در شورای 

  ۱۱طعنامه رای دادند و  تسلیحاتی ایران مخالفت کرد، واشنگتن متحمل یک شکست شد. روسیه و چین ضد این ق

عضو شورا به آن رای ممتنع دادند. جمهوری دومینیکن تنها کشوری بود که از آمریکا حمایت کرد. مایک پمپئو وزیر  

را غیرقابل بخشش توصیف کرد. این اقدام شورا  آمریکا  از    خارجه  این بخش  افزود: واشنگتن در  ادامه خبرنگار  در 

رسد که مبارزه همچنان ادامه داشته باشد. پیشتر پمپئو اعالم کرده بود نظر میبازی به هدف خود نرسید، اما به  

بازگشت تحریم و  از مکانیسم ماشه  آنگاه واشنگتن  با شکست مواجه شود  هاي سازمان ملل ضد اگر رای گیری 

تحریم این  کرد.  ایران میایران استفاده خواهد  این حال  در  اتمی وجود داشتند.  توافق  از  پیش  دو  ها  آمریکا  گوید 

سال پیش با خروج خود از توافق اتمی هیچ حقی ندارد. شکست آمریکا در رای گیری روز جمعه سبب ایجاد شکاف 

عمیق شکاف  این  است.  شده  المللی  بین  جامعه  و  آمریکا  وزارت بین  سخنگوی  موسوی  عباس  است.  شده   تر 

  خارجه ایران اعالم کرد آمریکا تا این حد منزوی نشده بود.

 

 های چینی با بیشترین ثبت اختراع شرکت/  های فناوری مالیی کاربرددر زمینه

به    .ین ثبت اختراع را در جهان داشته اندبر اساس آمار سازمان جهانی مالکیت معنوی،شرکت های چینی بیشتر

از پکن، بر اساس آمار سازمان جهانی مالکیت معنوی، تا پایان   خبرگزاری صدا و سیما گزارش سرویس بین الملل

ی فناوری  ثبت اختراع در حوزه ۷۰۶هزار و  ۱۴کشور دنیا، در مجموع  ۳۳بنگاه اقتصادی از  ۳۹۰۹میالدی،  ۲۰۱۹سال 

( کرده FinTechمالی  درج  فهرست  (  در  که  برتر،    ۱۰۰اند  است.  ۴۸بنگاه  چین  به  مربوط  شرکت  مورد  داین  ر ها 

سرمایه حوزه و  های  ارتباطات  مصنوعی،  هوش  فناوری  الکترونیک،  تجارت  اینترنت،  مالی،  فناوری  سنتی،  گذاری 

نام زنجیره بلوکی فعال هستند. در میان ده شرکت برتر چین  پینگ های آشنایی نظیر علیی  بیمه  آن، بابا، شرکت 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع خورد.چاینا به چشم می آفکانِکت و بانک ام، وانبیتِنِسنت، آی 

 

 انتقاد چین از اقدام آمریکا برای خدشه وارد کردن به روابط دو کشور  /  اسوشیتدپرس اعالم کرد

به گزارش سرویس    .د جلوه دادن و لکه دار کردن روابط دو کشور متهم کرده آمریکا را به تالش برای بچین روز جمع

به نقل از اسوشیتدپرس، چین روز جمعه آمریکا را به تالش برای بد جلوه دادن و   خبرگزاری صداوسیما بین الملل

جائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص خاطر نشان    کرد.لکه دار کردن روابط دو کشور متهم  

آموزشگاه  و  مدارس  در  که  کنفوسیوس  موسسه  مرکزی  شعبه  پل کرد:  دارند،  فعالیت  آمریکا  ارتباطی  هاهای  ی 
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می را  چین  به  مربوط  مسائل  و  چینی  زبان  که  است  جهان  سراسر  از  مردمی  به  کمک  مراکز  برای  این  و  آموزند 

وی تصریح کرد: اتهامات علیه این    کنند.ها را تقویت میتحصیل و تبادل فرهنگی و همکاری بین چین و سایر کشور

 گیرد.نافع شخصی نشات می موسسات، بی اساس است و از پیش داوری ایدئولوژیک و م

 

 رونمایی شیائومی از تلویزیون شفاف 

تلویزیون شفاف   یک  از  رونما   ۵۵شرکت شیائومی  استاینچی  خاموش شبیه شیشه  حالت  در  که  کرده  به    .یی 

سیما گزارش و  صدا  نامخبرگزاری  به  دی  ای  ال  او  هوشمند  تلویزیون  شیائومی  گذشته  ماه   ، Mi TV LUX ۶۵ 

های از تلویزیوناین شرکت به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس خود    .مشهور به سری مستر( در چین عرضه کرد)

ای    ۳۰اولترا« و »ردمی کی    ۱۰»می   ال  او  از »می تی وی لوکس  این دو دستگاه  رونمایی کرد. همراه  اولترا« 

دالر است. این تلویزیون که در حالت خاموش    ۱۹۵هزار و    ۷دی« نیز رونمایی شد که یک تلویزیون شفاف با قیمت  

نکته جالب توجه این تلویزیون    .شودش در چین عرضه میآگوست برای فرو  ۱۶بیه یک قطعه شیشه است، از  ش

رسد در  متر است. به نظر می میلی  ۵.۷اینچی تازه رونمایی شده، نمایشگر او ال ای دی شفاف آن با ضخامت    ۵۵

ال ج است. شرکت  استفاده شده  دیسپلی«  »ال جی  نمایشگر  از  تلویزیون  تلویزیون این  قبال  با  ی  های شفافی 

است  ۵۲۰و  هزار    ۲۵قیمت   کرده  عرضه  بازار  به  می   .دالر  ادعا  دستگاه شیائومی  این  استاتیک  کنتراست  کند 

میلیارد رنگ، رفرش ریت   ۱.۰۷ پیکسل است و از ۱۰۸۰در  ۱۹۲۰با وضوح  FHD است. پنل نمایشگر مذکور ۱۵۰۰۰۰:۱

با    ۹۶۵۰یائومی، تراشه مدیاتک  در کنار این موارد، تلویزیون جدید ش  .کندپشتیبانی می  MEMC هرتز و فناوری  ۱۲۰

 منبع: مهر  .است AOD های دیگر این دستگاه فناوری دالبی اتمز وسازی دارد. ویژگی الگوریتم بهینه  ۲۰بیش از 

 

 :شعار سال یخبر تیسا -

 شش گام چین برای سرنگونی دالر دالر 

صاد آنها تبدیل شده است. از این  به ابزاری برای گرسنه نگه داشتن ملت ها، تسلیم کردن حکومت ها و نابودی اقت

رو انتقاد ها درباره فرسوده شدن نظام مالی کنونی و اتکا روی دالر آمریکا و درخواست ها برای تاسیس یک نظام  

پایان دادن به سیطره دالر راهبردی   مالی چندجانبه متکی بر چندین ارز شدت یافته است. شعار سال:چین برای 

نخست: تقویت یوان و تبدیل آن به ارزی جهانی و صدور “پترویوان”     دوین کرده است:  کامل متشکل از چندین گام ت

آمریکای جنوبی و قاره آفریقا. تولید دوم: خرید بیشترین میزان ممکن از معادن طال در     به عنوان رقیب دالر آمریکا.  

به عنوان ارزهای کاغذی. در    سوم: آمادگی برای صدور ارزهای دیجیتال    تن در سال شده است.    ۵۰۰چین حدود  

است.   کننده  تشویق  آن  نخستین  نتایج  و  است  کرده  آغاز  را  خود  تجربه  این  چین  ایالت  تاسیس    چهار  چهارم: 

ت مبادالت  برای  بیشتر باشگاهی جهانی  و  روسیه،هند،ایران،ترکیه  مانند  آن  اعضای  برای  داخلی  ارزهای  با  جاری 

  شانگهای برای ترویج قراردادهای نفتی با استفاده از “پترویوان” چین.  کشورهای “بریکس” و برپایی بورسی در  

میلیارد    ۱۰۰  کشور با سرمایه نخستینی به ارزش  ۶۰پنجم: تاسیس بانک آسیایی برای سرمایه گذاری با عضویت  

یونان و  دالر تا جایگزین صندوق بین المللی پول طی ده سال آتی شود و از جمله اعضای آن روسیه،مصر،عربستان،

ششم: جاده ابریشم که از آسیا تا آمریکای جنوبی کشیده شده است و در این میان از آفریقا نیز     انگلیس است.  

درصد در    ۳۵بانک مورگان استنلی پیش بینی کرد ارزش دالر حدود  عبور می کند. استفان روچ،اقتصاددان سابق در  

جها در  آمریکا  رهبری  شدن  متزلزل  علت  به  آینده  یابد.  سال  کاهش  کرونا  مدیریت  در  کشور  این  شکست  و    ن 

متاسفانه بیشتر کشورهای عربی و خلیج فارس ارزهای خود را به دالر وابسته کرده اند و ارز مورد استفاده برای  

انداز آنها دالر است. از این رو در میان بزرگترین بازنده ها خواهند بود. برخالف کشورهای اتحادیه مغرب عربی    پس
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آنها متنوع است.  ک ارزی  به رهبری     ه درایت بیشتری داشتند و ذخایر  المللی  بین  این حرکت  از  را  جانبداری خود 

آن از سوی آمریکا به عنوان سالحی برای گرسنه نگه    چین و روسیه برای سرنگونی دالر با توجه به سواستفاده

کنیم. همه این ها به این علت  دی اقتصاد آنها اعالم می داشتن ملت های سوریه، لبنان، ایران، ترکیه و ونزوئال و نابو 

کردند حفظ  را  خود  استقالل  ممکن  اندازه  تا  و  گفتند  نه  اسرائیل  از  آمریکا  حمایتگرانه  های  سیاست  به  که  .  بود 

رهبری اقتصادی،سیاسی و نظامی آمریکا در جهان به سرعت در حال تضعیف است و نظام مالی و امنیتی جدیدی 

 عطوان عبدالباری_ مترجم: مهری بهرامی   عود است. در حال ص

 

 : فارس  یخبرگزار -

 چین پیشران توسعه اقتصاد جهانی در پساکرونا 

جهانی  اقتصاد  توسعه  پیشران  چین  پساکرونا  دوران  در  گفت:  سوئیس  تجارت  ملی  فدراسیون  ارشد  کارشناس 

مینسش، کارشناس   رادولف ،هووا به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از چین  .خواهد بود

کشور   این  چین،  بازار  حجم  به  توجه  با  است  معتقد  سوئیس،  اکونومی  تجارت  ملی  فدراسیون  ارشد 

است پیشران به شده  بدل  جهانی  اقتصاد  توسعه  می    .بزرگ  انتظار  گفت:  پس  وی  دوران  در  چین  رود 

ک پیشران نقش کرونا از ایفا  جهانی  اقتصاد  اوضاع  بهبود  برای  را  لوکوموتیو  در     .ندو  پکن  که  داد  ادامه  مینسش 

قانون بازارمحور،  تجارت  شرایط  تا  است  بینتالش  و  کند مند  فراهم  را  کارشناس    .المللی  این  گفته  اساس  بر 

بخش سیاست اقتصادی چین در شرایط کنونی تعهد دولت این کشور در باز کردن بیشتر درهای   تریناقتصادی مهم

این مسیر در پی شیوع   ایجاد موانعی در  این در حالی است که شاهد  و  به روی دیگر کشورها است  اقتصاد آن 

اقتاین کارشناس سوئیسی می   .در جهان هستیم کرونا ویروس بازارهای باز کلید رشد  برای چین و گوید:  صادی 

شریک   ترینچین بزرگ  ۲۰۱۰از سال    وی در باره همکاری چین با سوئیس گفت:   .دیگر کشورها در بلندمدت است

تجاری سوئیس در آسیا و سومین شریک بزرگ تجاری این کشور پس از اتحادیه اروپا و آمریکا در جهان به شمار  

این توافق اجرایی شده   ۲۰۱4به امضا کرده و از نیمه دوم سال توافق تجاری دوجان ۲۰۱۳رود. دو کشور از سال می

 /پیام انتهای .است

 

 : میتسن یخبرگزار -

 کرونا انعطاف پذیری اقتصاد چین را نشان داد 

گیری کرونا به شدت کاهش یافت؛ اما عملکرد تجارت خارجی چین بهتر تجارت جهانی در سال جاری تحت تأثیر همه

از  به نقل   خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه بین الملل  .بینی بازار و جوامع اقتصادی عمده جهان بوده است از پیش

پائیس « اسپانیا   ال  روزنامه »  پیش  المللی چین، چندی  بین  داری   رادیو  مارتین موراک مسئول خزانه  از  نقل  به 

شهر دویسبورگ آلمان گزارش داد: »هم اکنون، تجارت بین چین و آلمان به سرعت در حال بهبود است و هر هفته  

حرکت    6۰تا    45  در  چین  و  دویسبورگ  بین  اروپا  و  چین  میقطار  به شمار  رکورد  یک  که  وجود      «!روداست  با 

تعداد قطارهای  همه کرونا،  ژوئیه،   گیری  ماه  اواخر  از  اند.  داشته  روند صعودی  باری  و محموله های  اروپا  و  چین 

کنند و رشد دو رقمی این مسیر  برای سومین ماه متوالی است که بیش از هزار قطار جدید حرکت خود را آغاز می

دهد که ثبات در تجارت خارجی اه متوالی حفظ شده است. در واقع این موضوع به خوبی نشان میبرای پنجمین م

اندازه می  تا چه  به روان بودن حرکتچین  تجارت جهانی در سال جاری      .زنجیره صنعتی جهانی کمک کند  تواند 

تأثیر بهتر اهمه تحت  اما عملکرد تجارت خارجی چین  بازار و جوامع  ز پیش گیری کرونا به شدت کاهش یافت  بینی 
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ها نشان می دهد که صادرات چین برای چهارمین ماه متوالی رشد خود را  اقتصادی عمده جهان بوده است. داده

واردات نیز برای دومین ماه متوالی   و برای نخستین بار در ماه ژوئیه به رشد دو رقمی رسیده است ،   حفظ کرده  

این دست رشد   که  به آسانی   آورد  کرده است  بازار  تقاضای  بر  آن  تأثیر  و  اقتصاد جهانی  رکود عمیق  به  توجه  با 

به خوبی  که  نشده  می انعطاف  حاصل  نشان  را  چین  اقتصاد  حاضر،     .دهدپذیری  حال  با   در  جدید  توسعه  الگوی 

در  گیری است.  های داخلی و بین المللی به سرعت در حال شکلهای داخلی و هماهنگی چرخهمحوریت چرخه

الگو پیدا می»تثبیت تجارت خارجی« معنای عمیق   این  و  تری  المللی  بین  پیچیده  با توجه به شرایط وخیم و  کند. 

تجارت خارجی خود را تثبیت کند؛ چرا که نه تنها   کندتا حد امکان تالش می وضعیت همه گیری کرونا در جهان، چین  

نفع   نیز هست  به  نفع جهان  به  بلکه  بود  بر    خودش خواهد  تأثیر چین  به خوبی  را نشان  و  اقتصادی جهان  رشد 

اقدامات  می مجموعه  آن دهد.  آشکار  نتایج  و  خارجی  تجارت  تثبیت  برای  ثبات    چین  با  حرکت  به  تنها  زنجیره    نه 

به شدت آسیب   صنعتی و تأمین جهانی کمک کرده بلکه انگیزه ای برای احیای اقتصاد جهانی بوده که در این مدت

 /انتهای پیام  .ستدیده ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:22)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ("ص"پيامبر  روز مباهلهسالت  سبنابم)  «روز مباهله»

   :ودفرم ،دبا ش و خاندان بر او اخد سالمکه  امام صادق

الوا : إلى ما   نَصارى نَجْراَن لَمّا وَفَدوا على رسولِ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله و کاَن سیّدُهُم األهْتَمَ و العاقَِب و الَسّیّدَ ··· فقإّن

بُ و یُحْدِثُ ··· فقالَ رسولُ  رَ کُلُ و یَشْتَدْعون ؟ فقالَ : إلى شَهادَةِ أْن ال إلهَ إالّ اللّه ُ و أنّی رسولُ اللّه ِ و أّن عیسى عَبدٌ مَخلوقٌ یأ

لوا : أنْصَفَْت ، اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله : فباهِلُونی ، فإْن کُنُت صادقا نزلَِت اللّعنةُ علَیکُم ، و إْن کنُت کاذبا اُنزِلَْت علَیَّ ، فقا

بقَومِهِ باهَلْناهُ ، فإنَّهُ لیسَ بِنَبی ّ ، و إْن باهَلَنا بأهْلِ بَیتِهِ  ا إْن باهَلَنفتَواعَدوا للمُباهَلةِ.فلَمّا رجَعوا إلى مَنازِلهم قالَ رؤساؤهُم··· : 

علیه و آله و معَهُ أمیرُ   خاصّةً فال نُباهِلُهُ ، فإنَّهُ ال یُقْدِمُ على أهلِ بیتِهِ إالّ و هُو صادقٌ.فلَمّا أصبَحوا جاؤُوا إلى رسولِ اللّه ِ صلى اهلل

الحسینُ صلوات اللّه علیهم ··· فَعَرَفواحدیث و قالوا لرسولِ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله : نُعْطیکَ   و المؤمنینَ و فاطمةُ و الحسنُ

 . الرِّضا فَأعْفِنا من المُباهَلة ، فصالَحَهُم رسولُ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله على الجِزیةِ و انْصَرَفُوا

ر خدا صلى اهلل علیه و آله آمدند و عرض  مبنصاراى نجران به همراه رئیس و نایب و ··· نزد پیا

کردند: ما را به چه دعوت مى کنى؟ فرمود: به این که شهادت دهید خدایى جز اللّه نیست و من  

فرستاده خدایم و عیسى بنده اى مخلوق است که مى خورد و مى آشامد و صحبت مى کند ··· پیامبر  

کنید. اگر من راستگو باشم لعن و نفرین ، شما را  ه  خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: پس با من مباهل

مى گیرد و اگر دروغگو باشم لعن و نفرین ، مرا مى گیرد. گفتند: منصفانه است. آن گاه وعده  

مباهله گذاشتند.وقتى به خانه هاى خود برگشتند بزرگانشان گفتند: اگر با قوم خود به مباهله آمد  

صورت او پیامبر نیست اما اگر فقط با خانواده اش براى مباهله  ن با او مباهله مى کنیم ؛ زیرا در ای

آمد با او مباهله نمى کنیم؛ چون اگر خانواده اش را به خطر انداخت حتما راست مى گوید.صبح  

که شد نزد پیامبر خدا آمدند، دیدند آن حضرت ، امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم  

ت . آنان متوجّه شدند و به رسول خدا گفتند: با تو توافق مى کنیم، اسالسالم را همراه خود آورده 

ما را از مباهله معاف بدار. پس، رسول خدا بر گرفتن جزیه از آن ها مصالحه کرد و آنان پراکنده  

 .شدند و رفتند 

 الحکمه،جلد دوم. زانیمنبع: م 



 

 خبـرنامه»»  هب
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 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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