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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 االخره توافق کردند ها تنش ب ز مدتهند و چین پس ا 

وزرای امور خارجه هند و چین امروز جمعه طی یک بیانیه مشترک توافق کردند سربازان دو کشور فورا به   : ايسنا

پایان دهند آنها  اخیر  ماه  اختالف مرزی چند  به  یی، وزیرامور   به گزارش  .درگیری های مربوط  وانگ  الجزیره،  پایگاه 

خارجه هند در حاشیه اجالس وزرای خارجه اعضای سازمان همکاری شانگهای    ایشانکار، وزیر جه چین و اس. جخار

در   آنها  نشده  گذاری  نشانه  مرز  محل  در  کشور  دو  اختالف  به  دادن  پایان  راستای  در  تا  کردند  مالقات  مسکو  در 

بیانیه آنها آمده است: این   رد  .یر بوده استهیمالیا تالش کنند؛ اختالفی که جدی ترین در نوع خود در چند دهه اخ

دو وزیر خارجه توافق کردند وضعیت فعلی در مناطق مرزی به نفع هیچ یک از طرفها نیست. آنها بنا براین توافق  

کردند که سربازان مرزبانی دو طرف باید گفتگوی خود را ادامه دهند، سریعا درگیری را متوقف کنند، فاصله مناسب 

 .بکاهندد و از تنش ها را حفظ کنن

 های آمریکایی محدودیت وضع کرد چین برای دیپلمات

سوء : مهر تالفی  به  پکن  محدودیتدولت  وضع  از  آمریکا،  دیپلماترفتارهای  علیه  متقابل  خبر  های  آمریکایی  های 

محدودیت .داد متقابل،  اقدامی  در  جمعه  امروز  پکن  سفارتدولت  کارکنان  علیه  را  کنسولگریهایی  و  های  خانه 

ها دقیقاً چه  کنگ مستقر هستند؛ اعمال کرد. البته هنور مشخص نیست که این محدودیت کا که در چین و هنگ آمری

چین، در این باره افزود: طی یادداشتی همچنین »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه    .شودواردی را شامل می م

اشتباهش، موضع دولت پکن را نیز به آنها    هایدیپلماتیک، ضمن درخواست از طرف آمریکایی برای بازگشت از گام 

های چینی به دنبال اعمال  این در حالی است که چندی پیش واشنگتن با طرح این ادعا که دیپلمات  .اعالم کردیم

آمریکا هستند، مدعی شد که از این پس هرگونه بازدید آنها از مراکز علمی یا دیدار با افراد  نفوذ در مسائل داخلی  

آمری آمریکا هماهنگ شودسرشناس  با وزارت خارجه  از قبل  باید  از    .کایی  از    ۵۰همچنین تجمع بیش  نفر در خارج 

شته نیز، آمریکا از لغو روادید  طی هفته گذ  .مراکز دیپلماتیک چین که در آمریکا مستقر هستند؛ ممنوع شده است 

کمون حزب  نهادهای  دیگر  یا  ارتش  با  همکاری  ظن  به  چینی  تبعه  هزار  از  دادبیش  خبر  چین  نیز،   .یست  پیشتر 

واشنگتن با طرح اتهامات مشابه، مدعی شد که از این پس روادید خبرنگاران چینی بسته به صالحدید وزارت خارجه  

 .روزه تمدید خواهد شد ۹۰ی آمریکا و فقط برای یک بازه زمان

 تداوم افزایش فروش خودرو در بازار چین 

ی با روند صعودی مواجه شد و نسبت به گوست برای پنجمین ماه متوالفروش خودرو در چین طی ماه آ : تسنیم

گذشته   رویترز  ۱۱/  ۶سال  گزارش  به  یافت.  افزایش  بزرگ درصد  تعطیلی ،  حین  در  جهان  بازار خودروی  های ترین 

داده بود.  شده  مواجه  فروش  کمترین  با  کرونا  ویروس  شیوع  از  تولیدناشی  انجمن  چینهای  خودروی   کنندگان 

(CAAM)   به گذشته  ماه  فروش  داد  فروش   ۲/  ۱۹نشان  مجموع  در  است.  یافته  افزایش  خودرو  دستگاه  میلیون 

درصد نسبت به سال گذشته    ۹/  ۷هزار دستگاه خودرو هنوز    ۵۵۰میلیون و    ۱۴با    هشت ماه نخست سال جاری

 .ه رشد کرده استدرصدی نسبت به سال گذشت۲۵/ ۸دهد. فروش خودروهای الکتریکی در چین کاهش نشان می

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -



 

 تعامل فعال با شرق و غرب؛ مسیر عبور از انزوای اقتصادی 

و غرب در    سفر وزرای امور خارجه هند و سوئیس به ایران و تعامل دیپلماتیک با همسایگان و نیز شرق  -ایرنا-تهران

تواند مانع موفقیت کاخ  آمریکا برای تثبیت نقشه تحریمی خود نیازمند انزوای جمهوری اسالمی است، می ایامی که

انزوای اقتصادی باشد از ظرفیت های غرب و شرق برای شکستن  بهره گیری  به گزارش خبرنگار    .سفید و عامل 

ند بود. »سابرامانیام جایشانکار«  مورخارجه سوییس و هسیاسی ایرنا، تهران در یک هفته گذشته میزبان وزرای ا 

شهریور و »ایگنازیو کاسیس«   ۱۶شهریور، »راج نات سینک« وزیر دفاع هند  ۱۸وزیر امور خارجه هند روز سه شنبه 

شهریور ماه به همراه هیاتی بلندپایه وارد ایران شدند تا تحرکات دیپلماتیک    ۱۵وزیر امور خارجه سوئیس روز شنبه  

 .وزهای کرونایی بار دیگر رونق بگیردایران با جهان در ر 

شرق به  ویژه  توجه  رهگذر  از  در //     انزواشکنی  شرکت  برای  روسیه  به  سفر  مسیر  در  هند  خارجه  امور  وزیر 

با   و  ایران داشت  به  اما مهم  نشست وزرای خارجه کشورهای عضو »سازمان همکاری شانگهای« سفری کوتاه 

. دو روز پیش از آن هم سرتیپ »امیر حاتمی« میزبان وزیر دفاع هند یر امورخارجه دیدار کرد»محمدجواد ظریف« وز

رویدادهای   بود. سفر هر دو این مقامات هندی به ایران به دو دلیل مهم ارزیابی می شود. دلیل نخست را می توان  

ماه ماه  رویدادهای  را  دوم  دلیل  و  دانست  آینده  اهای  بر  ایران  گذشته.  قطعنامه  های  امنیت   شورای  ۲۲۳۱ساس 

به خرید و  سازمان ملل متحد مهر ماه سال جاری می آزادانه و بدون محدودیت مانند دیگر کشورهای جهان  تواند 

فروش تسلیحات بپردازد. دلیل دوم هم به افزایش تحرکات دیپلماتیک میان ایران و چین به عنوان رقیب سرسخت  

ویژه در حوزه اقتصادی، تهدیدی برای فعالیت موثر خود در  ابط ایران و چین را به  گردد. هند، گسترش روهند باز می 

می ایران  برزگ  نو  بازار  دهلی  و  پکن  میان  چابهار  مناطقی چون  در  گذاری  و سرمایه  بر سر حضور  رقابت  و  داند 

تحرکی ارزیابی شود   تواند عاملهای هند از فشارهای آمریکا می این رقابت با توجه به نگرانی   .بسیار جدی است

در حوزه ساخت جاده تا   ویژه  به  ایران  با  قراردادهای خود  و  اقتصادی  تعهدات  به  آهن  این کشور  راه  و خطوط  ها 

های عقالیی برداشته است در پیشبرد باشد. ایران به همان اندازه که در تعامل دیپلماتیک با کشورهای اروپایی گام 

و همسای کشورهای شرق  با  خود  ظریفرابطه  است.  تالش  در  در    ه هم  موضوع  این  به  اشاره  ضمن  توییتی  در 

توضیح کوتاهی از دیدار خود با وزیر امورخارجه هند نوشت: »درباره گسترش روابط دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و  

اب نظر پرداختیم، تعامل فعال با همسایگان، اولویت اصلی ماست.« شت  در خصوص مسائل مهم منطقه به تبادل 

بر اسا بینیتوسعه در هند  بر اساس پیش  و  المللی طی یک دهه گذشته شدت گرفته  بیبن  آمارهای  این  س  ها 

تبدیل شدن به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در سال های پیش رو دارد. این موضوع در کنار   کشور قابلیت

ر زمره دوستان ایران هم مانند چین و روسیه دتواند، دهلی نو را  اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان دو کشور می 

 .قرار دهد

دولت در مسیر تمرکز و توجه بر ظرفیت همسایگان، با همسایه شمال غربی  //    گفت و گوهای راهبردی با ترکیه

های سیاسی و اقتصادی گسترده ای دارد. در همین راستا ششمین جلسه شورای عالی روابط  خود هم رایزنی

صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانی تهران برگزار شد. در این نشست  ترکیه، عصر روز گذشته به    راهبردی ایران و

های عالی رتبه حضور داشتند و  که شیوع ویروس کرونا آن را مجازی کرده بود، روسای جمهوری دو کشور و مقام 

زمینه  در  دوستانه،  روابط  تقویت  بر  طرف  منطقه دو  و  اقتصادی  کردنهای  تاکید  طیب  ای  »رجب  و  روحانی  د. 

غان« برگزاری این نشست به صورت ویدئوکنفرانس در شرایط کرونایی را دلیلی بر اهمیت روابط برای دو طرف اردو

از شاخصه  .دانستند به برخی  این نشست رییس جمهوری  های روابط تاریخی میان دو کشور اشاره و تصریح  در 

سال گذشته تالش دو دولت بر مبنای    ۷دوستی بوده و به ویژه در  مرزهای دو کشور همواره مرزهای صلح و  کرد: »

المللی بوده است. ایران و ترکیه دو قدرت بزرگ در منطقه  ای و بینهای منطقه توسعه روابط دوجانبه و همکاری 

دشمنی همواره  و  کینه هستند  و  وجتوزیها  کشور  دو  هر  به  نسبت  به  هایی  دارد،  وجود  هم  امروز  و  داشته  ود 
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تقویت روابط دوستانه این گونه توطئهمین خاطر راهی جز  بر  برای غلبه  اردوغان هم  ه دو کشور  ندارد.  ها وجود 

های راهبردی ایران و ترکیه را یکی از نمادهای دوستی بین دو کشور عنوان کرد و گفت:  جلسات شورای همکاری 

ام در نشست  تا  و  قبلی  بسیاهای  تصمیمات  این شورا  در چارچوب  و همکاری روز  روابط  توسعه  برای   هار مهمی 

اند ترکیه  های بسیار نتوانسته های گذشته و علیرغم تالشدشمنان رابطه تهران، آنکار طی سال   .اتخاذ شده است

نافع ملی خود و هم را از همکاری با ایران منع کنند و این کشور همواره تالش کرده است هم در مسیر حراست از م

های خارجی حفظ کند و نشانه آن هم  ها و تحریمروابط استراتژیک خود را حتی با فشار  رعایت حسن همجواری

میان دو کشور طی هفت سال گذشته است.   تجاری  باالی  تحریم   تبادالت  اقتصاد  برای  ویژه  به  رابطه  این  تداوم 

روابط عالی  و شورای  دارد  بسیار  اهمیت  ایران  مسیره  شده  از  یکی  ترکیه  و  ایران  دو  راهبردی  روابط  تحکیم  ای 

است پابرجاست  .کشور  اروپا  از  ایران  شنبه    انتظارات  روز  سوئیس  خارجه  امور  همراه   ۱۵وزیر  به  ماه  شهریور 

را   آن  دلیل  و  انتخاب  اصفهان  را  خود  سفر  مقصد  نخستین  کاسیس«  »ایگنازیو  شد.  ایران  وارد  بلندپایه  هیاتی 

یف وزیر خارجه ایران اعالم کرد. وزیر امورخارجه سوئیس در این  تمایلش برای دیدار از شهر زادگاه محمد جواد ظر

»محمدباقر  سف امورخارجه،  وزیر  ظریف«  جواد  »محمد  جمهوری،  رییس  روحانی«  »حسن  االسالم  حجت  با  ر 

قالیباف« رییس مجلس، »محمود نیلی احمدآبادی« رییس دانشگاه تهران، »عباس رضایی« استاندار اصفهان دیدار  

 .س در ایران سخنرانی کردکرد. کاسیس همچنین در مراسم یکصدمین سالگرد حضور دیپلماتیک سوئی و گفت و گو  

قانون بر  تاکید  بود.  مشخص  محور  چند  پیرامون  سوئیس  خارجه  امور  وزیر  جانبه  دو  گوهای  و  و  گفت  گریزی 

مرور انتظارات ایران از اروپا و   های کاخ سفید برای اعمال فشار حداکثری به ایران،خواهی آمریکا و تبیین تالشزیاده 

رایزنی  برجام،  به  درباتعهد  منطقه ها  دوجانبه،  روابط  تحوالت  آخرین  بررسی  سوئیس،  مالی  کانال  بین  ره  و  ای 

المللی روابط تجاری میان دو کشور از مهمترین موضوعات مورد بحث در دیدار مقامات ایران با وزیر خارجه سوییس 

دید این  از  از تالشبود. ظریف پس  آنکه  توییتی نوشت: »ضمن  آار در  از  ثار خرابکاری  های سوئیس جهت کاستن 

تحلیلگران بسیاری چه در داخل و   «.کنیم، اما بازگشت به تجارت عادی اولویتی جهانی استایاالت متحده تقدیر می

منظور   به  اروپا  تازه  تالش  را  ایران  به  سوئیس  امورخارجه  وزیر  سفر  ایران  از  خارج  تنش کاسچه  از  و تن  ها 

خطیب »سعید  که  حالی  در  کردند؛  تفسیر  آمریکا  و  اسالمی  جمهوری  میان  وزارت  میانجیگری  سخنگوی  زاده« 

درباره   ما  ندارد و سیاست  ربطی  آمریکا  و  ایران  روابط  به  وزیر خارجه سوئیس  بود: »سفر  تاکید کرده  امورخارجه 

ر با کاسیس ضمن اشاره به اینکه هر روزی آمریکا تصمیم یداآمریکا تغییری نکرده است.« رییس جمهوری هم در د

و برجام برگردد،    ۲۲۳۱قطعنامه     بگیرد از اشتباهات خود دست بردارد، اقدامات غیرقانونی خود را جبران کرده و به

را درباره هرگونه میانجیگری احتمالی به صراحت اعالم ک ایران  بار دیگر موضع مشخص  او باز است؛  برای    .ردراه 

مجموعه سخنانن رد و بدل شده در این سفر حکایت از آن دارد که جمهوری اسالمی همچنان اروپا را درباره برجام  

داند و در مسیر اجرای این مسوولیت از کشورهای اروپایی انتظاراتی دارد که ظریف یکی از مهمترین مسوول می 

داند. آمریکا با فشار بر  ل شدن کانال مالی سوئیس میفعا انتظارات کنونی را تسهیل روابط تجاری ایران با جهان و  

ها از هرگونه دادوستد با ایران، دشواری های بسیاری برای مردم به وجود های تجاری و منع آن کشورها و شرکت 

آورده و ایران منتظر تسهیل این دادوستدها دستکم از سوی اروپاست. سوئیس دستکم از دیگر کشورهای اروپایی  

های بیشتر در کانال مالی هم می تواند این  در حوزه واردات دارو به ایران چندگام پیش باشد. انجام تراکنش ژه  به وی

ها را تسریع کرده و بخشی از نیازهای ایران را که در تروریسم اقتصادی آمریکا محدود شده اند، تامین کنند. به  گام 

کا بیش و پیش از آنکه درخواست میانجیگری داشته باشد، مریرسد ایران از اروپا و حافظ منافع خود در آنظر می

 .خواستار تسهیل و عادی سازی روابط اقتصادی هستند که الویت اکنون ایران است

 

 حمایت می کنند و سازمان شانگهای از برجام الوروف: کشورهای عض
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م کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از برنامه جامع  وزیر امور خارجه روسیه اعال   -ایرنا    -مسکو  

به گزارش خبرنگار ایرنا، سرگئی الوروف روز پنجشنبه در نشست خبری    .اقدام مشترک )برجام( حمایت می کنند

  ۲4سازمان همکاری شانگهای که از شبکه تلویزیونی روسیه  در پایان اجالس وزیران امور خارجه کشورهای عضو  

برجام   پخش از  آمریکا  ارزیابی خروج  در  واحدی  از موضع  گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای  شد 

وی افزود: ما موضع واحدی در مورد وضعیت پیش آمده پیرامون خروج آمریکا برنامه جامع اقدامات    .پیروی می کنند

برای داریم  مشترک  ایران  ای  برنامه هسته  ما هم  .حل  کرد:  تصریح  بسیار مهم الوروف  این سند  به  پایبندی  بر  ه 

و برای همه شرکت کنندگان آن الزم االجرا   )برجام( که به اتفاق آراء از سوی شورای امنیت سازمان ملل تایید شده

زیران خارجه کشورهای عضو سازمان  رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه خاطرنشان کرد که و    .است، تاکید کردیم

در نشست  همکاری شانگها کردندی  بررسی  را  مسائل سوریه  فصل  و  و حل  افغانستان  و    .امروز وضعیت  ایران 

پس از چند دور مذاکره درخصوص برنامه هسته ای ایران، برجام را امضا   ۲۰۱5در سال    5+۱کشورهای عضو گروه  

هایی را در مورد  ام را اعالم کرد و تحریم بهانه واهی، خروج کشورش از برجاما ترامپ حدود دو سال پیش به   .کردند

سال خروج از برجام و کارزارهای تبلیغاتی ناموفق جنگ با    ۲با این وجود، آمریکا پس از نزدیک به    .ایران وضع کرد

توافق هسته  از  و میایران، مدعی شده همچنان عضوی  درای است  موجود  از سازوکارهای  و    تواند  توافق  این 

کند  ۲۲۳۱قطعنامه   استفاده  ایران  علیه  آن،  با  آمری   .مرتبط  خارجه  امور  به وزیر  خواستار  تازگی  به  کارگیری  کا 

قطعنامه  که  برجام شده  در  مخالفت سازوکاری  با  درخواست  این  بازگردانده شود.  امنیت  لغو شده شورای  های 

دستور کار اجالس     در به گزارش خبرنگار ایرنا،  .ده استجمعی اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت مواجه ش

کش خارجه  امور  وزیران  مسکو،  همکاریامروز  سازمان  عضو  قزاقستان،   ورهای  روسیه،  شامل  شانگهای 

بررسی پاکستان،  و  هند  ازبکستان،  تاجیکستان،  ویروس   قرقیزستان،  با  مبارزه  در  همکاری  و  ای  منطقه  مسائل 

داش قرار  کرونا  گیر  روسیه   .تهمه  خارجه  امور  وزارت  کرد: در سخنگوی  اعالم  اجالس  این  توجه  مورد  مرکز  در 

برگزار می شود، فراهم آوردن مقدماتاجالس ک اجالس   ه تحت ریاست سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 

نشان کرد  ماریا زاخارووا در نشست خبری خاطر  .آتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دارد

س سران و موضوعاتی که ه سازمان شانگهای قرار است پیش نویس بیانیه نهایی اجالکه در اجالس وزیران خارج

گردد بررسی  و  مطرح  شود،  گنجانده  باید  آن  سال     .در  در  شانگهای  همکاری  روسیه،    ۲۰۰۱سازمان  توسط 

پاکستان و هند به آن پیوستند و   ۲۰۱۷سال قزاقستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد و در 

  .لستان هم به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارندجمهوری اسالمی ایران، افغانستان، بالروس و مغو

 

 دفاع الوروف از موجودیت شانگهای 

وزیر امور خارجه روسیه در آغاز اجالس شانگهای در مسکو اعالم کرد: اهمیت و توانمندی سازمان   -ایرنا  -مسکو  

ویروس   با  مبارزه  دوره  در  شانگهای  استهمکاری  افزایش  حال  در  جهانی  سطح  در  کرونا  گیر  گزارش    .همه  به 

وزیران اجالس  آغاز  در  پنجشنبه  روز  الوروف  ایرنا، سرگئی  مسکو    خبرنگار  در  خارجه سازمان همکاری شانگهای 

گفت: تجربه غنی همکاریهای پرثمر در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و روابط انسانی و ساز و کارهای  

وی ادامه داد: اهمیت توانمندیهای بزرگ  .سازمان شانگهای امکان می دهد به تهدیدهای موجود پاسخ دهدموثر به 

پیامدهای  سازمان همکاری شانگهای   برای رفع  و همکاری  به تالش های جمعی  نیاز  که  کنونی  بویژه در شرایط 

به گفته الوروف، انتشار     .یابد  وجود دارد، افزایش می  ۱۹-سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ویروس همه گیر کووید

اه دیپلماسی رئیس دستگ  .ویروس کرونا بر همکاریهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاثیر می گذارد

روسیه گفت: در اجالس امروز، شرکت کنندگان، وضع کارهای صورت گرفته برای تنظیم اسناد برای تایید در اجالس  

قرار است در ماه نوامبر برگزار شود را بررسی می کنند و درخصوص اهداف   سران سازمان همکاری شانگهای که

https://www.irna.ir/news/84033948/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C


 
در   به گزارش خبرنگار ایرنا،   .خارجی گفت و گو می کنندو اولویت های برای تعمیق و توسعه همکاریهای سیاسی 

قزاقستان،  روسیه،  شامل  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  خارجه  امور  وزیران  اجالس،  این 

یزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان شرکت دارند و در دستور کار آن، گفت و گو و بررسی مسائل  قرق

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به تازگی      .ر مبارزه با ویروس همه گیر کرونا قرار داردمنطقه ای و همکاری د

کرد: در اعالم  اجالس  این  ری  مورد  تحت  که  اجالس  توجه  مرکز  روسیه  در  خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی  است 

 .انگهای قرار داردعضو سازمان همکاری شاجالس آتی سران کشورهای   برگزار می شود، فراهم آوردن مقدمات

پیش  قرار است  وزیران خارجه سازمان شانگهای  در اجالس  در نشست خبری خاطرنشان کرد که  زاخارووا  ماریا 

سخنگوی وزارت    .و موضوعاتی که در آن باید گنجانده شود، مطرح و بررسی گرددنویس بیانیه نهایی اجالس سران  

اتی همچون هفتاد و پنجمین سالگرد پیروزی متفقین در جنگ خارجه روسیه در ادامه گفت: در این بیانیه موضوع

سازمان  دوم جهانی بر آلمان نازی، مسائل مهم سیاست خارجی و نیز تصمیماتی برای توسعه و گسترش فعالیت  

بر آن، راههای رفع پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جهانی ویروس    .همکاری شانگهای گنجانده خواهد شد  عالوه 

گیر کرون  بررسی خواهد شدهمه  در اجالس مسکو  وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان    .ا  به گفته زاخارووا، 

الم بین  و  کار منطقه ای  کلیدی دستور  پنجمین سالگرد  همکاری شانگهای، موضوعات  و  با هفتاد  پیوند  در  را  للی 

به در بیانیه ای اعالم کرد  وزارت امور خارجه روسیه هم روز چهارشن   .تاسیس سازمان ملل متحد بررسی می کنند 

که در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای، مجموعه ای از اسناد ازجمله در عرصه همکاریهای اقتصادی امضا  

ازجمله این    .وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای بررسی خواهد شد کنونی  در اجالس  این اسناد  .خواهد شد

برای توسعه مناطق دورافتاده و روستایی در عصر     سازمان شانگهایاسناد، استراتژی همکاری کشورهای عضو  

راه   نقشه  و  سازمان  عضو  کشورهای  دورافتاده  مناطق  توسعه  برای  های  حل  راه  و  شدن  اعضای  دیجیتالی 

بیانیه    .سازمان شانگهای برای استفاده از ارزهای ملی است و وزیران خارجه این اسناد را بررسی می کنند  در 

خ  اجالس سران وزارت  مقدمات  در  کلیدی  مرحله  خارجه،  وزیران  اجالس  که  است  خاطرنشان شده  روسیه  ارجه 

است شانگهای  همکاری  سال    .سازمان  در  شانگهای  همکاری  قزاقستان،   ۲۰۰۱سازمان  روسیه،  توسط 

جمهوری    پاکستان و هند به آن پیوستند و  ۲۰۱۷ن، چین، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد و در سال  قرقیزستا

  .اسالمی ایران، افغانستان، بالروس و مغولستان هم به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند

 

 مریکا را محدود کرد چین فعالیت سفارت خانه های آ 

فعالیت    -ایرنا  -پکن در مورد  متقابل  اعالم کرد که محدودیت های  ای  بیانیه  در  روز جمعه  امور خارجه چین  وزارت 

ایاالت متحده آمریکا در چین از جمله کنسولگری عمومی  دیپلمات ها و کارکنان سفارت خانه ها و کنسولگری های  

اعم آن  پرسنل  در هنگ کنگ و  آمده است:    .ال کرده استاین کشور  وزارت خارجه چین  بیانیه  در  ایرنا  به گزارش 

ایاالت   بر  فشار  هدف  با  چین  در  آمریکا  کنسولگری  و  ها  خانه  سفارت  کارکنان  و  ها  دیپلمات  بر  محدودیت  اعمال 

هفته پیش    وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا  .ی لغو اقدامات نادرست قبلی خود در این زمینه استمتحده برا

ا  های  دیپلمات  که  کرد  های  اعالم  جشنواره  از  میزبانی  یا  ها  دانشگاه  از  بازدید  برای  بعد  به  این  از  چینی  رشد 

باالی   بگیر نفر  ۵۰فرهنگی  آمریکا مجوز  از وزارت امور خارجه  اینکه    .ندباید  با یاداوری  بیانیه وزارت خارجه چین  در 

در این مورد یادداشت دیپلماتیک به ایاالت متحده  اقدامات چین واکنش های موجه و الزم است افزود: چین اخیراً 

داده است توسط   .تحویل  اعمال شده  اعالم کرده است محدودیت های  بارها  افزاید همانطور که چین  بیانیه می 

ند و به جدی، قوانین بین المللی و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل را نقض می ک ه به طورایاالت متحد

با این حال، در بیانیه اشاره شده    .کند  طور جدی در روابط چین و ایاالت متحده و تبادالت عادی دوجانبه دخالت می

ادا ملت  دو  بین  همکاری  و  عادی  مبادالت  از  حمایت  به  چین  که  و است  چین  های  سفارتخانه  و  داد  خواهد  مه 

https://www.irna.ir/news/84035153/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84035153/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84035153/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
  .دی خود را با تمام محافل در ایاالت متحده حفظ خواهند کردکنسولگری های این کشور در ایاالت متحده، تبادالت عا

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است: ما یک بار دیگر از طرف آمریکایی می خواهیم که فوراً اشتباه خود را اصالح  

ایاالت متحده و همچنین پرسنل  کند محدودی را در مورد سفارت چین و کنسولگری های  ت های غیر منطقی خود 

 .آنها لغو کند

 

 وزیر خارجه چین: آمریکا ویرانگر نظم بین المللی است 

به    -ایرنا-پکن شدن  تبدیل  حال  در  آمریکا  که  کرد  تاکید  شانگهای  همکاری  سازمان  اجالس  در  چین  خارجه  وزیر 

یی« پنجشنبه    »وانگ   زارش ایرنا از خبرگزاری شینهوا،  گ   به  .بزرگترین نیروی ویرانگر نظم بین المللی معاصر است

برعهده سازمان همکاری شانگهای است که با چنین فرایندی مقابله کرده و اجازه ندهد قانون »جنگل«  شب افزود:

شود حکمفرما  جهان  مناسبات  چینی،      .بر  رسانه  این  گزارش  سازمان   به  خارجه  وزیران  اجالس  جریان  در  او 

ش کههمکاری  کرد  تاکید  مسکو  در  هفتاد   انگهای  است امسال  متحد  ملل  سازمان  تاسیس  سالگرد  پنجمین  و 

سازمان ملل و نظم بین المللی با زیربنای جهانی  بین المللی با محوریت کشورها به توافق رسیده اند که نظام و

باید افزود:  .حفظ شود آن  به بنیان وانگ  به چند جانبه گرایی  به ویژه   یی ملی تبدیل شده است وخوداتکا  پایبندی 

م از کشورهای  بسیاری  اهمیت  توسط  برای  با  ملل  اقتدار سازمان  و  این موضوع  المللی  بین  در جامعه  کوچک  و 

داد:  .است ادامه  به وزیر خارجه چین  آمریکا  ابرقدرت، سرسختا متاسفانه  یک  به سیاست »اولعنوان  آمریکا«   نه 

و ورزد  می  ج تاکید  یک  به  عمل  البا  بین  معاهدات  و  ها  سازمان  از  بارها  و  بارها  گرایی،  و  انبه  شده  خارج  مللی 

وانگ گفت که      .تعهدات بین المللی خود را رها کرده است و این باعث هزینه برای کشورهای دیگر دنیا شده است

هم باید  شانگهای  همکاری  گرایی،  سازمان  جانبه  چند  به  پایبندی  با  م واره  در  عدالت  و  تاریخی انصاف  سیر 

کند صحیح ا حرکت  مواضع  از  قاطعانه  باید  و صولیسازمان  دفاع  متحد  ملل  قوانین سازمان  اقتدار  المللی  از  بین 

ندهد اجازه  و  کند  های محافظت  سا سیاست  و  کند  تبدیل  جنگل«  »قانون  به  را  آن  آمریکا  گرایانه  زمان  سلطه 

باید در مقابل قلدری یکجانبه که مانع به دنبال    .دمکراسی در روابط بین المللی است، بایستد  همکاری شانگهای 

نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، قرار است نوزدهمین اجالس سازمان همکاری  

چین، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان،    کشور از جمله روسیه،  ۱۱با حضور سران    ۹۸خرداد    ۲۴و    ۲۳شانگهای  

جمه و  پاکستان  شهند،  برگزار  قرقیزستان  پایتخت  بیشکک  شهر  در  ایران  اسالمی  همکاری    .دوری  سازمان 

در    ۲۰۰۱شانگهای در سال   و  ازبکستان تاسیس شد  و  تاجیکستان  قزاقستان، قرقیزستان، چین،  توسط روسیه، 

به عنوان  و جمهوری اسالمی ایران، افغانستان، بالروس و مغولستان هم پاکستان و هند به آن پیوستند ۲۰۱۷سال 

   .عضو ناظر در آن حضور دارند

 

 کند آمریکا صدور روادید را برای برخی پژوهشگران چینی ممنوع می

کند التحصیالن و پژوهشگران چینی ممنوع میی از فارغ آمریکا اعالم کرد که صدور روادید را برای برخ  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، »چاد وولف« سرپرست   .های حساس شودین طریق مانع از سرقت پژوهشتا از ا

محلی   وقت  به  چهارشنبه  روز  آمریکا  داخلی  امنیت  برای  وزارت  روادید  صدور  ما  گفت:  واشنگتن  در  سخنانی  در 

کنیم تا از دستیابی آنها ارند، ممنوع میالتحصیالن چینی را که با ارتش این کشور ارتباط دران و فارغبرخی پژوهشگ

حساس تحقیقات  کنیم به  دانشگاه   .جلوگیری  در  که  چینی  دانشجویان  ثبت برخی  آمریکایی  بودند،  های  کرده  نام 

کنسولگریاخیرا   یا  پکن  در  آمریکا  سفارت  که  کردند  کشواعالم  آن  ایمیلهای  ارسال  با  چین  در  آنها  ر  به  هایی 

اتخاذ رویکردهای ناعادالنه تجاری و جاسوسی   .ن لغو شده استاند که روادیدشاگفته به  را  وولف همچنین چین 

بیان ک و  متهم  کرونا  در مورد  تحقیقات  برای سرقت  تالش  از جمله  برای  صنعتی  دانشجویی  روادید  از  که چین  رد 

https://www.irna.ir/news/84034440/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84033501/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84033501/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84033501/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
دانشگاه  از  بهره میهسوءاستفاده  آمریکا  از    .گیردای  آمریکا  افزود:  متحده  ایاالت  داخلی  امنیت  وزارت  سرپرست 

خواهد که به منزلت انسانی  کند و از چین میاند، جلوگیری میهای کار تولید شدهورود کاالهایی که توسط برده

های »اداره گمرک و حفاظت مقام   وی در این باره به جزئیات یا مساله خاصی اشاره نکرد. اما  .دافراد احترام بگذار

سطح روابط آمریکا و    .انده فرنگی ایالت »سین کیانگ« چین به آمریکا جلوگیری کرده مرزی« از ورود کتان و گوج

 .ترین حد رسیده استنگ به پایینای از جمله مسائل تجاری، کرونا و هنگ کچین بدلیل تنش بر سر طیف گسترده 

 

 روزنامه چینی مقاله سفیر آمریکا را چاپ نکرد؛ پمپئو عصبانی شد 

خودداری روزنامه مردم چین از انتشار مقاله سفیر آمریکا در پکن، باعث خشم »مایک پمپئو« وزیر خارجه    -ایرنا-پکن

روز جمعه اعالم  به گزارش ایرنا وزارت امور خارجه چین  .شد؛ همزمان چین از این اقدام خود دفاع کرده استآمریکا 

اتهامات جدید و انتشارکرد که  از  آمریکا در مورد خودداری یک روزنامه چین  آمریکا در   زیر امور خارجه  مقاله سفیر 

خودداری روزنامه      .چین، حق انتشار نیافته است دپکن، نادرست است و این مقاله به دلیل محتویات شرورانه ض

جواد ظریف«    در حالی است که این روزنامه چند هفته قبل مقاله »محمد  مردم از چاپ مقاله سفیر آمریکا در چین

بود وزیر کرده  چاپ  کامل  صورت  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  جیان« جائو»  .خارجه  امور   لی  وزارت  سخنگوی 

ده از هدف ایاالت متح معه در ارتباط با عدم انتشار مقاله سفیر آمریکا در روزنامه مردم گفت کهخارجه چین روز ج

این و انتشار  است  بوده  چین  چهره  تخریب  چین  رسانه های  در  »ت مقاله  به  منتسب  برانستاد«  مقاله  سفیر   ری 

اب های شرورانه علیه چین است و پکن لع ایاالت متحده در چین، پر از اشتباه، متناقض با واقعیت ها و پر از رنگ و 

دیگر، روزنامه »مردم«    رسانه های آمریکایی و هر رسانهاو خاطر نشان کرد: درست مانند    .آن را محکوم می کند

و زمان انتشار آنها را دارد و حق دارد تغییرات و ویرایش های الزم را   نیز حق تصمیم گیری در مورد انتشار مقاله ها 

انجام آنها  ایاالت    .دهد  در  اقدام  »این  آورده است:  ای  بیانیه  در  ارگان حزب حاکم چین هم  مردم  متحده، روزنامه 

در بیانیه آمده است که منتشر نکردن   .«مخرب و تحریک آمیز بوده و به طور جدی از واقعیت ها منحرف شده است

اظهارات از  مملو  که  واقعی  اشتباهات  با  ای  است،   مقاله  روزنامه  مطابق   متعصبانه  صنعت  ای  عملکرد حرفه  با 

است المللی  بین  هنجارهای  همچنین  و  گذ  .نگاری  روز  /پنجشنبهپمپئو  حزب    /شته  که  نوشت  خود  توئیتر  در 

اما از انتشار مقاله "برانستاد" سفیر آمریکا در چین   کمونیست چین از عدم برخورد منصفانه آمریکا شکایت می کند

  ۲۶روز    .در حالی که سفیر آنها آزاد است در هر رسانه آمریکایی مطلب منتشر کنددر روزنامه مردم جلوگیری کرد.  

مقاله تا قبل از چهارم سپتامبر وارد مذاکره شد و افزود که  پکن با روزنامه مردم درباره انتشار آمریکا در اوت سفارت

صورت به  مقاله  این  که  دارد  ای  ویژه  اهمیت  کند  می  احساس  متحده  ایاالت  گونه    »سفارت  هیچ  بدون  و  کامل 

همچنین   نه است و با واقعیت ها مغایرت داردروزنامه مردم در پاسخ گفت که مقاله پر از روز  .«ویرایشی چاپ شود

و  با ندارد  مقاالت مطابقت  و چاپ  انتخاب  برای  مردم  روزنامه  منتشر  استانداردهای  آمریکا می خواهد مطلب  اگر 

 .تجدید نظرهای اساسی در آن صورت گیردشود باید بر اساس واقعیات بوده و 

 

 چین لغو ویزای دانشجویان از سوی آمریکا را نقض حقوق بشر خواند 

رت امور خارجه چین در واکنش به لغو ویزای یک هزار محقق و دانشجوی چینی از سوی سخنگوی وزا  -ایرنا  -پکن

در    به گزارش ایرنا »جائو لیجیان« روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی  .آمریکا، این اقدام را نقض حقوق بشر خواند

بر ویزای  لغو  برای  متحده  ایاالت  تصمیم  از  انتقاد  با  اقدپکن  این  از  چین  اتباع  از  شکنجه  خی  و  "آزار  عنوان  به  ام 

کرد که به دلیل نگرانی های امنیتی  وزارت امور خارجه ایاالت متحده روز چهارشنبه اعالم  .سیاسی آشکار" نام برد

اظهار داشت که حق   این مقام وزارت خارجه چین  .است لغو کرده  از ماه ژوئن شهروند چین را  ۱۰۰۰ویزای بیش از  

ر خارجه آمریکا روز گذشته اعالم  سخنگوی وزارت امو  .دارد اقدامات بیشتری را در قبال اقدام واشنگتن انجام دهد

https://www.irna.ir/news/84034402/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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د بیش  مه ریاست جمهوری، مبنی بر متوقف کردن ورود دانشجویان چینی، روادی  ۲۹کرد با استناد به اعالمیه تاریخ  

بر این اساس، ورود دانشجویان و پژوهشگران چینی به دالیل امنیتی    .از یک هزار شهروند چین را باطل کرده است

پرست امنیت داخلی امریکا پیش از این هم گفته بود که واشنگتن با هدف جلوگیری از چاد ولف، سر   .تعلیق شد

مشخصی را که با راهبرد نظامی چین ارتباط دارند لغو   سرقت اطالعات روادید فارغ التحصیالن و پژوهشگران چینی

اسوسی صنعتی چین، از جمله  او در سخنانی دوباره اتهامات آمریکا مبنی بر اقدامات تجاری ناعادالنه و ج  .می کند

ویروس کرونا اشاره کرد به  تحقیقات مربوط  برای سرقت  روادید    .تالش  از  که  را متهم کرد  دانشجویان چینی  چاد 

با افزایش آشکار تنش ها بین استرالیا و  .اده می کنندجویی برای سوءاستفاده از فضای آکادمیک آمریکا استفدانش

پژوهشگر چینی را که به صورت موقت در این کشور مشغول انجام تحقیقات بودند لغو  چین، استرالیا هم روادید دو  

 .کرد

 

 روسیه شرکت می کند  ۲۰۲۰قفقاز ارتش چین در رزمایش 

بر اساس بیانیه ای که روز پنجشنبه توسط وزارت دفاع ملی چین منتشر شد، ارتش آزادی بخش خلق    -ایرنا  -پکن

قفقاز   تروریستی  نظامی ضد  رزمایش  در  اعزام می کند  ۲۰۲۰چین  بیانی  .روسیه  در  ایرنا  دفاع  به گزارش  وزارت  ه 

ت به دست هم داده است پکن با  هان برای مبارزه با بیماری همه گیر کرونا دسچین آمده است: »در شرایطی که ج

هدف پیشبرد همکاری های استراتژیک جامع بین چین و روسیه برای هماهنگی یک دوره جدید، تعمیق همکاری 

ارتش،   دو  بین  آموزش نظامی  در  به  افزایش ظرفیت   های عملی  پاسخگویی مشترک  برای  ملیتی  نیروهای چند 

وزارت دفاع چین    .«شرکت می کند  ۲۰۲۰ای در رزمایش قفقفز    هدیدهای امنیتی و حفاظت از صلح و ثبات منطقهت

در این بیانیه یادآور شده است که این رزمایش برای هدف قرار دادن هیچ کشوری نیست و هیچ ارتباطی با وضعیت  

ر نیز  ، میانمار، پاکستان و تعدادی از کشورهای دیگارمنستان، بالروس، ایران انیه افزوده شده کهدر بی   .منطقه ندارد

کرد خواهند  شرکت  تمرینات  این  شویگو«  »  .در  این   سرگئی  اصلی  تمرینات  که  بود  گفته  قبالً  روسیه  دفاع  وزیر 

ین در آبهای دریای سیاه و دریای  رزمایش در کاپوستین یار و آشولوک در جنوب منطقه آستاراخان روسیه و همچن

 .مهر برگزار می شود ۵شهریور تا  ۳۱  روسیه ۲۰۲۰نظامی ضد تروریستی قفقاز   رزمایش  .می شودخزر برگزار 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 تالش آمریکا برای کاهش سرعت افول خود 

بین  مسائل  سال  کارشناس  از  آمریکا  افول  بیشتری   ۲۰۰۱الملل:  سرعت  افول  این  چه  هر  و  است  شده  آغاز 

، رضا صارمی راد در  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش  .کنددان آمریکا نیز در پی آن تغییر می گیرد، ادبیات دولتمرمی

شد، گفت: برخی  به با برنامه »گفتگوی سیاسی« که با موضوع یازده سپتامبر از آنتن رادیو گفتگو پخش میمصاح

برنامه از کارشناسان معتقد   بر اساس یک  یازده سپتامبر  آمریکا رخ داده استهستند که   .ریزی در صحنه داخلی 

بوش پسر، مسئولیت کاخ سفید را بر عهده گرفت، کاران در آمریکا جورج وی با بیان اینکه با قدرت گرفتن نئومحافظه 

سال   در  تحوالت  پی  در  کرد:  یک  ۲۰۰۱خاطرنشان  که  گرفت  شکل  آمریکا  در  آن  دیدگاهی  محصوالت  از  ی 

کارشناس مسائل بین الملل، با بیان اینکه بر اساس تفکرات ایدئولوژیک که    .نالد ترامپ استجمهور شدن دورییس 

کاخ  مقامات  از  برخی  بین  آن   در  داشت  وجود  میسفید  جهان«  »منجی  را  آمریکا  برای  ها  کرد:  تصریح  دانستند، 

آ  که  دهد  رخ  اتفاقی  بود  این موضوع الزم  افکار عمومی تحقق  بین  در  منجی جهان  عنوان  به  را  بتواند خود  مریکا 

خودشان برای مقابله با  ها در همین چارچوب تصمیم گرفتند که از گروه القاعده که  وی با بیان اینکه آن  .معرفی کند

از صحبتکمونیست بودند، استفاده کنند، در بخشی دیگر  ایجاد کرده  گفت:   های خودها و شوروی در افغانستان 

https://www.irna.ir/news/84034266/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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زمانی که آمریکا در باتالق عراق و افغانستان گرفتار شد و طرح »خاورمیانه بزرگ« را نتوانست محقق کند، افول  

کش ماین  واقع  در  گرفت  بیشتری  شدت  سال  ی ور  از  که  است  تدریجی  حرکت  یک  آمریکا  افول  گفت    ۲۰۰۱توان 

با ریاست جمهوری باراک اوباما و در    ۲۰۰۸ر سال  الملل با بیان اینکه داین کارشناس مسائل بین  .شروع شده است

در راستای  با ریاست جمهوری ترامپ، ادبیات دولتمردان آمریکایی تغییر کرد، افزود: این تغییرات نیز باید    ۲۰۱۶سال  

ز  شویم ادبیات دولتمردان آمریکایی نیافول آمریکا مورد توجه قرار دهیم در واقع هر چقدر به این افول نزدیکتر می 

وی    .دهدبینیم که ترامپ شعار اصلی خود را »اول آمریکا« قرار می شود و در همین راستا است که می عوض می

شکاف اجتماعی در آمریکا و به نوعی از بین رفتن طبقه متوسط   با بیان این که بواسطه این افول شاهد افزایش

از نظر ا  به مانند گذشته خاورمیانه  آمریکا اهمیت هستیم، گفت: در حال حاضر  برای  نفتی  قتصادی و وجود منابع 

 راد گفت: در همینصارمی   .است  ندارد و آنچه در این منطقه برای آمریکا مهم است، حفظ امنیت رژیم صهیونیستی

آمریکایی  که  است  دادهچارچوب  سوق  شرق  سمت  به  خاورمیانه  از  را  نگاهشان  افول ها  جریان  در  که  چرا  اند 

ها ها و تغییر افراد در آمریکا و نوع ادبیات آن وی تاکید کرد: تغییر رفتار .ارد جایگاه آمریکا را پر کندآمریکا، چین تالش د

آمریکای اکنون  دارد و  ربط  این کشور  افول  با کاهش هزینهها میی به  به خواهند  نقاط مختلف جهان  در  های خود 

 .نوعی سرعت افولشان را کاهش دهند

 

 ترامپ:بایدن اجازه چپاول آمریکا را به چین می دهد اسی؛هردر ادامه کارزار چین

می اجازه  چین  به  بایدن  جو  که  شد  مدعی  امریکا  جمهور  بگیرد رئیس  سر  از  را  آمریکا  چپاول  گزارش    به  !دهد 

"، رئیس جمهور امریکا با ارسال پیامی در صفحه توئیتر ترامپ  دونالد؛ "خبرگزاری صدا و سیما سرویس بین الملل

تا در  ترین اقدام ممکن رهای گمرگی برای مقابله با چین نوشت: من قاطعانه خود درباره وضع تعرفه  ا انجام دادم 

ها اده است که این تعرفه وعده د جو بایدن های شغلی در میشیگان توسط چین بایستم؛مقابل ربوده شدن فرصت 

اول را از سر بگیرد؛ برنامه کاری جو بایدن، ساختِ چین است، اما برنامه کاری  دارد و به چین اجازه دهد که چپرا بر

ا هشود؛ چینی آمریکا  ۲۰۲۰انتخابات ریاست جمهوری   پیروز بایدن  به ادعای ترامپ، چنانچه  من ساخت آمریکاست!

ه را  شان وضع کرده، بدترین تجربهای گمرکی که وی علیه کاالهایآمریکا را تصاحب خواهند کرد حال آنکه با تعرفه 

داشته  ۶۷طی   گذشته  دموکرات   اند.سال  انتخاباتی  کارزار  مقابل،  رئیسدر  هیچ  مدعی شد  به ها هم  جمهوری 

 خبرگزاری صداوسیما  :نبعم ج نداده است. ها نرمش به خراندازه ترامپ، در مقابل چینی

 

 ریکا های آم له با تحریمتالش چین برای مقاب/   در زمینه فناوری 

برای کمک به شرکتپیشگامان فن  ایجاد جایگزین داخلی  آمریکا  های چینی در قبال تحریمآوری چین در پی  های 

ین شامل مدیران سابق  آوری چپیشگامان فن از پکن ، خبرگزاری صداوسیما س بین المللبه گزارش سروی  .هستند

آوری چین و  جهت کمک به غول بعدی فن   ۲۰۲۰، در پی ایجاد جایگزین داخلی تا پایان سال  SMICغول هوآوی و    دو

جانگ جون قائم مقام اسبق هوآوی اظهار داشت:   های آمریکا هستند.قبال تحریم   های چینی درهمچنین شرکت

ما  شرکت سرمایه تا  ر  د  China Europe Capitaگذاری  دارد  و  میلی  ۷۳۱نظر  برای استارت   ۴۶ون  های  آپهزار دالر 

ری رویترز گفت: چین و وی در گفتگو با خبرگزا گذاری کند.، و هوش مصنوعی سرمایه ۵Gرسانا، مرتبط با صنایع نیمه 

موضوع جنگ  رسد. دیگر  شدن یکی از طرفین به پایان میاند که فقط با از دور خارج آمریکا وارد چرخه رقابتی شده

تحر یا  است.تجاری  زندگی  و  مرگ  مسئله  اکنون  نیست.  میان  در  این   یم  به با  که  معتقدند  مفسران  رغم حال، 

 از تکنولوژی غرب برای آن سخت است.  های چین، استقالل کامل این کشورموفقیت

 

 دولت آمريکا دست از دروغ پردازي بردارد /  تقابل چین و آمريکا
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خ آمریکا  دولت  از  گرچین  پردازي،  دروغ  بگذاردواست  کنار  را  قلدری  و  کشی  بین    .دن  سرویس  گزارش  به 

مریکا باید دست از دروغگویی بر  ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد دولت آدا و سیماخبرگزاری ص الملل

بگذارددن کشی و قلدری را کندارد، گر آزادی مطبوعات احترام  به  بگذارد و  لیجیان، سخنگوی وزارت امور    .ار  ژائو 

امور خارجه آمریکا را رد کرد و از او    خارجه چین روز پنج شنبه در نشستی خبری در پکن، ادعای مایک پمپئو، وزیر

اد، سفیر آمریکا در چین )در  ار یادداشت تری برنست پمپئو گفته بود پکن از انتش  .یی بر داردخواست دست از دروغگو

های های آن کشور( خودداری کرده و این در حالی است که سفرای چین، آزادانه ایده هاشان را در رسانه روزنامه 

بازتا می آمریکایی  یادداشتب  و  میدهند  منتشر  به    .شودهای شان  آمریکا همواره  در  چین  »سفرای  گفت:  ژائو 

های دو کشور متعهد بوده اند. آنان هرگز شایعاتی  ه و همکاری بین ملت و دولت های دوستانود مبادله تشویق و بهب

به نظام حاکم بر آمریکا بهتان نزده و به    ای بر زبان نیاورده اند؛ هرگزضد آمریکا منتشر نکرده و یا مطالب خودساخته

که سفیر چویی تیانکای )سفیر چین  کنند. این واقعیت میحمله نکرده اند؛ و هرگز در امور داخلی آمریکا دخالت ن آن

ها به گفتگو نشسته، به این علت است که های آمریکا منتشر کرده یا با آنهایی را در رسانه در واشنگتن( مقاله 

ابری و  ی ارتباطات بین دو طرف و با نیت برها در نتیجهد. اینبراز تمایل داشته و ابتکار عمل نشان داده انخودشان ا

های آمریکایی و  ی رسانه سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: »همچون همه   افتد.«اتفاق می   احترام متقابل

یا چه   ی وارده را بپذیرد وخوردار است که آیا مقالهی "مردم )خلق( "، از این حق مسلم بردیگر رسانه ها، روزنامه 

م باشد اصالح، بازنگری و ویراستاری کند و نیز  ی وارده را هر جا الززمانی آن را منتشر کند. همچنین حق دارد مقاله 

انتشار هر مقاله  از  نماید.حق دارد  با قوا  ای که دارای خطای فاحش و جانبدارانه باشد جلوگیری  نین این موضوع 

داردحرفه همخوانی  مطبوعات  و  چاپ  صنعت  آم  ای  دولت  از  ژائو  است.«  همسو  نیز  المللی  بین  عرف  با  ریکا  و 

در از  دست  رسانه خواست  و  مطبوعات  آزادی  برای  و  بگذارد  کنار  را  گری  یاغی  و  گردنکشی  بردارد،  ها وغگویی 

روز   چین،  در  آمریکا  قائل شود. سفارت  روزن  ۲۶احترام  دفتر  با  کرد  امه اوت  درخواست  و  گرفت  تماس  "مردم"  ی 

اوت پاسخ روزنامه را    ۲۷روز    و ابراز امیدواری کرد ت سفیر برنستاد، پیش از روز چهارم سپتامبر منتشر شود  یادداش

ی سفارت، به روشنی بیان شده بود که »برای سفارت آمریکا به طور ویژه اهمیت دارد که در نامه     دریافت کند.

چایادداشت سفیر   روزنامه  در  ویراستاری  بدون هیچگونه  و  روزنامه کامل  که  پاسخی  در  "مردم"  پ شود.«.اما  ی 

آمده است یادداشتی که به اسم سفیر برنستاد دریافت شده پر از ایراد است و  آمریکا ارسال کرده،    برای سفارت

 خبرگزاری صداوسیما :منبع اصال با حقایق جاری سازگاری ندارد.

 

 های آمریکایی های پکن برای دیپلماتمحدودیت/  تقابل چین و آمریکا

های چینی اتخاذ متقابل و در واکنش به تدابیری که آمریکا اوایل این ماه بر ضد دیپلمات اعالم کرد در اقدامی  چین  

محدودیت  دیپلمات کرد،  برای  را  و هایی  چین  در  حاضر  آمریکایی  است  های  کرده  وضع  کنگ  گزارش    .هنگ  به 

های اعمال شده بر  به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ پکن ماهیت محدودیت  داوسیماخبرگزاری ص سرویس بین الملل

های چینی  ا بر ضد دیپلماتهایی که واشنگتن اخیر های چینی را مشخص نکرده است، اما محدودیت ضد دیپلمات 

اعالم نین طبق  یندگان محلی است. همچها یا دیدار با نما وضع کرد، شامل الزام کسب اجازه برای رفتن به دانشگاه 

های دیپلماتیک چین با مشارکت بیش از پنجاه نفر خارج از  های فرهنگی که هیئتوزارت امور خارجه آمریکا، رویداد

دونالد ترامپ رئیس    کنند، باید مجوز مقامات آمریکا را داشته باشند.خود برگزار می  های رسمیدفاتر و ساختمان

های دیپلماتیک چین در آمریکا وضع کرده، مدعی شده است هیئت که برای  هایی  توجیه محدودیت  جمهور آمریکا در

دیپلمات  آن که  به  که  مراکزی  یا  افراد  به  دسترسی  برای  چین  در  آمریکایی  نیازهای  با    ها  همواره  دارند، 

مات  جمعه اعالم کرد اقدا  ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز .   های زیادی مواجه هستندمحدودیت 

های بنیادین  های چین در خاک این کشور نقض آشکار حقوق بین المللی و نادیده گرفتن معیار ا بر ضد دیپلمات آمریک
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ا المللی است. وی  بین  بر روابط  نام »اقدام متقابل«،  حاکم  به  یادداشت دیپلماتیک  انتشار یک  با  فزود دولت چین 

این اقدام چین در  ی آمریکا در چین وضع کرده است.هاسولگریها و کنت سفارت خانه هایی را برای فعالی محدودیت 

می  صورت  تنشحالی  که  کشگیرد  دو  است.  یافته  افزایش  شدت  به  واشنگتن  و  پکن  میان  روابط  در  در  ها  ور 

ی مختلف مثل هاهای مختلف اقتصادی و فناوری رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند و در موضوعات و پرونده عرصه

ما یک بار    سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود:"  و بحران کرونا با یکدیگر اختالف دارند.  حقوق بشر  هنگ کنگ،

اشتباه سریعتر  چه  هر  تصحیح  به  را  آمریکا  دولت  می دیگر  ترغیب  می اتش  کشور  این  از  و  خواهیم  کنیم 

پرسنل  محدودیت  و  چین  سفارت  ضد  بر  که  را  غیرمعقولی  کرهای  وضع  چین  لدیپلماتیک  است،  " ده  کند.    غو 

را   نیز واکنش مناسب  آمریکا  سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین هشدار داد قطعا پکن به اقدامات خصمانه بعدی 

 نشان خواهد داد.

 

 : مینتس یخبرگزار -

 حمایت دولت چین از تولید خودروهای هیدروژنی 

ته ای جدید از سیاست های خود با خودروهای هیدروژنی بسدولت چین در راستای حمایت از تولید و استفاده از  

است کرده  اعالم  نوع خودروها  این  تأمین  زنجیره  بهبود  گزارش  .هدف  تسنیم به  راشاتودی،   خبرگزاری  از  نقل  به 

ای جدید از سیاست های خود با روهای هیدروژنی بسته  دولت چین در راستای حمایت از تولید و استفاده از خود

این نوع خودروها اعالم کرده است.ه بهبود زنجیره تأمین  برای خودروهایی که برای    دف  به طور خاص  این بسته 

طوالنی های  گرفت.  مسافت  خواهد  قرار  نظر  مد  سنگین،  های  کامیون  مانند  اند  شده  این    طراحی  اساس  بر 

فعاالنه  گزا به عنوان  رش، چین  را  اوایل هیدروژن  در  کند، حتی  تبلیغ می  آینده خود  انرژی های  ترکیب  از  بخشی 

همچنین این کشور   است.سال جاری میالدی برای اولین بار آن را در میان منابع انرژی در یک قانون ملی گنجانده  

رده است. ریکی پالگین متمایز کاتومبیل های الکتتالش های تبلیغاتی خود برای هیدروژن را از تالش برای گسترش  

برنامه ای برای وجود یک میلیون خودروی   این دو نوع خودرو قبالً در دسته خودروهای انرژی جدید قرار می گرفتند.

تا   هزار خودرو    6این رقم نسبت به سال گذشته که فقط    وجود دارد.  ۲۰۳۰سال  پیل سوختی در جاده های چین 

رشاتی در سال گذشته مبنی بر اینکه پکن قصد داشت یارانه  اما پس از انتشار گزافزایش یافته است  بود، بسیار ا 

مطرح کرده    خودروهای پیل سوختی را در پایان سال جاری قطع کند، سؤاالتی را در مورد احتمال موفقیت این طرح

به نظر می رسد پکن هنوز معتقد است که فنا  است. یارانه ها،  پیل سوختی هیبا وجود حذف  برای  وری  دروژنی 

به گفته یک مقام ارشد وزارت دارایی چین، بسته جدید به دنبال کمک به شرکت   و نقل آینده دار است.بخش حمل  

این فناوری را توسعه می دهند. مقامات محلی نیز    هایی است که در زمینه پیل سوختی هیدروژن تحقیق کرده و

 انتهای پیام/ د.مناطق خود افزایش دهنهیدروژنی را در  تشویق خواهند شد تا تولید اتومبیل

 

 :الف -

 افزایش ذخیره ارزی چین برای پنجمین ماه متوالی 

ره ارز خارجی این کشور برای معاون اداره ملی مدیریت ارز خارجی چین اعالم کرد میزان ذخی  گروه اقتصادی الف،

است داشته  افزایش  متوالی  ماه  یینگ«    .پنجمین  چون  »وانگ  ایرنا  گزارش  د به  پکن  در  پنجشنبه  جمع روز  ر 

ارزی چ ذخیره  افزود:  تا  خبرنگاران  و    ۱۰ین  به سه هزار  ماه سال جاری  و    ۱۶۴شهریور  دالر   ۶۰۰میلیارد  میلیون 

ا  پیش  ماه  با  مقایسه  در  که  با رشد  رسیده است  آن  و    ۱۰درصدی،    ۰.۳ز  یافته    ۲۰۰میلیارد  افزایش  دالر  میلیون 
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ثبات    .است با  احیای  که  گفت  م او  گرایش  و  چین  اصالحات  اقتصاد  تعمیق  به  همچنان  توسعه  گشایش  طلوب  و 

بیشتر کمک خواهد کرد و به شکل گیری نظام جدید توسعه با محوریت چرخش داخلی و هم افزایی چرخش دوگانه  

چین در    .ی و خارجی یاری می رساند و همچنان از ثبات کلی دامنه ذخیره ارز خارجی پشتیبانی خواهد کردداخل

ب تبدیل  اخیر  های  با  سال  ابرقدرتی  ذ  ۳ه  دالر  میلیارد  دولت  هزار  قرضه  اوراق  کشور  این  است  ارزی شده  خیره 

چند ملیتی دنیا سهام دارد دامنه حضورش   های بزرگ وآمریکا را به طور وسیع خریده است و تقریباً در همه شرکت

پکن دارای یک ذخیره بزرگ دالری   .التین گسترانیده استرا هم از ایاالت متحده تا خاور دور و تا آفریقا و آمریکای  

تا این کشور در برابر تحریم های آمریکا  است   و همین مساله به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باعث شده است 

در همین چارچوب پکن به دنبال یافتن راهی برای تقویت پول ملی خود یوان در برابر دالر است و تا  آسیب پذیر شود

ای چین یک حربه نیز محسوب می شود و رچه داشتن ذخیره ارزی باالی دالری براگ  .هم موفق شده است  حدی

از سوی اقدامی  اما هر  تبدیل کرده است  بزرگترین بدهکار خود  به  را  آمریکا  پکن می   عمال  برای تحریم  واشنگتن 

تالش کرده است سال های اخیر بتدریج  این کشور در    .تواند برای چین مشکالت زیادی در عرصه اقتصادی ایجاد کند

الری خود را کاهش دهد و ارزهای دیگری را به سبد خود بیفزاید و در عین حال راه تقویت تا میزان ذخیره ارزی د

را فراهم   ارز  یوان پول ملی خود  تعامالت تجاری بدون  از دالر و  برای عبور  سازد در راستای تالش های دو کشور 

رده است این نشان می دهد که  ولین شعبه خارجی خود را در پکن باز که بانک مرکزی روسیه اآمریکا، اعالم شده ک

 .دو کشور مدت ها است برای کاستن از وابستگی به دالر آمریکا در رایزنی هستند

 

 نگاهی به بازار انرژی / جهان به گاز بیشتری نیاز خواهد داشت / نیاز چین به گاز ایران

گ  * ملکی  عباس  الف،دکتر  اقتصادی  بازار  /    روه  های  روز  .  ۱//    پویایی  در  شمال  دریای  برنت  نفت  قیمت 

به ۱۳۹۹ هریورش ۲۱ جمعه بشکه  کرد ۳۹.۸۳ هر  پیدا  تنزل  اینترمدییت   .دالر  تگزاس  وست  نفت  قیمت 

بود  ۳۷.۹ حدود این که قیمت نفت همچنان در کانال بین .دالر هر بشکه  انتظار  این وضعیت،  با  دالر   5۰ تا 4۰ یعنی 

بنابر گزارش اداره اطالعات انرژی   .انبارهای نفتی در آمریکا مجددا از نفت خام پر شدند .د از دست رفتباقی بمان

ذخیره کردن مجدد نفت در کشتی   .میلیون بشکه نفت استحصالی روانه انبارها شد ۲ آمریکا تنها در هفته گذشته

ساله   5 ر چارچوب برنامهگرچه چین د  .دجدد قیمت نفت تگزاس شها آغاز شده و این مسئله باعث پایین آمدن م

آتی خود اعالم کرد که انبارهای کاالهای اولیه مانند نفت و شمش فوالد را بیشتر خواهد کرد، اما قیمت نفت به 

لغزید در .پایین  بار  اولین  برای  شد 4۰ هند  کمتر  قبل  سال  به  نسبت  آن  خام  نفت  تقاضای  اخیر  بیماری   .سال 

در روز   .بیشتری را بر جا گذاشته و امیدواری به بیشتر شدن تقاضا رنگ باخت  ا مجددا تلفاتدر هند و اروپ ۱۹ ویدک

امید می رود در مورد   .شهریور اجالس کمیته وزارتی ناظر بر عملکرد اوپک پالس تشکیل خواهد شد ۲۷ پنج شنبه

  .کاهش بیشتر تولید اوپک تصمیماتی گرفته شود

ساله ایران و چین توسط انجمن  ۲5 یاسی توافق همکاریکنفرانس پیامدهای سشهریور   ۱۷ در.  ۲//    تفسیر هفته

در این کنفرانس من ارائه ای در زمینه مسائل انرژی مابین  .دوستی ایران و چین و چند موسسه چینی برگزار شد

بنابر یک  .شد   توجهی برخوردار خواهدتقاضا برای گاز چین در سالهای آینده از افزایش قابل   .ایران و چین داشتم 

درگزار چین  برای  تقاضا  در ۳۰۰ ،۲۰۲۰ ش  این  و  بوده  مکعب  متر  خواهد  6۰۰ به ۲۰4۰ میلیارد  مکعب  متر  میلیارد 

بجز  .عمده تولید کنندگان گاز طبیعی در جهان عبارتند از روسیه، استرالیا، ترکمنستان، آمریکا، قطر و ایران .رسید

تا کنون دو   .یاز چین را از روش ال ان جی به چین برسانندها باید گاز مورد نن، و ایران بقیه کشورروسیه، ترکمنستا

به چین کشیده شده است  از روسیه  لوله  از   .خط  را  گاز خود  لوله چهار شعبه،  از طریق یک خط  نیز  ترکمنستان 

ند با تشویق چین گازی معتنابه، می توادر این میان ایران با داشتن ذخائر   .طریق آسیای مرکزی به چین می رساند

شروع ب را  چین  به  خود  گاز  صادرات  چین،  غرب  و  ایران  شمال  مابین  گاز  لوله  خط  یک  روی  بر  گذاری  سرمایه  ه 



 
مزیت چنین کاری برای ایران، دور بودن این خط لوله از تحریم های آمریکا و برای چین، دور زدن نقطه بحرانی   .نماید

کمربند و جاده در پی استفاده از  ین با مجموعه پروژه های زیر پرچم ابتکار  چ  .یانوس هند می باشدتنگه ماالکا در اق

است جهانی  سطحی  در  خدمات  و  کاال  عرضه  و  ژئوپلتیک  ابتکار   .موقعیت  این  در  چین  های  پروژه  مجموع 

  .نشان داده شده است  شش کریدور اصلی این مجموعه بزرگ چینی در تصویر زیر .میلیارد دالر می رسد ۱۰۰۰ به

کریدوری که می تواند هزینه های حمل ونقل از جنوب شرق  .قرار داردجنوب  -از سوی دیگر ایران در کریدور شمال

دهد کاهش  یک سوم  به  را  اروپای شمالی  تا  کریدور شمال .آسیا  تقاطع  محل  در  که  کشوریست  و  -ایران  جنوب 

 .ت باید استفاده کرد از این مزی .ابتکار کمربند و جاده قرار دارد

شدهپیش  .  ۳ مایع  طبیعی  گاز  که  است  آن  دهنده  نشان  ها  جی) بینی  ان  خواهد (ال  روبرو  تقاضا  رشد  با   ،

زیرا این  .افزایش جمعیت و تقاضا برای انرژی بیشتر در سطح جهانی، نیاز به ال ان جی را افزایش داده است .بود

ما به دلیل کمتر بودن تولید دی  شود، ا  ی فسیلی دسته بندی میحامل انرژی گرچه در میان حامل های انرژی ها

بیشتری   اقبال  از  گاز  لوله  با خط  مقایسه  در  آن  نقل  و  و همچنین سهولت حمل  گاز،  اثر سوختن  بر  کربن  اکسید 

اما   ۳ ،۲۰۲۰ تجارت ال ان جی در .برخوردار شده است تاکنون کاهش نشان می دهد،  درصد نسبت به سال قبل 

رشد   ۲۰4۰ تا ۲۰۱۹ ای بعد تقاضا برای این کاال باالتر رفته تا بطور متوسط مابینی می شود که در سال هپیش بین

اندازه در  ای  باشد ۳.4 ساالنه  داشته  آسیایی   .درصد  کشورهای  در  کاال  این  برای  تقاضا  آینده  رشد  از  سوم  دو 

 .ص چین، هند، پاکستان و بنگالدش اتفاق خواهد افتاد بخصو

این دو نفتکش ترجیح  .هزار تن سوخت بنزین را حمل می کنند ۳۰۰ نزوئال هرکدامتکش ایرانی در مسیر ودو نف.  ۴

دادند که بجای عبور از تنگه باب المندب، دریای سرخ، دریای مدیترانه، تنگه جبل الطارق به سمت اقیانوس اطلس،  

فورست و فورچون با  زه متوسط به نام های  دو کشتی با اندا .دماغه امید نیک به اقیانوس اطلس برسند  از مسیر

 .در ماه های مه و ژوئن پنج کشتی دیگر سوخت را از ایران به ونزوئال رساندند .پرچم ایران حرکت می کنند

در.  ۵ بانک جهانی  بنابر نظر  اندازه ۲۰۲۰ اقتصاد عراق  اقتصاد   .خواهد شددرصد کوچکتر   ۹.۷ به  بر  دو علت عمده 

به همین دلیل هم این کشور   .و دوم قیمت های پایین نفت خام ۱۹-کوویدابتدا مسئله بیماری   .عراق تاثیرگذار است

در ماه مه و ژوئن  .از تعهدات دستجمعی اوپک برای کمتر کردن تولید در چارچوب اوپک پالس چندان پیروی نمی کند

ی که  کرد  توافق  نمایدعراق  کم  روزانه  خود  نفت  تولید  از  بشکه  میلیون  سالاز   .ک  آخر  تا  ژوئیه  به   ماه  رقم  این 

تکلیف شد ۸4۹ مقدار روز  در  بشکه  کاهش  .هزار  تعهد  از  را  تا خود  اوپک است  دبیرخانه  با  مذاکره  در حال  عراق 

بصورت تظاهرات خیابانی،    از سوی دیگر نارضایتی در میان اقشار عراقی و بخصوص نسل جوان .تولید معاف کند

 دانشگاه صنعتی شریف -دانشیار سیاستگذاری انرژی * .ت خود را نشان می دهداعتراضات خشونت آمیز و مهاجر

 

 :وزینامه ن یلیتحل یخبر گاهیپا -

 شود؟ خلیج فارس زمین جنگ سرد بین آمریکا و چین می

پیامدهای گسترده تنش دارای  و چین  آمریکا  فزاینده  المل های  بین  نظام  نه  ای در سراسر  رقابت  این  تنها  ل است. 

برای کشورهای کوچکتر که در م بلکه  به وجود برای قدرتهای غربی،  را  نیز مشکالتی  نفوذ قرار دارند  ناطق تحت 

به طور فزاینده آورده اس فارس  امروز کشورهای حاشیه خلیج  این قدرت ت.  رقابتی  بین فشار  بزرگ خرد  ای  های 

یادداشتی به قلم زنو لئونی و  میدل ایست آی در    ( :namehnews.comبری تحلیلی نامه نیوز )پایگاه خ  شوند.می

  ای در سراسر نظام بین الملل است. های فزاینده آمریکا و چین دارای پیامدهای گسترده دیوید رابرت نوشت: تنش

کشور برای  بلکه  غربی،  قدرتهای  برای  تنها  نه  رقابت  منااین  در  که  کوچکتر  نیز  های  دارند  قرار  نفوذ  تحت  طق 

ای بین فشار رقابتی این امروز کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور فزاینده  وجود آورده است.  مشکالتی را به

https://namehnews.com/fa/news/594941/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://namehnews.com/fa/news/594941/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://namehnews.com/fa/news/594941/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://namehnews.com/


 
به گزارش سرویس بین الملل »انتخاب«؛ در ادامه مطلب آمده است: کشورهای    شوند.های بزرگ خرد میقدرت 

ز  ستان سعودی، کویت، عمان، قطر، بحرین و امارات متحده عربی ا( شامل عربGCCفارس )  شورای همکاری خلیج

اکنون در حال ایجاد روابط نزدیکی با چین هستند و آیند، اما آنها همب می لحاظ تاریخی حوزه نفوذ آمریکا به حسا

قت در بازی با  آنها با د   کنند.ه می بدین منظور از موقعیت ژئواستراتژیک، قدرت مالی و منابع هیدروکربن خود استفاد

 ری بهینه از این فرصت دارند.بردایک ابرقدرت در برابر دیگری سعی در بهره

از زمان پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا نظم بین المللی لیبرال را بر اساس قانون بازار آزاد    //  تغییر دینامیک قدرت 

پی  با این حال شرفته سرمایه داری، بترویج کرده است. این امر به نفع اقتصادهای  ه ویژه خود آمریکا بوده است، 

بسط   و  نفوذ  رهبامروز  قدرت  به همراه  لیبرال  نظم  کاهش است.این  در حال  روز  به  روز  واشنگتن  چین طی   ری 

های های اخیر با انطباق کامل خودش با نظام سرمایه داری توانسته در اقتصاد جهانی ادغام شود تا در حوزه سال

  ینی برای بازار آزاد غربی ارائه ی و نوآوری، قدرت آمریکا را به چالش بکشد، پکن امروز جایگزاستراتژیکی مثل فناور

ای در واشنگتن وجود دارد که اگر آمریکا موقعیت خود به عنوان رهبر جهانی در حوزه نگرانی فزاینده    داده است.

با انزوا طلبی و موضع تقابل یابد. این  ز کاهش میفناوری را از دست بدهد، قدرت هژمونی جهانی آن نی وضعیت 

دونالد   رئیس جمهور  قدآمیز  افزایش  و  قبال چین  در  پیچیدهترامپ  آرام غربی  اقیانوس  در  نظامی چین  تر هم رت 

های عجیب، هر دو قدرت تمایلی به رویارویی نظامی با یکدیگر ندارند، زیرا اقتصاد آنها  رغم درگیریعلی  شود.می

جر  تاکنون رقابت دو ابر قدرت منته است و چین عمیقا در زنجیره های تأمین جهانی قرار دارد.  بسیار به یکدیگر وابس

، هنگ ۱۹-های تجاری، دوعوا بر سر کوویدبه نوع جدیدی از جنگ سرد شده به طوری که دو کشور روی به جنگ 

دور بین آمریکا و شوروی، جنبه  های نه چندان  رد سالاما اکنون نیز مانند جنگ س   اند.کنگ و موضوعات دیگر آورده 

 فات نیابتی در سایر مناطق جهان است. به آن توجه شده و آن اختال  دیگری نیز وجود دارد که کمتر

یابد. البته با توجه به حضور ظهور چین در خلیج فارس در حالی است که نفوذ آمریکا کاهش می//  نفوذ روزافزون 

ها هه رسد. نفوذ آمریکا در حوزه امنیتی به لطف دنوز به جایی نمیدر خلیج فارس، پکن ه  چشمگیر ارتش آمریکا 

نظ  آموزش  و  نظامی  کانون  خرید  عنوان  به  نیز  غربی  مالی  مراکز  ماند.  خواهد  باقی  نخورده  دست  احتماالً  امی، 

ای در هین نیز به طور فزایندبا این حال، نفوذ چ   گذاری در کشورهای خلیج فارس باقی خواهند ماند.اصلی سرمایه

پادشاهی افزایش  سراسر  برای خریدهای حاشیه خلیج فارس در حال  از   است. خلیج فارس  بخش قابل توجهی 

بر   دارد.  وابستگی  واردات  این  به  نیز  چین  صنعت  که  همانطور  است،  وابسته  چین  به  خود  هیدروکربن  صادرات 

در   گذاری چین  اشتراک، سرمایه  نقطه  این  افزایش  حاشیه خلیجسرتاسر کشورهای عربی  اساس  به  رو  فارس 

و جاده ابریشم جدید چین است، موضوعی که حتی رقابت  ر ابتکار عمل کمربند  خلیج فارس یک قطب مهم د  است.

ها در خلیج  کند. سرمایه گذاری در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای جلب سرمایه گذاری چین تقویت می

تنهفارس طی سالها نیز   در حوزه امنیت  ا غربی نداشته و به سمت شرق متمایل شده است.ی اخیر دیگر جنبه 

کند. مقررات بین المللی از فروش تجهیزات غربی مانند هواپیماهای بدون سرنشین به ایفا میچین نقش مهمی  

ها است تا این محدودیت   کند، البته ناگفته نماند که واشنگتن در تالشکشورهای منطقه جز اسرائیل جلوگیری می

ها در  را از چین خریداری و از آن   هاه عربی این سالح را کاهش دهد. با این اوصاف عربستان سعودی و امارات متحد

لیبی بهره می درگیری  و  اما تصور    جویند.های یمن  یافت،  افزایش خواهد  نوع تجارت تسلیحاتی احتماالً  این  گرچه 

عال بعید به نظر می رسد. نیروهای چینی توان کافی برای  ارتش چین در منطقه ف  تر از حضورچشم اندازی پررنگ 

به ر کردن خود در مندرگی تمایل  از عدم  نیز حاکی  به طور کلی دکترین چین  و  ندارند  به طرز قابل توجهی  را  طقه 

نخواهد شد، پکن    ایای است. به دلیل همین استراتژی چین درگیر اختالفات منطقه درگیر شدن در مشکالت منطقه

که  حتی   ایران  و  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  بین  نیست  تأمیحاضر  از  دیگر  مهم یکی  کنندگان  ن 

 هیدروکربن برای چین است دست به میانجیگری بزند.



 
 های سخت شود. با این حال، انتقالتواند منجر به انتخاب گیر افتادن بین دو ابر قدرت می//    چالش ها و فرصت ها 

ن مرحله، د آورده است. در ایهایی را به وجوها و هم فرصتانات ژئوپلیتیکی خود، هم چالشتاریخی فعلی، با نوس

از سایر کشورها است. تر  فارس مطلوب  اعضای شورای همکاری خلیج  در    موقعیت  و سیاسی  اقتصادی  قدرت 

ارایی ژئواستراتژیک ر حالی که اروپا یک دخلیج فارس به همان اندازه که در اروپا از هم جدا شده، منظم نیست. د

ها داشته باشد، به طور  دهد تا شریکی مطمئن برای حفظ ثبات آبراهمی بسیار ارزشمند است که به آمریکا اجازه  

ای کشورهای حاشیه خلیج فارس متحدان پرهزینه   آمریکا نیاز داشته است.  کلی خلیج فارس همیشه به حمایت

تأمی نتیجه  در  و  آن هستند  برای  تسلیحات  است.دشوار  هان  دائمی  حضور  از  خلیج   تر  همکاری  شورای  اعضای 

بشری فار دلیل سوابق حقوق  به  دا س  بسیاری  اشتراک  وجوه  کنگ  در هنگ  اقداماتش  دلیل  به  و چین  رند. شان 

امنیت  ای از سوی سازمان ملل را امضا کردند که بر حق چین در تامین  کشورهای حاشیه خلیج فارس حتی نامه 

کیان سین  میاستان  صحه  مسلمگ  جمعیت  اذیت  و  آزار  ادعای  نامه  این  در  می گذارد،  رد  اویغور  این ان  با  شود. 

دریایوجود، ممكن است سلطنت در  افزایش تنش  با  فارس  برای    های خلیج  آن  پتانسیل  تأثیر  تحت  چین جنوبی 

هایی با جنگ سرد دارد،  شباهتری بین آمریکا و چین  در حالی که درگی  تأثیر در جریان بین المللی نفت قرار بگیرند.

دو زمان جنگ سرد اصلی دیگر دو قطبی نیست. امروز بر خالف دوران جنگ سرد ما   اما توزیع قدرت در جهان مانند 

پ نظمی  است.در  حرکت  حال  در  پراکنده  و  نامشخص  جهتی  در  که  هستیم  آمریکا  از  شورای   س  اعضای  برای 

ر فارس،  خلیج  میهمکاری  چین  آمریکا  همکاریتقابت  از  مندی  بهره  ضمن  آنها  باشد.  سود  سر  دو  معامله   واند 

می  چین،  بهره  اقتصادی  نیز  منطقه  در  آمریکا  حضور  ادامه  امنیتی  مزایای  از  اگر  توانند  وجود  این  با  شوند.  مند 

این    ان زمین بازی اصلی درتوان خلیج فارس را به عنوها بین آمریکا و چین در سراسر جهان ادامه یابد، می تنش

 جنگ سرد جدید دانست.

 

طرح اژدهای سرخ در خاورمیانه/    تحلیل یک سایت ترکی از هدف چین از حضور در منطقه خاورمیانه؛ 

 زند؟ ان؛ آیا چین دست به انتخاب میدیلی صباح: ایران یا پاکست 

ابریشم" که از زمان ریاست جمهوری شی جین پینگ به دنبال اجرای آن است،  چین بر اساس طرح "بازسازی راه  

دهای تجاری و عمرانی بزرگی با کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و ایران و پاکستان در صدر  در حال انعقاد قراردا

)  قرار دارند. نامه نیوز  :namehnews.comپایگاه خبری تحلیلی  نامه نیوز، وبسایت خبری دیلی صباح   (  به گزارش 

خبری   ترکیه()پایگاه  دولت  به  و   نزدیک  ایران  جمله  از  منطقه  کشورهای  با  چین  رابطه  ماجرای  به  تحلیلی    در 

پرداخت.پ ریاست    اکستان  زمان  از  که  ابریشم"  راه  "بازسازی  طرح  اساس  بر  چین  است  معتقد  مقاله  نویسنده 

 ( پینگ  جین  شی  قراردادهاXi Jinpingجمهوری  انعقاد  حال  در  است،  آن  اجرای  دنبال  به  عمرانی  (  و  تجاری  ی 

ها، به ایران و پاکستان توجه نموده  ی ارگی با کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و در اوج این قراردادها و همکبزر

 است. 

پاکستان با  برای چین است. //    ارتباط چین  عالی  تجاری  یک شریک  اکنون  پاکستان هم  دیلی صباح،  گفته  طبق 

آه راه  ایطرح عمرانی  از  یکی  رد  ن طرحن سراسری  مبلغ  و  هاست.  و عمرانی چین  تجاری  رابطه  از  بدل شده  و 

همچنین    ود.میلیارد دالر رسید و در این میان، سود چین بسیار بیشتر از پاکستان ب  ۱5به    ۲۰۱۹پاکستان در سال  

صباح،   تحلیل نویسنده دیلیرابطه چین و پاکستان به لحاظ استراتژیک سود بسیاری برای اژدهای آسیا دارد. طبق  

گ  تجاری  تروریست رابطه  برخی  نفوذ  مانع  پاکستان  و  چین  گروهسترده  و  القاعده  به  های  پاکستانی  تندرو  های 

طقه مسلمان نشین در جنوب غرب چین است. در این شود. سین کیانگ یک منسرزمین اسالمی سین کیانگ می

رابطمنطقه گروه های اسالم گرای جدایی طلب بسیاری   که  دارند  با اعضای گوجود  تندرو  ه خوبی هم  روه های 

شود این ارتباط قطع شود و  پاکستانی و به خصوص القاعده دارند. رابطه خوب تجاری چین و پاکستان باعث می 

https://namehnews.com/fa/news/595021/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF
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رابطه تجاری چین و پاکستان یک سود استراتژیک   این منطقه را تحت اختیار خود قرار دهد.چین به راحتی بتواند  

مند منطقه ای است که متحد آمریکا بوده و دولتش رابطه بسیار  ندوستان یک کشور قدرتم برای چین دارد. هدیگر ه

درجه یک هند یعنی پاکستان  شود دشمن  خوبی هم با دولت آمریکا و ترامپ دارد. اتحاد چین و پاکستان باعث می 

ن  ها علیه چیقدام هندیبایستد و مانع از اقدرتمند شده و در مقابل هندوستان که یک خطر بالقوه برای چین است  

تواند سود تجاری و اقتصادی خوبی هم برای به جز مسائل سیاسی و استراتژیک، ارتباط چین و پاکستان می گردد.

پ جنوبی  منطقه  باشد.  داشته  کاالهای  چین  ارسال  و  چین  دریایی  ارتباط  امکان  هند  اقیانوس  بنادر  و  اکستان 

چین بسیار امن است و به خصوص امکان انتقال    –ارتباطی آبی پاکستان  کند. راه  فراهم میصادراتی این کشور را 

 کند. مواد خام به خصوص نفت را برای چین تسهیل می

ایران با  ایران هم یک شریک منطقه ای خوب نو//    ارتباط چین  پاکستان،  به جز  که  دارد  تاکید  دیلی صباح  یسنده 

میلیارد دالری ببندد. این    4۰۰رارداد  قاست چین با ایران یک  تواند باشد. نویسنده مدعی است قرار  برای چین می

عالقه چین به ارتباط با ایران    تواند سطح روابط دو کشور را وارد فاز جدیدی کند. از نظر نویسنده، دلیلقرارداد می 

یشم قرار  نیز شبیه دلیلش برای ارتباط با پاکستان است. ایران یک منطقه استراتژیک است که در مسیر جاده ابر

ین برای بازسازی راه ابریشم باید با ایران ارتباط محکمی ایجاد کند. طرح ساخت راه آهن اورومچی چگرفته است.  

چین(   کیانگ  سین  در  سرزمین )واقع  از  که  تهران  و  به  قرقیزستان  قزاقستان،  ترکمنستان،  مانند  مهمی  های 

می  عبور  ایدازبکستان  و  فکر  چنین  اجرای  جهت  در  هم  است.کند  ای  ای  ه  وجود  که  نبا  است  معتقد  نویسنده   ،

چین در این چند  تواند مانع از ارتباط وثیق ایران و چین شود. طبق گفته دیلی صباح، ایران و  های آمریکا می تحریم

تر شدن تحریم های آمریکا و ترس بعضی از  ساله روابط اقتصادی زیادی داشته اند اما میزان این ارتباط با سخت

میلیارد دالر بود. این   5۰حدودا    ۲۰۱4. میزان مبادالت مالی ایران و چین در سال  تهای چینی کمتر شده اسشرکت

در سال    ۳۷به    ۲۰۱۷  میلیارد، در سال  ۳5به    ۲۰۱5مبلغ در سال   و  میلیارد دالر رسید. طبق   ۳۳به    ۲۰۱۸میلیارد 

 یافته است. درصد کاهش 4۰زدیک به از این هم کمتر شده و ن ۲۰۱۹ادعای نویسنده این میزان در سال 

نویسنده دیلی صباح معتقد است شاید چین نخواهد با آمریکا //  شود؟ ایران یا پاکستان؛ چین به کدام یک جذب می

سرشاخ شود و به همین دلیل اگر مخیر به انتخاب یک کشور به عنوان شریک اصلی منطقه ایش باشد، آن کشور  

زا با آمریکا ندارد و از این  ل سیاسی و بحرانجدی در مسائ  ا عالقه ای به درگیریپاکستان است؛ چرا که چین ذات

با این حال، نباید فراموش کرد که حمایت از ایران دست چین را    تر و بهتری باشد.شاید پاکستان شریک امنجهت  

قتصاد  و آمریکا را از سطح ادارد. نیک مشخص است که ترامپ هم اکنون ارتباط چین  در ارتباط با آمریکا باز نگه می 

ک بخارج  چین  ارتباط  است.  کرده  سیاسی  جدید  فاز  وارد  و  میرده  ایران  در  ا  و  مذاکره  در  را  چین  دست  تواند 

 های استراتژیک با آمریکا باز نگه دارد. رقابت

 

 :نیاقتصاد آنال -

های استارتاپی جهان کدامند/ پاسیفیک؛ پیشتاز در طراحی و  قطب دهد؛زارش میاقتصاد آنالین گ

 ای های رایانهساخت بازی

و همچ از کشورها  یک  اجتماعی و سیاسی منحصربفرد هر  اقتصادی،  اتخاذ سیاست ساختار  از  نین  متفاوت  های 

دولت بسوی  منجر  تدریج  به  مها،  از  یک  هر  پیشتازی  شده  ه  خاص  استارتاپی  حوزه  یک  در  جهان  مختلف  ناطق 

 .ح جهان، تشدید نیز شده استای که طی سالیان اخیر و با افزایش امکان جابجایی سرمایه در سطاست. مساله 

آنالین رفیع – اقتصاد  خطر سرمایه  ؛سجاد  می گذاری  را  روشپذیر  مهمترین  از  یکی  تامین  توان  های 

فعالیت هااستارتاپ  مالی جذب  و  برای  مختلف  کشورهای  تالش  رابطه،  همین  در  دانست.  نوآورانه  های 
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تعامل میان زیستگذاران مخاطره سرمایه  ارتباطات و  افزایش  های استارتاپی مختلف، بومپذیر خارجی و همچنین 

ه خارجی در این حوزه شده است. در مواردی ک گذارانسرمایه وجه نقشر به افزایش قابل تطی سالیان اخیر منج

تبدی قوانین  و  فرهنگ  زبان،  مانند  حضمسائلی  برای  چالشی  به  سرمایه ل  این  مستقیم  کشور  ور  یک  در  گذاران 

گذاران بومی هستیم. در همین رابطه، در ادامه به  ها با سرمایه اند نیز شاهد افزایش همکاری و شراکت آنشده

 کا( خواهیم پرداخت. های مختلف استارتاپی در سطح جهان )به استثناء آمریمعرفی قطب

مالاستارتاپ  حوزه  مییهای  را  اروپا  فعالیتتوا:  قطب  فینن  کلی،  های  طور  به  دانست.  جهان  سطح  در  تک 

حوزه،   این  در  ماهر  افراد  و  متخصصان  باالی  حجم  و  قدرتمند  مالی  تامین  نظام  مدرن،  بانکداری  مانند  عواملی 

 اند. مهمترین نقش را در تحقق این مساله داشته 

ی و همچنین سابقه اجرای سیاست تک فرزندنوان یکی از نتایج  : پیری جمعیت به عهای حوزه بهداشتستارتاپ ا

های نوآورانه و استارتاپی دیرینه دانش پزشکی و سالمت باعث تبدیل چین و منطقه شمال آسیا به قطب فعالیت

است. شده  بهداشت  حوزه  کشاورزیاستارتاپ   در  حوزه  و  های  جوی  شرایط  همچنین :  و  مناسب  اقلیمی 

شاورزی و ایجاد یک زنجیره عرضه مواد ی در بخش کوری ارتقاء سطح بهرهها براهای متعدد و متنوع دولتبرنامه 

استارتاپ  قطب  به  را  جنوبی  آمریکای  و  آسیا  جنوب  منطقه  دو  کارآمد،  نموده  غذایی  تبدیل  کشاورزی  حوزه  های 

 است. 

شبکهاستارتاپ  امنیت  حوزه  مهای  فناوری :  ارتقاء  و  گسترش  در  اسرائیل  امنیت  وفقیت  با  مرتبط  را  های  شبکه 

 های امنیتی و دفاعی این کشور نسبت داد. ها و بخشبه ارتباط گسترده میان استارتاپ از هر چیز توان بیش می

ها الش آنای و دور از هم کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا و ت: ساختار جزیرههای حوزه حمل و نقلاستارتاپ 

نق  خود،  میان  آن  کیفیت  بهبود  و  ارتباط  افزایش  ایبرای  تبدیل  در  بسزایی  بهش  منطقه  مرکز   ن  مهمترین 

 های حوزه حمل و نقل داشته است. استارتاپ 

بازیاستارتاپ  حوزه  رایانه های  زیرساختایهای  باالی  :  حجم  و  طراحی  استودیوهای  زیاد  تعداد  مناسب،  های 

و مج متخصص  فعالیتنیروهای  به قطب جهانی  تبدیل  را  پاسیفیک  در حوزنوآورانهای  رب، آسیا  استارتاپی  و  ه  ه 

 ای کرده است.های رایانه بازی 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 گام بلند چین در توسعه واکسن کرونا/ صدها هزار نفر واکسینه شدند 

برنامه اضطراری دو   از یک  به عنوان بخشی  نفر  یک مقام ارشد در حوزه تولید واکسن چین گفت: به صدها هزار 

شد تزریق  کرونا  واکسن  آنامزد  کسی  هیچ  تاکنون  و  استه  نشده  و    .لوده  علمی  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

  ان، ژو سونگ، مقام ارشد در حوزه تولید واکسن چین گفت: بهجیتیدانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از سی

وی افزود: انتظار    .تزریق شده است کرونا صدها هزار نفر به عنوان بخشی از یک برنامه اضطراری دو نامزد واکسن

و شرکت سینوواک به زودی در بازار وارد شود  (CNBG) می رود دو واکسن تولید شده توسط گروه ملی بیوتک چین

یش برای ایمنی و وز در مرحله سوم آزماآنها هن    .ر آمریکا( خواهد بوددال  ۱۴۶یوان )حدود    ۱۰۰۰و هزینه آن کمتر از  

است تزریق  برای  واکسن  تأیید  و  تصویب  از  قبل  مرحله  آخرین  معموالً  مرحله  این  هستند؛  آزمایش    .کارآیی 

بحرین، پرو، مراکش، آرژانتین و اردن    ه امارات متحده عربی،کشور دیگر، از جمل  ۱۰در بیش از  ی چین  کرونا واکسن

بگیرد قرار  بررسی  تحت  آن  به  مختلف  افراد  واکنش  است  قرار  اساساً  و  است  انجام  حال  در  کاندید    .نیز  دو  این 

 .داناضطراری غیرنظامی تأیید شده  واکسن پس از نتایج قابل اعتماد در آزمایشات فاز یک و فاز دو، برای استفاده

های»پرخطر« مانند کادر پزشکی، از اواخر ماه ژوئیه آغاز شد و به گروه کرونا طراری از واکسنبرنامه استفاده اض
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خارجی  دیپلمات  کشورهای  به  که  افرادی  و  بیماری  ها  با  هنوز  و  کردند  می  نسفر  پنجه  و  دست  گیر  رم  همه 

شدمی تزریق  ابتال    .کنند،  برای  خطر  معرض  در  که  شرایطی  در  نفر  هزار  ها  »ده  کرد:  خاطرنشان  سونگ  ژو 

ش کرونا به واکسینه  داشتند،  نشدقرار  آلوده  کسی  هیچ  تاکنون  و  واکسن دند  اثبات  این  و  چین کرونا هایه  ی 

میلیون دوز   ۳۰۰های تولیدی خود بتواند  پس از ارتقای شیوه (CNBG) گروه ملی بیوتک چین رودانتظار می  .«است

اش تا یک میلیارد دوز را هم ظرفیت تولیدی   کند که امکان افزایشروی طرحی کار می    ل تولید کند وواکسن در سا 

ویروس جدید برای یک تا سه سال  کرونا توانند از یک فرد در برابر ویروسها میبه گفته سونگ، این واکسن.بدهد

  /نتهای پیاما .محافظت کنند

 

 :خبرنگاران باشگاه -

 چین: تیک تاک را تعطیل می کنیم اما نمی فروشیم 

باعث می تاک  تیک  اعالم کرد فروش سهام  نظر    دولت چین  به  و کشور چین ضعیف  برنامه  شود شرکت سازنده 

فناوریح به گزارش خبرنگار  .بیایند دریچه  باشگاه خبرنگاران جوان وزه  مجازی  نظر می گروه فضای  به  کشور   آید، 

. بر اساس اطالعات منتشر  را خریداری کند تاک نرم افزار تیک کند تا نگذارد آمریکا سهامتمام سعی خود را می چین

دهد نرم افزار مورد نظر به کلی غیرفعال گردد تا آن که توسط آمریکا خریداری شود. شده، این کشور ترجیح می 

لت چین معتقدند فروش نرم افزار تیک تاک با زورگویی آمریکا و شرایط فعلی های اخیر، مسئوالن دوطبق گزارش

این اطالعات در حالی از طرف مقامات چینی   .چین ضعیف به نظر آیند  و کشور ByteDance رکتشود شباعث می

ا با  مانده است.  باقی  تاک  تیک  برنامه  اتمام مهلت فروش  به  از یک هفته  تنها کمتر  که  ین که منتشر شده است 

اهی  مدت زمانی به این کوتمحققان و کارشناسان به ترامپ توضیح داده بودند که فروش چنین برنامه و شرکتی در 

تمدید نمی را  تاک  تیک  به هیچ وجه مهلت فروش  اظهار داشت  آمریکا  رئیس جمهور  زمان غیرممکن است،  و  کند 

 .نخواهد گذاشت بیشتری برای آن 

شود  از مسائل دیگری که باعث جلوگیری از فروش تیک تاک می//    اقدامات چین برای جلوگیری از فروش تیک تاک

در چین استقانون جدی مبادالت  قانون خریدد  این  به موجب  از  ،  بود  نخواهند  قادر  تاک  تیک  اجتماعی  اران شبکه 

باید نوعی جدید را طراحی کنند. این طور که به نظر   سیستم الگوریتم پیشنهاد محتوای تیک تاک استفاده کنند و 

از کوچک شدن خود  به تعویق بیندازد و  آید دولت چین سعی دارد هر کاری بکند تا فروش این شبکه اجتماعی رامی

، Oracle هایهایی از سوی شرکتشرکت سازنده نرم افزار تیک تاک اکنون در حال دریافت پیشنهاد   .کندجلوگیری  

Microsoft و Walmart است. شرکت ByteDance  دهد که  هایی را تحت بررسی قرار میدر حال حاضر تنها پیشنهاد

ها در  جود اظهارات دولت چین و مقاومت آن تیک تاک وجود ندارد. با واستفاده از الگوریتم  در آن خبری از فروش حق  

ها را از  اعالم کرد که دولت چین تا به امروز آن  ByteDance برابر فروش سهام تیک تاک به آمریکا، سخنگوی شرکت

 /انتهای پیام .فروش سهام برنامه خود منع نکرده و هیچ گونه محدودیتی به وجود نیاورده است
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 (:26)هفته یثد ح  - خبرنامه:

 (ع) سجاد  ماماشهادت ایام )بمناسبت  « داممو سعادت  ريخ » 
  :ودفرم ،دبا شنو خاندا او  رب اخد سالم که   سجادامام 

ما دامَ لَکَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ،  ریْابْنَ آدَم، إنَّکَ ال تَزالُ بَخَ ایَ»

 مِنْ هَمِّکَ، وَما کانَ الْخَوْفُ لَکَ شِعاراً«؛  اسَبَهُکانَتِ الْمُحوَما 

عظ فرزند آدم، تا آن زمانى که در درون خود وا اى

کننده اى دلسوز داشته باشى، و در تمام  حتیو نص

دهى، و  تی  را اهم تیامور بررسى و محاسبه کارها

در تمام حاالت ـ از عذاب الهى ـ ترس و خوف  

 اهى بود. و سعادت خو ریدر خ  ;ىداشته باش

 5، ح 64، ص 67، /بحاراألنوار، ج 246مشکاه األنوار، ص  



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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