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 روزنامه دنیای اقتصاد:سیاست «مستر ایکس» علیه چین
هادی خسروشاهین  -غول از چراغ جادو بیرون آمده است؛ نشانهاش سخنرانی مقتدرانه شیجینپینگ در ۷۰
سالگی ورود چین به جنگ کره و ایجاد شراکت اقتصادی جامع منطقهای ) (RCEPبا  ۱۰قدرت منطقهای است .اما
ظهور و سقوط غولها یا همان قدرتهای بزرگ تغییراتی را در توازن نیروها ،محیط بینالمللی و همینطور مفاهیم
در روابط بینالملل ایجاد میکنند .نفوذ روزافزون چین در منطقه آسیا  -پاسیفیک پیامهایی دارد .غول از چراغ جادو
بیرون آمده است؛ نشانهاش هم سخنرانی مقتدرانه شیجینپینگ در  ۷۰سالگی ورود چین به جنگ کره و ایجاد
شراکت اقتصادی جامع منطقهای ) (RCEPبا  ۱۰قدرت منطقهای است .اما ظهور و سقوط غولها یا همان
قدرتهای بزرگ تغییراتی را در توازن نیروها ،محیط بینالمللی و همینطور مفاهیم در روابط بینالملل ایجاد
میکنند .نفوذ روزافزون چین در منطقه آسیا  -پاسیفیک نشان میدهد که این کشور در حال تبدیل شدن از یک
بازیگر توسعهگرا و قاعدهپذیر به یک کشور توسعهطلب و قاعدهگذار است و این واقعیت خود حاوی یک معنای
ضمنی بسیار راهبردی است :نظم هژمونگرای لیبرال پس از جنگ سرد در حال تغییر به نظم هژمونگرای
غیرلیبرال و رئال پلیتیک است .این گزاره تبدیل شدن آمریکا از یک بازیگر یکهتاز و بیدغدغه به یک بازیگر مضطرب و
نگران را معنا میدهد .دلیل آن هم کامال روشن است؛ نظم جدید در حال ایجاد بازیگران رقیب برای هژمونی
ایاالتمتحده است .چنین کنش و واکنشی خود به این معناست که آمریکا دیگر قادر به اعمال و کاربست یکجانبه
ارزشهای لیبرال در جهان از طریق نهادهای بینالمللی اقتصادی و سیاسی نیست؛ چراکه پیگیری سیاست ترویج
لیبرال دموکراسی و اقتصاد آزاد بینالمللی و ساخت نهادهای جهانی جهت پیگیری چنین دستورکاری اوال بسیار
پرهزینه و ثانیا ماموریتی تقریبا غیرممکن است .پیامد چنین تحولی فرا رسیدن تاریخ انقضای ایدههایی نظیر کالنتر
جهان ،پلیس بین المللی ،صلح دموکراتیک و نهادگرایی لیبرال است .به همین دلیل است که همه آن نخبگان
سیاسی مستقر در واشنگتن که روزی از ایده باز کردن درهای اقتصاد جهان به روی چین دفاع میکردند ،امروز
خود پشیمان شدهند .بایدن در دهه  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰معتقد بود که ادغام چین در سیستم بینالمللی و تجارت جهانی
پکن را مجبور به بازی متناسب و منطبق بر قوانین بینالمللی خواهد کرد .او خود در سال  ۲۰۰۰در کنگره آمریکا به
برقراری روابط تجاری دائمی و عادی شدن این روابط با امپراتوری زرد رای داده بود .قانونی که موجبات عضویت
چین در سازمان تجارت جهانی در  ۱۱دسامبر  ۲۰۰۱را فراهم کرد و همینطور روابط اقتصادی دوجانبه میان دو
کشور را تعمیق بخشید .اما او خود امروز از سوءاستفاده پکن از قوانین بینالمللی برای گسترش نفوذ سخن
میگوید و «شی» را از قماش اراذل و اوباش میخواند .حتی اگر این سخنان به جهت شرایط انتخابات و
رقابتهای دوقطبی در آمریکا جدی تلقی نشود ،نمیتوان از این واقعیت به سادگی عبور کرد که چین در حال
تهدید تدریجی هژمونی آمریکا در نظام بینالملل است .همین تهدید باعث شده است که امروز بایدن در مقام
رئیسجمهور منتخب از ضرورت مقابله با چین از طریق ائتالف با متحدان ایاالتمتحده سخن بگوید .الی راتنر ،یکی از
مشاوران بایدن می گوید« :اگر آمریکا ناتوان از رویارویی با چین باشد ،جهان شاهد ظهور نظم جدیدی به رهبری
چین خواهد بود که کامال با ارزشهای آمریکا و منافع آن متعارض است ».این گزاره سخت مورد تایید میشل
فلورنوی ،وزیر احتمالی دفاع در دولت بایدن نیز قرار دارد .او خواستار حفظ توان آمریکا برای نابودسازی کلیه
کشتیهای چین (نظامی و غیرنظامی) در دریای چین جنوبی ظرف  ۷۲ساعت است .از همین رو است که آمریکا
در نظم هژمونیک پسالیبرال به جای جهانی شدن ارزشهای لیبرالی بهدنبال بلوکسازی است .پیشنهاد برای
تشکیل گروه دی  ۱۰( ۱۰دموکراسی جهان که عبارتند از اعضای گروه  ۷و کرهجنوبی ،هند و استرالیا) خود یکی از
این نشانهها است .حتی جیک سولیوان و جنیفر هریس در مقاله مشترکی خواستار اتخاذ استراتژی هدفمند و

هوشمند در قبال چین شدند .این دو مشاور ارشد بایدن پیشنهاد میکنند که گروهی ناظر بر سازمان تجارت
جهانی برای نظارت و مذاکره برای ایجاد قوانین جدید تجارت بینالمللی تشکیل شود .هدف نهایی این پیشنهاد
مهار نفوذ روزافزون چین در حوزه اقتصاد بینالمللی است .این سیاستها در عمل منجر به فاصله گرفتن آمریکا از
مفهوم تجارت آزاد ) (Free Tradeو ابداع اصطالح جدیدی تحتعنوان تجارت عادالنه ) (Fair Tradeشده است .تغییر
واژه  Freeبه  Fairنشاندهنده مداخله بیشتر دولت آمریکا و متحدان این کشور در امر تجارت جهانی برای کنترل
نفوذ چین خواهد بود و این معنایی جز همجواری استراتژی غرب با مرکانتیلیسم جدید ندارد .اما این مرکانتیلیسم
برخالف دوره ترامپ یکجانبهگرا نخواهد بود؛ بلکه در چارچوب بلوکسازیها و ائتالفهای ضدچینی به شکل
چندجانبه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .از همین رو بعید نیست که بایدن و تیمش به سراغ احیای  T.P.Pیا همان
توافق شراکت آسیا-پاسیفیک با حضور  ۱۲کشور بروند تا به قول خود مانع از فرصتطلبیهای اقتصادی چین برای
صعود در نظام بینالملل شوند .بایدن میخواهد قوانین تجارت بینالمللی در قرن ۲۱توسط آمریکا و متحدانش
تدوین شود و نه چین و همراهانش  (T.P.Pعلیه ) R.C.E.Pبایدن ممکن است در رویکردی منعطفتر از دولت ترامپ
به جنگ تعرفهای با پکن پایان دهد ،ولی بهطور کلی از ایده جداسازی تدریجی اقتصاد آمریکا از چین دست نخواهد
کشید (مطالبهای که توسط قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا به شدت پیگیری میشود) .او
احتماال به جای جنگ تعرفهای تالش خواهد کرد از سایر اهرمهای آمریکا برای اعمال فشار بر چین استفاده کند.
تعمیق روابط با تایوان ،ژاپن و کره ،اعمال فشار بر چین به دلیل نقض حقوق بشر در هنگکنگ ،داالیی الما و
مسلمانان ایغور و اردوگاههای کار اجباری .بایدن به کمک شرکای خود بهدنبال باز تنظیم قواعد جدید در حوزه
رقابت تکنولوژیک نیز خواهد بود .او برنامهای  ۳۰۰میلیارد دالری جهت تقویت صنایع مبتنیبر فناوری دارک دیده
است تا براساس آن سه میلیون شغل جدید در کشورش ایجاد کند .به همین دلیل وی اجازه نخواهد داد که چین از
طریق زیر پا گذاشتن مالکیت معنوی به سرقتهای سیستماتیک در حوزه فناوری ادامه و همه برنامههای
اشتغالزاییاش را به این ترتیب بر باد دهد .بنابراین امپراتوری زرد در عصر بایدن و برخالف دوره هژمونی لیبرال با
دروازههای گشوده اقتصاد جهانی مواجه نخواهد شد؛ بلکه با بلوک سخت سیمانی آمریکا و متحدانش روبهرو
می شود که هدف نهایی از آن مهار چین خواهد بود؛ تقریبا شبیه همان چیزی که مستر ایکس (جورج کنان) در
جوالی  ۱۹۴۷در مجله فارن افرز پیشنهاد داده بود« :برخورد با شوروی (مهار) بزرگترین وظیفهای است که
دیپلماسی ما تا به حال با آن روبهرو بوده و احتماال بزرگترین مسوولیتی است که اکنون مجبور به انجام آن
خواهیم بود» .بهنظر می رسد سیاست و خط مشی همان چیزی است که کنان در اواخر دهه  ۱۹۴۰پیشنهاد آن را
داده بود ،فقط کافی است به جای شوروی نام چین را قرار دهیم.

چین ،هند و اندونزی تا سال  ۲۰۵۰سه قدرت اول اقتصادی جهان هستند  /آسیا در حال بازگشت به
قلب جهان
دنیایاقتصاد  -شادی آذری  :در جهان امروز آمریکا بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان و چین بهعنوان رقیب آن در
جایگاه دومین اقتصاد جهان همه توجهات را به خود جلب کردهاند .جنگ تجاری و اختالفات ژئوپلیتیک چین با متحدان
آمریکا در منطقه بخش زیادی از اخبار را به خود اختصاص میدهند .اما آیا این تقابل دوقطبی قدرت در اقتصاد
جهان تا  ۳۰سال دیگر به همین منوال ادامه خواهد داشت یا نظم اقتصادی جهان در حال دگردیسی است؟
بلومبرگ در یک بررسی به این موضوع نگاهی داشته است .برنده واقعی جنگ سرد چه کشوری بود؟ شاید چین.
در سال  ۱۹۷۲استداللهای دوران جنگ سرد ریچارد نیکسون ،رئیسجمهوری وقت آمریکا را بر آن داشت تا اتحادی
دور از ذهن را با مائو ژدونگ رقم زند و چین را به عرصه اقتصاد جهان بازگرداند .در سال  ۱۹۹۱فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی موجب ایجاد غروری برای غرب شد که آن را نسبت به تبعات خیزش چین غافل کرد .سالها

گذشت و چین در سال  ۲۰۲۰در جایگاه یک قدرت بزرگ جهان ایستاده است .نظام تکحزبی این کشور و اقتصاد
دولتی آن برای پکن غرور بهبار آورده و برای سرمایههای خارجی زنگ هشدار را به صدا درآورده است .اقتصاددانان
بلومبرگ پیشبینی میکنند که تا سال  ۲۰۳۵چین با سبقت از آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد و شاید به
قدرتمندترین نقشآفرین سیاسی نیز بدل شود .البته خیزش چین تنها بخشی از یک تغییر بزرگتر است که
هماکنون نیز در جریان است و بهنظر میرسد طی دهههای آینده نیز سرعت گیرد  .اقتصاددانان بلومبرگ با
استفاده از یک چارچوب بررسی رشد ،وضعیت تولید ناخالص داخلی  ۳۹اقتصاد جهان از آمریکا گرفته تا غنا را تا
سال  ۲۰۵۰مورد پیشبینی قرار داده است .در این چارچوب معیارهایی همچون مشارکت نیروی کار ،سرمایه و
بهرهوری نیز در نظر گرفته شدهاند .این بررسی با هدف تهیه نقشهای از تغییرات جغرافیایی و سیاسی انجام شده
است تا بتوان با استفاده از آن اقتصاد آن زمان جهان را به تصویر کشید .این بررسی نشان میدهد که دوران
شایان توجه ثبات که از پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل قرن  ۲۱طول کشید ،به پایان خود نزدیک شده است .مرکز
ثقل اقتصاد جهان از غرب به سمت شرق ،از اقتصادهای پیشرفته به سمت بازارهای نوظهور و از بازارهای آزاد به
سمت کنترلهای دولتی و از دموکراسیهای مستقر به سمت حکام خودکامه و پوپولیست در حال جابهجایی
است .همین حاال هم این تغییر ،سیاست ،اقتصاد و بازارهای جهان را مختل کرده است .اما این تازه آغاز راه است.
البته اتفاقات زیادی میتواند این پیشبینیها را تحتتاثیر قرار دهد .بهعنوان مثال بحران کووید نشان میدهد که
چگونه یک پاندمی میتواند نقشه اقتصاد جهان را تغییر دهد .جنگها ،بالیای طبیعی و بحرانهای مالی نیز اثراتی
مشابه خواهند داشت .انتخاب سیاستها در زمینه جهانیشدن و تغییرات آب و هوایی نیز اثرگذارند .با وجود همه
این عدم قطعیتها اما پیشبینی رشد بالقوه اقتصادها قابل اعتمادترین راه اندیشیدن به آینده دراز مدت است.
قرن آسیایی  //آسیا در حال بازگشت به مرکز اقتصاد جهان است .با تغییر قرن و در شرایطی که چین هنوز به
سازمان تجارت جهانی نپیوسته بود و پتانسیلهای هندوستان هنوز تحت نظام مجوزهای رایج شکوفا نشده بود،
آسیا تنها  ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص میداد ( .نظام مجوزهای رایج نظامی بود که در
هندوستان طی سالهای  ۱۹۴۷تا  ۱۹۹۰مستقر بود و براساس آن یک شرکت متعلق به بخش خصوصی برای
شروع تولید و ادامه حیات خود باید رضایت بالغ بر  ۸۰نهاد دولتی را اخذ میکرد ).این میزان تولید ناخالص داخلی
بسیار پایینتر از سطح موجود در آمریکای شمالی و اروپا بود .تا سال  ۲۰۵۰این قاره که هماکنون بیش از نیمی از
جمعیت جهان را در خود جای داده است ،بیش از نیمی از تولید اقتصادی جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
آمریکای شمالی و اروپا در این رقابت عقب میمانند .از سوی دیگر عمدتا به مدد خیزش چین و آمریکا سهم
بازارهای نوظهور از تولید ناخالص داخلی جهان نیز در حال افزایش است .در سال  ۲۰۰۰بازارهای نوظهور در حدود
یکپنجم از تولید جهان را به خود اختصاص دادند .در سال  ۲۰۴۲آنها اقتصادهای پیشرفته ،بزرگترین
مشارکتکنندگان در تولید ناخالص داخلی جهان را پشت سر خواهند گذاشت و در سال  ۲۰۵۰تا  ۶۰درصد از
مجموع تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهند داد .آنچه بیش از همه محسوس خواهد بود ،تغییر
قدرت بین کشورهای جهان خواهد بود .بر اساس پیشبینی بلومبرگ در سال  ۲۰۳۳هندوستان موفق خواهد شد
ژاپن را پشت سر گذارد و به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود .در سال  ،۲۰۳۵چین با پشت سر گذاشتن
آمریکا به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد .تا سال  ۲۰۵۰اما ممکن است اندونزی به لیگ بزرگترین
اقتصادهای جهان راه یابد .آنچه مسلم است ،سه اقتصاد بزرگ جهان را در آن زمان میتوان از میان بازارهای
نوظهور یافت .البته خوشبینانه خواهد بود اگر فرض کنیم که این دوران گذار به آرامی طی خواهد شد .انتقال
قدرت از آمریکا به سمت چین همین حاال هم به شکل جنگ تجاری رخ نموده و به حوزههایی همچون فناوری،
حقوق بشر و ادعاهای مرزی راه یافته است .البته رقابت بین دو اقتصاد بزرگ جهان تنها خطر ژئوپلیتیک جهان

نخواهد بود .تا دهه  ۲۰۴۰تلفیق مسائلی همچون سالخورده شدن نیروی کار و کاهش توسعه ،موجب خواهد شد
که رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی جهان به حدود تنها  ۳درصد افت کند .هندوستان با جمعیت جوانتر و فضای
قابلتوجهی که برای پیشرفت دارد ،احتماال روند رشد سریعتری را تجربه خواهد کرد .همین حاال هم تنشهای
زیادی بین پرجمعیتترین کشور تکحزبی جهان و حکومتهای دموکراتیک مشاهده میشود .پیشبینی میشود
این تنشها با هندوستان نیز افزایش یابد چون هندیها برای تبدیل به یک هژمونی آسیایی چین را به چالش
میکشند .چین و هند وستان همزمان با رشدشان از بازارهای انبوه خود منتفع خواهند شد .این بازارها
تولیدکنندگان و شرکتهای پیشتاز ملی را از مزیت «صرفه مقیاس ) » (Economies of scaleخود بهرهمند خواهند
ساخت و برای شرکتهای خارجی و فناوریهای آنها جاذبه ایجاد خواهند کرد .رشد سریع و برای چین چشمانداز
ایستادن در جایگاه نخست اقتصاد جهان در کوتاهمدت ،خطای هالهای ایجاد خواهد کرد و موجب خواهد شد که
هرگونه ناکارآمدی در سیستم نادیده باقی بماند .تاریخ را فاتحان نگاشتهاند ،این قانون درمورد اقتصاد هم صدق
میکند .نیروی پیشبرنده ،غرب دارای بازار آزاد را به مسیری مخالف خواهد راند .در رقابت با رقبایی که
اقتصادشان تحت سلطه دولت است ،برخی از جنبههای پویایی و باز بودن اقتصاد از هماکنون قربانی شده است.
در فضای چنین جهان ناآشنایی ،رایدهندگان به صفیر پوپولیسم گوش فرا میدهند .به نظر میرسد نتایج جنگ
سرد فصلی از تاریخ بشری را ورق زد و فصلی دیگر را باز کرد .جهان اکنون در میانه یک دوران گذار پرهرج و مرج
قرار دارد چون توازن قدرت از غرب به شرق ،از بازارهای آزاد به سمت دولتی شدن و از دموکراسی به سوی
استبداد و پوپولیسم در تغییر است .برای کسبوکارها ،سرمایهگذاران ،سیاستگذاران و تاریخ این پایان راه نیست.
این تازه آغاز راه است.

آمریکا این بار با «دی  »۱۰به سراغ اژدها میرود  /نقشه متفاوت بایدن برای مهار چین
دنیایاقتصاد -محمدحسین باقی  :جو بایدن ،رئیسجمهور منتخب آمریکا ،روز دوشنبه  ۲۶آبانماه اعالم کرد که
ایاالتمتحده باید با متحدانش وارد مذاکره شود تا قواعد تجاری جهانیای برای مقابله با نفوذ روزافزون چین وضع
کند؛ اما سخنی از این به میان نیاورد که آیا کشورش به توافقنامه تجارت آزاد که روز یکشنبه میان کشورهای
آسیایی امضا شد ،خواهد پیوست یا نه .روز یکشنبه  ۲۵آبانماه۱۵ ،کشور آسیا و اقیانوسیه با محوریت چین
بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان موسوم به «شراکت اقتصادی جامع منطقهای )» (RCEPرا امضا کردند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تشکیل این بلوک تجاری بزرگ را یک «کودتای بزرگ» در راستای توسعه نفوذ چین
توصیف کرد .الجزیره در گزارش  ۱۷نوامبر نوشت ،وقتی از بایدن در کنفرانس خبری در «ویلمینگتون» ،دلور،
پرسیده شد که آیا ایاالتمتحده به  RCEPملحق خواهد شد یا نه ،وی پاسخ داد او هم اکنون نمیتواند در مورد
سیاست تجاری آمریکا سخنی بگوید؛ زیرا هنوز در قدرت مستقر نشده است «و در زمان حاضر فقط یک
رئیسجمهور وجود دارد» .او در این کنفرانس خبری گفت« :ما  ۲۵درصد از اقتصاد دنیا را در دست داریم .باید به
دیگر دموکراسیها دست یاری بدهیم ،یعنی آن  ۲۵درصد دیگر (یا بیشتر) تا اینکه بتوانیم قواعد راه را وضع کنیم و
چین و دیگران را به پذیرش آنها واداریم ».امضای «شراکت اقتصادی جامع منطقهای )» (RCEPدر اجالس
منطقهای درهانوی ،ویتنام ،بزرگترین توافق تجاری دنیا را تشکیل میدهد که  ۳۰درصد از اقتصاد جهان و یکسوم
جمعیت جهان را پوشش میدهد و قدرتهای آسیایی مانند ژاپن ،چین و کره جنوبی را برای اولین بار گرد هم
میآورد .توافق  RCEPهمچنین ضربهای دیگر به آمریکا محسوب میشود؛ چراکه ایاالتمتحده در سال  ۲۰۱۷از
«شراکت ترانس پاسیفیک )» (TPPکه متشکل از  ۱۲کشور بود ،خارج شد؛ این توافق در زمانی که بایدن معاون
رئیسجمهور بود مورد مذاکره قرار گرفته و اجرایی شده بود .در حالی که اعضای  TPPشامل ژاپن و بسیاری از
حامیان تجارت آزاد ابراز امیدواری کرده بودند که ایاالتمتحده بار دیگر به این توافق بازگردد ،اما بایدن و مشاورانش

در این رابطه سخن چندانی نگفتهاند .در عوض گفتهاند که به سرعت تعرفهها را بر کاالهای چینی «بر نمیدارند».
«میرون بریلیانت» معاون اجرایی اتاق بازرگانی ایاالتمتحده ،روز دوشنبه گفت که نگران است واشنگتن بهدنبال
امضای  RCEPاز تحوالت منطقه عقب بماند .او در عین حال افزود که اگرچه واشنگتن از مزایای آزادسازی تجاری
استقبال می کند ،اما نباید به این بلوک ملحق شود .این مقام بازرگانی آمریکا افزود« :با توجه به نقایص ، RCEPما
توصیه نمیکنیم که ایاالتمتحده به این توافق ملحق شود ».او افزود که توافقات تجاری اخیر آمریکا شامل قواعد
قدرتمندتر و قابل اجراتری در مورد مسائلی مانند تجارت دیجیتال ،موانع غیرتعرفهای و حفاظت از مالکیت فکری
است .او افزود« :با این حال ،ایاالتمتحده باید یک تالش رو به جلوتر و استراتژیکتری را برای حفظ حضور قویتر
آمریکا در منطقه اتخاذ کند .در غیر این صورت ،ما بهعنوان یکی از موتورهای محرک رشد جهانی چارهای نخواهیم
داشت که بیرون بنشینیم و فقط نظارهگر باشیم ».بایدن گفته بود به رهبران اعالم کرده است که آمریکا با اصرار بر
این مساله به تجارت خواهد پرداخت که واشنگتن «روی کارگران آمریکایی سرمایهگذاری کند و کار و کارگر
آمریکایی را رقابتیتر سازد» و اطمینان یابد که کار و منافع زیستمحیطی در مذاکرات تجاری جدید مورد توجه قرار
خواهد گرفت و «دیگر انگشت در چشمان متحدانمان نخواهیم کرد» .اما پرسشی که در بسیاری از محافل مطرح
است این است که سیاستهای ایاالتمتحده در برابر چین چه خواهد بود و کدام حوزهها را دربرخواهد گرفت؟
«جین ویلن» در گزارش  ۱۶نوامبر برای واشنگتنپست نوشت ،دونالد ترامپ در دوران ریاست ۴ساله خود بر کاخ
سفید ،آمریکا را در مسیر جدید و البته نبرد درازدامنی با چین در انداخت .یکی از این حوزههای نبرد با چین
«تکنولوژی» است؛ مسالهای که ترامپ آن را تهدید امنیتی برای آمریکا و ابزاری برای گسترش نفوذ چین
میدانست .بایدن ،رئیسجمهور منتخب هم همین رویکرد را در پیش خواهد گرفت .بنابراین چین نباید انتظار یا
پیشبینی این مساله را داشته باشد که دوران بایدن شاهد تحول عمیق یا دگرگونی اساسی در سیاست خارجی
آمریکا باشد .متخصصان بر این باورند که اگرچه ممکن است لحن آمریکای بایدن نسبت به آمریکای ترامپ نرمتر
شود ،اما این لزوما به این معنی نیست که در زمینه تکنولوژی شاهد کوتاه آمدن آمریکاییها باشیم .این گزارشگر
بر این باور است که از بایدن انتظار میرود که در برخی مسائل رویکرد سختی در برابر چین اتخاذ کند؛ از جمله
محدودیت در صادرات برخی اقالم که به کار «هوآوی» میآید .کارشناسان بر این باورند که بایدن احتماال حمایت
بیشتری را از متحدانش نسبت به ترامپ به دست خواهد آورد و بنابراین ،دست بازتری خواهد داشت تا
سیاستهایی همگونتر نسبت به ترامپ در قبال چین درپیشبگیرد .شرکت چینی هوآوی که بدون شک یکی از
بزرگترین شرکتها و اپراتورهای مخابراتی در جهان به شمار میرود و در سالهای اخیر تالشهای متعددی برای
توسعه و راهاندازی زیرساختهای مربوط به نسل پنجم شبکه اینترنت همراه موسوم به شبکه G ۵کرده است ،در
یکی دو سال گذشته به شدت از سوی دولت آمریکا تحت فشار قرار گرفته و با محدودیتهای جدی در فعالیت
فروش محصوالت و همکاری در جهت توسعه زیرساختهای شبکه G ۵مواجه شده است .در ماه مه سال ۲۰۱۹
وزارت بازرگانی آمریکا به دستور کاخ سفید ،شرکت هوآوی را در لیست سیاه قرار داد و تمام شرکتهای آمریکایی
را از ادامه همکاری با این شرکت بزرگ منع کرد .پس از اعالم این موضوع ،شرکت گوگل همکاری خود با هوآوی را
قطع و ثبت الیسنس برای محصوالت جدید هوآوی را متوقف کرد .پس از آنکه دونالد ترامپ ریاست جمهوری
ایاالتمتحده آمریکا قانون ممنوعیت فعالیت فروش و همکاری شرکتهای مخابراتی چینی نظیر «هوآوی» و «زد.
تی .ای» در این کشور را که در ماه مه سال  ۲۰۱۹تصویب و اعالم شد ،برای یک سال دیگر نیز تمدید کرد ،وزارت
بازرگانی ایاالتمتحده نیز با اعالم دونالد ترامپ موظف شد الیسنس همکاری شرکتهای چینی نظیر هوآوی را که
جمعه  ۱۵مه  ۲۰۲۰منقضی میشد ،تمدید کند تا به این ترتیب شرکتهای مختلف آمریکایی از هرگونه همکاری با
شرکتهای چینی که امنیت ملی ایاالتمتحده را تهدید میکنند ،منع شوند .گوگل همچون بسیاری دیگر از
شرکتهای تکن ولوژی آمریکایی نظیر کوالکام ،اینتل ،برودکام و مایکروسافت از تجارت و همکاری با شرکت چینی

هوآوی منع شد و این شرکت بزرگ بعد از اعمال تحریمهای جدید کاخ سفید و انتشار فهرست شرکتهای ممنوعه
برای همکاری با هوآوی در سال گذشته اعالم کرده بود که الیسنس استفاده هوآوی از سیستم عامل اندروید لغو
خواهد شد و این شرکت دیگر قادر نخواهد بود از هرگونه خدمات و سرویسهای توسعه دادهشده توسط گوگل
همچو ن فروشگاه آنالین پلی استور گوگل ،اندروید و  ...استفاده کند .رویکرد احتمالی بایدن از اجماع دو حزب به
دست خواهد آمد .در میان نهادهای قانونگذار و اجرایی آمریکا برخی حامی رابطه با چین هستند؛ اما برخی دیگر
نسبت به تساهل بیش از حد با این کشور ،رقابت تکنولوژیک و سرقت مالکیت فکری شرکتهای آمریکایی از سوی
چین هشدار میدهند .بایدن در بهار جاری در مقالهای در «فارن افرز» نوشت« :ایاالتمتحده باید در برابر چین
سختگیری به خرج دهد .اگر چین به همین مسیر ادامه دهد و همچنان به ربودن تکنولوژی و مالکیت فکری
شرکتهای آمریکایی ادامه دهد ،رویکرد ایاالتمتحده سختتر خواهد شد .چین با کمک یارانهها به یاری
شرکتهای دولتی میآید تا مزیتی غیرعادالنه به آنها ببخشد و بر فناوریها و صنایع در آینده مسلط شود ».بایدن
در بخش دیگری از مقاله خود نوشت ،بهترین راه برای مقابله با چین تشکیل یک «جبهه متحد» با متحدان خواهد
بود .او نوشت«:زمانی که ما با همقطاران دموکراسی طلبمان در یک جبهه قرار بگیریم ،قدرتمان دوبرابر خواهد
شد .چین نمیتواند نیمی از دنیا را نادیده بگیرد» .به نوشته «جین ویلن» گزارشگر واشنگتنپست ،این رویکرد
گسستی از رویکرد ترامپ خواهد بود .ترامپ به تنهایی نه تنها به نبرد با مخالفان که به جنگ با متحدان خود نیز
برخاسته بود و همین باعث شده بود تشکیل یک جبهه مشترک برای مقابله با چین و اقدامات تجاری این کشور به
ی ک رویا تبدیل شود و عمال هیچ کشوری در جبهه ترامپ قرار نگیرد .رویکرد ترامپ حتی نتیجهای معکوس داد؛
بهگونهایکه نتوانست شرایطی را فراهم کند که غربیها از تکنولوژی هوآوی استفاده نکنند .در هر حال «جیمز
لوئیس» ،دیپلمات قدیمی و رئیس برنامه تکنولوژی در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی ،میگوید« :نفس کار
ترامپ در مقابله با چین درست بود؛ اما اشتباه او این بود که متحدان اروپایی و آسیاییمان را از ما بیگانه ساخت».
این تحلیلگر افزود« :ما می توانیم چین را وادار به تغییر کنیم؛ اما در این راه نیازمند همکاری توکیو ،برلین و دیگر
پایتختهای اروپایی هم هستیم ».به نوشته گزارشگر واشنگتنپست ،یک رویکرد میتواند حمایت از پیشنهاد
بریتانیا برای اتحاد جدید « ۱۰دموکراسی» باشد که به «دی  »۱۰معروف است .این پیشنهاد میتواند به ترویج و
ترغیب تکنولوژی غربی از جمله شبکههای از راه دور ۵ Gکمک کند« .آنتونی بلینکن» ،مشاور سیاست خارجی
ارشد بایدن ،در ماه سپتامبر به حمایت از ایده «دی ) ۱۰» (D ۱۰پرداخت و گفت که ایاالتمتحده باید با متحدان خود
همکاری کند و سیاستهای مشترکی برای کنترلهای صادراتی ،محدودیتهای سرمایهگذاری و استانداردهای
ک لیبرال است ».این مشاور
فنی وضع کند تا «اکوسیستمی را تضمین کند که حامی و مروج ارزشهای دموکراتی ِ
ارشد بایدن میافزاید« :آنچه در جهان کنونی شاهد آن هستیم ،گسست میان دموکراسیهای تکنولوژیمحور و
دیکتاتوریهای تکنولوژیمحور است .با این حال ،دموکراسیهای تکنولوژیمحور عملکرد بهتری در کار کردن با
یکدیگر دارند ،با یکدیگر میاندیشند و با یکدیگر برای تعیین قواعدی برای استانداردها همکاری میکنند» .برای
مقابله با چین ظاهرا برخی جمهوریخواهان رویکردهای «ارتدوکسی» خود را کنار گذاشته و احتماال به
دموکراتها ملحق شوند .برخی ناظران چین ابراز بدبینی میکنند که به صف کردن متحدان منجر به نتیجه بهتر
شود .این دسته بر این باورند که متحدانی مانند آلمان به شدت وابسته به صادرات به چین هستند و تمایل چندانی
برای اتخاذ رویکرد سخت یا تقابلی در برابر چین ندارند .لوئیس هم بر این باور است که برای جلب کمک اروپاییها،
دولت بایدن باید به برخی گلهمندیها در مورد شرکتهای تکنولوژی آمریکایی رسیدگی کند؛ شرکتهایی که
مقامهای اروپایی آنها را به تخلف از حریم خصوصی و قوانین ضد تراست متهم کردهاند .لوئیس میگوید اینکه
«نمی خواهیم به تسخیر چین در بیاییم و همزمان نمی خواهیم به تسخیر آمریکا هم در بیاییم» به یک عبرت
مشترک در اروپا تبدیل شده است .سال گذشته «جیک سولیوان» در مقالهای در فارن افرز نوشت که کشورهای

همفکر باید به یاری یکدیگر بشتابند و قواعدی تجاری در مورد مسائلی وضع کنند «که سازمان تجارت جهانی به آن
نپرداخته است» مانند چگونگی برخورد با شرکتهای دولتی .کشورهای غربی سالهاست گله میکنند که
شرکتهای دولتی چینی از حمایتهای ناعادالنه دولتی برخوردارند که به آنها اجازه میدهد بازارها را با کاالهای
ارزان درنوردند .به نظر میرسد همانطور که بریتانیا پیشنهاد تشکیل «دی  »۱۰را داده است ،آمریکاییها هم
بهدنبال تشکیل سیستمی باشند که اساسا بر باالی سر  WTOمیایستد .در همین رابطه جیک سولیوان با
همکاری کورت کمپل ،دیپلمات دوران اوباما و پایهگذار شرکت مشاورهای «گروه آسیا» مینویسند تشکیل چنین
گروه تجاریای [گروهی متشکل از کشورهای همفکر و دموکراتیک] میتواند به مثابه سیستمی بر باالی WTO
عمل کند .آنها نوشتند« :چنین گروهی میتواند چین را با یک گزینه مواجه سازد :یا یکهتازی خود را محدود کند و
همگام با قواعد تجاری عمل کند یا شرایط نه چندان مطلوبی را برای بیش از نیمی از اقتصاد جهان بپذیرد ».با این
حال ،هنوز تیم اقتصادی رئیسجمهور منتخب در مورد «تیکتاک» و «ویچت» اظهارنظر روشنی نکردهاند؛
شرکتهایی که ترامپ رویکرد سختی را در برابرشان در پیش گرفت .گزارشگر واشنگتنپست در ادامه گزارش
خود به نقل از رویترز نوشت ،در ماه سپتامبر بایدن در کمپین انتخاباتی خود با اشاره به «تیکتاک» نوشت که این
درست نیست که یک شرکت چینی به اطالعات بیش از  ۱۰۰میلیون کاربر بهویژه در آمریکا دسترسی داشته
باشد« :این مساله موجب نگرانی است ».با این حال «راب آتکینسون» رئیس شرکت تکنولوژی اطالعات و نوآوری،
میگوید :فکر نمیکنم بایدن وقت خود را روی اپلیکیشنها تلف کند؛ زیرا او «ماهی بزرگتری برای شکار دارد».
«چنگ لی» ،در تحلیلی برای فارن افرز در  ۱۳نوامبر  ۲۰۲۰نوشت« ،ریست ) (resetدر روابط آمریکا با چین آسان
نخواهد بود» .او معتقد است چینیها هرگز اینقدر به نتایج انتخابات آمریکا چشم ندوخته بودند .برخی در چین بر
این باورند که پیروزی بایدن بر ترامپ فرصتی برای دیپلماسی یا الاقل کاستن از میزان تنشها در روابط دو کشور
است .روابط دو کشور در دوره ترامپ به شدت تیره شد و جنگ تجاری نشانهای از این تیرگی و وخامت بود .با این
حال ،تنشهای استراتژیک بیشتر ،ریسک درگیری را بیشتر کرده است .سیاستهای ترامپ ،لفاظیهای
نژادپرستانه او و تغییراتی که همواره در رفتار و گفتار و سیاستهایش بهوجود میآمد باالترین ردههای حزب
کمونیست را هم خشمگین کرده بود .با این حال ،پیروزی بایدن تا حدودی آتشی که میرفت شعلهورتر شود را
فروکاست و این از آرامش نسبی که در رسانههای چینی وجود دارد قابلمشاهده است .بهطور مثال یک ایده
اینترنتی در کوران رقابتهای انتخاباتی آمریکا راه افتاد که نام آن برگرفته از شهر ممنوعه چین بود با عنوان
»«Forbidden Cityاما چینیها آن را به » «For-Biden Cityتغییر دادند که نشان میداد چینیها الاقل از روی کار
آمدن بایدن احساس راحتی نسبی دارند .مقاله «چنگ لی» در فارن افرز مساله روابط دو کشور را از دریچه چین
مینگرد و مینویسد ،خوشبینی کار خوبی نیست .چینیها در سال  ۲۰۱۶از روی کار آمدن ترامپ خشنود بودند؛
چراکه تصور میکردند او «بیزینس منی» است که میتوانند با او کار کنند .اما نتیجه ،خالف از آب درآمد .دستگاه
سیاست خارجی چین نگران اما محتاط است .با این حال ،خوشبینانه بر این باور است که روی کار آمدن بایدن
میتواند موجب روابط بهتری با چین شود .بسیاری از شرایطی که سیاست خارجی ترامپ در مورد چین را شکل
داد هنوز وجود دارد و «ریست در روابط» میان قدرتهای بزرگ دنیا کار آسانی نخواهد بود .در دوران ترامپ دو
دیدگاه در چین وجود داشت :برخی معتقد بودند که دوران ترامپ بدترین ضربه را به روابط اقتصادی چین وارد آورد
اما برخی دیگر بر این باور بودند که دوران ترامپ موجب تقویت چین شد؛ چراکه سیاست خارجی آشفته ترامپ
موجب شد بسیاری از کشورها به هم نزدیکتر شوند و برخی هم به درگیری نزدیک شوند .این مساله در روابط
چین و آمریکا هم مصداق داشت .یکی از نگرانیهای چین ،مساله تایوان بود .مقامهای حزب کمونیست به شدت
نگران بودند که ترامپ بر خالف رویه معمول حرکت کند و استقالل تایوان را به رسمیت بشناسد .همین موجب شد
رهبری حزب کمونیست رویکرد سختی در برابر ترامپ و تایوان در پیش بگیرد .نویسنده مقاله فارن افرز بر این باور

است که در دوران بایدن برخی اهرمها هنوز هست که میتواند بهعنوان ابزار فشار علیه چین بهکار گرفته شود.
تایوان ،هنگکنگ ،تبت ،مساله اویغورها و اردوگاههای کار اجباری (در قالب حقوقبشر) اهرمهایی هستند که
دولت بایدن هم میتواند از آنها برای مهار چین استفاده کند .پکن بر این باور است که دولت ترامپ به همان شکلی
که ایاالتمتحده بهدنبال شکست شوروی بود ،بهدنبال شکست چین است .برخی همچون مایک پمپئو و دیگران
هم از «تغییر رژیم در چین» سخن میگفتند .بنابراین ،دولت «شی» چارهای نداشت جز اینکه رویکردی مالیم و
همزیستی آرامی در برا بر دولت دوم ترامپ اتخاذ کند .در ماه اکتبر و در هفتادمین سالگرد جنگ کره که در چین
برگزار شد ،رئیسجمهور این کشور از ارتش خواست آماده درگیری با ایاالتمتحده باشد .به تعبیر رئیسجمهور چین
«چین از جنگ استفاده میکند تا مانع جنگ شود ».با این حال ،خصومت نسبت به چین امری مشترک میان
دموکرات و جمهوری خواه است .هر دو منتقد چین هستند و حامی جداسازی اقتصاد دو کشور از هم .با این حال،
برخی مقامهای چینی بر این باورند که یک اجماع ضد چینی در واشنگتن وجود ندارد .مناظره پنس -هریس نشان
داد که ایاالتمتحده هنوز نمیداند چین رقیب است ،دشمن است یا چیز دیگر .این مناظره نشان داد چارچوب
استراتژیک مشخصی در آمریکا پیرامون نحوه تنظیم رابطه آمریکا -چین وجود ندارد .بایدن هم بارها سیاست
خارجی ترامپ در قبال چین را «شکست» نامیده و به مقامهای چین اعالم کرد دولت آینده آمریکا بسیاری از
رویکردهای تقابلی ترامپ را نخواهد داشت .با این حال ،ممکن است استراتژیها مشترک باشد اما در تاکتیکها
تفاوت وجود داشته باشد .تحلیلگران در دستگاه سیاست خارجی چین از این خشنود هستند که تیم سیاست
خارجی بایدن ،تیمی حرفهای است که در دیپلماسی معقول هم شهرتی بسزا دارند .تحلیلگر فارن افرز بر این باور
است که یک باور مشترک در چین و آمریکا وجود دارد دال بر اینکه «شی» و «بایدن» روابط دوستانه خوبی دارند.
«دانیل راسل» ،مقام ارشد سابق در شورای امنیت ملی دوران اوباما ،میگوید ،شی و بایدن الاقل ۸بار با هم
دیدار و  ۲۵ساعت را طی  ۱۸ماه در سالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲در نشستهای رو در رو با هم سپری کردند .اگرچه
بایدن در رقابتها سخنان تندی علیه چین بهکار برد اما در چین بسیاری معترفند این اظهارنظرها مصرف داخلی
آمریکایی چین بر این باورند که نگرش
داشت و بر سیاست خارجی بایدن سایه نخواهد افکند .ناظران
ِ
بلندمدتشان مبنیبر اینکه جمهوریخواهان از دوران نیکسون روابط بهتری نسبت به دموکراتها با چین داشتند
دیگر درست نیست .محققان چینی خاطرنشان میکنند که تمام  ۱۵عضو کنگره که در «نیروی ویژه چین» حضور
دارند و به دیدگاههای «تند» در برابر چین شهرهاند همگی جمهوریخواه هستند .نظرسنجیهای متعدد در آمریکا
هم نشان میدهد جمهوریخواهان رویکرد خصمانهتری نسبت به دموکراتها در مورد چین دارند« .چنگلی»،
تحلیلگر فارن افرز ،در نهایت میافزاید ،دولت بایدن برخی نگرانیها در مورد چین را فرمولبندی خواهد کرد از آن
جمله است سوءاستفاده از حقوق بشر در هنگکنگ ،تبت ،سین کیانگ .او معتقد است بایدن میتواند بر شدت
انتقادات بیفزاید و اقتصاد را به رسالت اخالقی در دفاع از حقوق بشر گره بزند .او احتماال کارآمدتر از ترامپ خواهد
بود و به دلیل تیم سیاست خارجی توانمندی که دارد و با اجماع بینالمللی میتواند موانعی در مسیر چین خلق
کند اما چین هم بعید است خواستههای ایاالتمتحده را برآورده سازد .چینیها ناامنی در پیرامون خود را تهدید
امنیتی ،تهدید بر انسجام سرزمینی و ثبات داخلی میبینند .با این حال ،به نظر میرسد رویکرد چین به این حوزهها
غیرقابل مذاکره باشد .با این حال ،چین عالقهمند است که در برخی حوزهها مانند بهداشت جهانی بهویژه در
مقابله با کووید ،۱۹-تغییرات اقلیمی ،منع اشاعه هستهای ،ضد تروریسم ،امنیت سایبری و ثبات مالی و اقتصادی
در جهان همکاری کند .این همکاری باید فرمولبندی شود .باید دید آیا تعامل با دولت بایدن امکان دارد یا خیر .اگر
امکان دارد باید چند و چون آن در مذاکرات آتی با دولت بایدن مشخص شود.

پیشنهاد سرلشکر صفوی درباره پایهگذاری ساختار جدید قدرت شرقی

ایسنا  :سرلشکر سیدیحیی رحیمصفوی ،دستیار نظامی فرمانده کل قوا در همایش بینالمللی اتحادیه اقتصادی
اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقهای گفت« :دولتهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
و بخشهای خصوصی و مناطق آزاد آنها با تعامل با سازمان همکاری شانگهای و دیگر اتحادیههای منطقهای نظیر
سارک در جنوب آسیا و سازمان اکو و سازمان تشکیلشده جدید  RCEPیا همکاری اقتصادی جامع منطقهای با
داشتن ظرفیتهای عظیم جمعیت چندمیلیاردی ،وجود سرزمین و فضای بیش از چهل میلیون کیلومترمربع منابع و
ذخایر فلزی و انرژی و تکنولوژی ،توان فضایی و ماهوارهای و قدرت شبکههای حملونقل ریلی ،دریایی و زمینی و
قدرت نظامی و شبکههای اطالعرسانی و داشتن روابط و زمینههای تمدن و فرهنگ شرقی میتوانند ساختار
جدید قدرت شرقی یا قدرت جهانی آسیایی را بر مبنای فرهنگ و اقتصاد و جمعیت در قرن بیست و یکم را
پایهگذاری کنند» .به گزارش «ایسنا» صفوی ادامه داد« :بهنظر میرسد ساختار قدرت در نظام بینالمللی امروز
در ابعاد ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک در دوره گذار و انتقال قرار گرفته است هماکنون در دهه دوم قرن
بیست و یکم ساختار قدرت در جهان آرامآرام به سمت نظم جدیدی در حرکت است که مبین یک ساختار دو بخشی
(شرقی ،غربی) در نظام قدرت جهانی است ».دستیار نظامی فرمانده کل قوا ادامه داد« :افول قدرت اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی آمریکا از درون سرزمین آمریکا تا بیرون آن قطعی است و آمریکا دیگر ابرقدرت جهان نیست
بلکه قدرتی در کنار سایر قدرتهای نوظهور و جهانی است» .به گفته این مقام ایرانی ،شکست هژمونی آمریکا و
کاهش تاثیرگذاری تحریمها و سایر ابزارهای اقتصادی ،سیاسی و رسانهای برای اعمال فشار حداکثری علیه
دولتها و ملتهای مستقل و غیرهمسو مثل ایران ،روسیه و چین ظاهر شده است.صفوی همچنین توضیح داد:
«پیدایش قدرتهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و امنیتی جدید در مقیاس منطقهای و قارهای در قاره آسیا،
اقیانوسیه مثل توافق تشکیل گروه همکاری اقتصادی جامع منطقهای موسوم به RCEPکه همین هفته بهصورت
ویدئوکنفرانس به میزبانی ویتنام به امضای سران۱۰کشور آسه آن به همراه چین ،ژاپن ،کرهجنوبی ،ویتنام ،هند،
استرالیا ،نیوزیلند حاصل شد مبین این موضوع است که مهمترین پیام این تشکل اقتصادی جدید آن است که
ترکیبی متنوع از اقتصاد کشورهای توسعهیافته ،درحال توسعه و دارای حداقل توسعه را شامل میشود ،و
توضیح بیشتر آنکه ترامپ در نوامبر  ۲۰۱۶از پیمان تجاری اقیانوس آرام مرکب از استرالیا ،برونئی ،کانادا ،شیلی،
ژاپن ،مکزیک ،نیوزیلند ،پِرو ،سنگاپور خارج شده است».وی در پاسخ به جایگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش
ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقهای در این کالن روندهای اقتصاد جهانی نیز توضیح داد« :سران
دولتها ،خبرگان علوم اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشورهای عضو با تفاهم با یکدیگر نسبت به
راهبردهای دولتهای دشمن و رقیب و ضرورت اتخاذ راهبرد اقتصادی ،سیاسی متناسب با نیازهای مشترک
میتوانند این اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با داشتن ظرفیتهای عظیم و متنوع ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک و
ژئواکونومیک و شبکه حمل ونقل ریلی ،دریایی و زمینی و وجود مناطق آزاد در کشورهای عضو را تبدیل به یک
اتحادیه همهجانبه درونقارهای و فراقارهای کنند».صفوی افزود« :موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک غیرقابل
جایگزین جمهوری اسالمی ایران که در دنیا کمنظیر است بهعنوان یک چهارراه ترانزیتی محورهای چین ،قزاقستان،
آسیای مرکزی و خاورمیانه را به مدیترانه و اروپا وصل میکند».به گفته این مقام ایرانی ،کریدور ترانزیتی هند،
ایران و روسیه به اروپا دیگر محور اقتصادی میتواند باشد.

انتشار بیش از  ٦۷میلیارد دالر اوراق قرضه در چین
طبق دادههای وزارت مالی چین ،دولتهای محلی این کشور در ماه اکتبر  ۴۴۲ /۹میلیارد یوآن (معادل ۶۷ /۳۵
میلیارد دالر) اوراق قرضه صادر کردهاند .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا ،طبق دادههای وزارت مالی
چین ،دولتهای محلی این کشور در ماه اکتبر  ۴۴۲ /۹میلیارد یوآن (معادل  ۶۷ /۳۵میلیارد دالر) اوراق قرضه صادر

کردهاند.اوراق این ماه کل اوراق صادرشده توسط دولتهای محلی چین از ابتدای سال تا کنون را به  ۶ /۱۲تریلیون
یوآن رساند .دادهها نشان میدهد در  ۱۰ماه ابتدایی امسال دولتهای محلی چین  ۹۴ /۹درصد از سهمیه صدور
اوراق قرضه امسال خود را صادر کردهاند .چین در سال جاری به صدور اوراق قرضه توسط دولتهای محلی
سرعت بخشید تا اجرای به موقع پروژههای مختلف را تحت فشار بحران کرونا ممکن سازد.

سرمایهگذاری جدید دایملر در چین
دنیایاقتصاد  :شرکت خودروسازی دایملر در نظر دارد ظرفیت تولید کامیونهای سنگین خود را در چین افزایش
دهد .قرار است این اقدام در قالب سرمایهگذاری مشترک با یک شرکت شریک چینی به نام بیکی فوتون موتور
انجام شود .به گزارش «جاست اتو» ،این خودروساز قصد دارد بالغ بر  ۴۱۸میلیون دالر آمریکا صرف بازسازی
عملیات تولید فعلی خود در کارخانه فوتون دایملر واقع در پکن کند و خط تولید جدیدی با ظرفیت  ۵۰هزار کامیون
سنگین از جمله مرسدس بنز اکتروس راه اندازی کند .سابقه این سرمایهگذاری مشترک به سال  ۲۰۰۹باز میگردد
که در آن دایملر فناوری تولید موتورهای دیزلی و کامیونهای متوسط و سنگین را تامین میکرد .در حال حاضر
کامیونهای برند مرسدس بنز که در چین فروخته میشوند هنوز وارداتی هستند و هنوز تفاوت بسیار زیادی با
برندهای تولید داخل دارند .

برند تلفن هوشمند «آنر» فروخته شد
ایسنا  :شرکت هوآوی تکنولوژیز در پی تحریمهای دولت ترامپ و قطع دسترسی به فناوری آمریکایی ،برند تلفن
هوشمند آنر ) (Honorرا به یک کنسرسیوم تحت حمایت دولت چین فروخت .این کنسرسیوم از سوی گروه توسعه
فناوری شهر هوشمند شنزن تشکیل شده و بیش از  ۳۰شریک ،عامل و واسطه شامل شرکت سانینگ دات کام تا
نهادهای دولتی مانند پست و مخابرات چین دارد .شرکت هوآوی پس از این معامله دیگر هیچ سهمی در برند آنر
نخواهد داشت .این معامله ممکن است کمک کند این برند ارزانقیمت در میان کاربران جوانتر محبوبیت پیدا کند و
به بازاره ای خارجی نظیر اروپا راه پیدا کند .معلوم نیست آیا جدا شدن برند آنر از هوآوی به ازسرگیری امکان خرید
قطعات آمریکایی برای تولید محصوالت این برند منتهی خواهد شد یا خیر .انتشار این خبر باعث شد ارزش سهام
شرکت رقیب شیائومی در هنگ کنگ حداکثر  ۶درصد سقوط کند .برند آنر بخش یکپارچهای از کسبوکار تلفن
هوشمند هوآوی بود که زمانی بسیار بزرگتر از سامسونگ بود اما اکنون برای تامین قطعات و نرمافزار برای تولید
با محدودیت روبهرو شده است .این فشار نشاندهنده تاثیر تحریمهای آمریکا روی بزرگترین شرکت فناوری چین
است .گفته میشود پیش از اجرای تحریمهای آمریکا ،شرکت هوآوی به انبار کردن قطعات کلیدی بهمنظور تامین
تجهیزات شبکه G ۵در چین حداقل تا سال  ۲۰۲۱پرداخته تا کسبوکار اصلی خود را حفظ کند .آمریکا با اشاره به
نگرانیهای امنیت ملی ،از سال  ۲۰۱۸کمپینی را علیه هوآوی راه انداخته که به دستگیری خانگی مدیرمالی این
شرکت در کانادا و ممنوعیت استفاده از تجهیزات شبکه G ۵ساخت هوآوی در کشورهای متعدد از انگلیس گرفته تا
ژاپن منجر شده است .ضربه نهایی به هوآوی پس از اجرای محدودیت تامین تراشههای آمریکایی وارد شد و
دسترسی این شرکت به قطعات مورد نیاز برای زنده نگه داشتن کسبوکار مصرفکنندهاش را تقریبا قطع کرد.
براساس گزارش بلومبرگ ،برند آنر در کنار تلفنهایی مانند سری  Mateفعالیت کرده و با مدلهای گوشی اپل یا
سامسونگ رقابت مستقیمی نداشت .تلفنهای برند آنر با حداقل قیمت  ۸۹۹یوآن ( ۱۳۷دالر) تا حداکثر ۴هزار یوآن
فروخته میشد .گرانترین گوشی هوآوی ۱۷هزار یوآن قیمت دارد که از مدل آیفون  ۱۲پرو مکس هم گرانتر
است .برند آنر با هوآوی در بخشهای دیگری مانند لپتاپهای بازی و اسمارت واچ هم رقابت داشت.

امید اروپای شرقی به تقاضای خودرو در چین
دنیایاقتصاد  :اشتهای چین برای خودروهای گران قیمت امید به رونق را در اقتصادهای اروپای شرقی زنده کرده
است .این در حالی است که پیشتر نگرانیهایی در مورد اتکای بیش از حد این اقتصادها به کارخانههای
خودروسازیشان مطرح شده بود .به گزارش اتونیوز اروپا ،اسلواکی و جمهوری چک که بیشترین سرانه تولید
خودرو در جهان را به خود اختصاص دادهاند ،بهخاطر بحران کرونا که اروپا را درنوردیده است ،مجبور شدهاند
مغازهها و مراکز اقتصادی را تعطیل کنند .با وجود این اما کارخانههای خودروسازی آنها در کنار تولید خودروهای
ارزانی همچون اشکودا برای مشتریان نزدیکتر که بهخاطر پاندمی بودجههای محدودی در اختیار دارند ،همچنان
مشغول تولید خودروهای لوکسی مانند پورشه کاین برای آسیا و آمریکا هستند .جگوار لندرور که دو سال پیش
کارخانه خود را در اسلوواکی افتتاح کرد ،شاهد افزایش قابلتوجه تقاضا در فصل سوم سالجاری بود و البته
بخش عمده این افزایش از سوی چین رقم خورد.

-

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا):
نرخ رسمی  ۲۰ارز کاهش یافت

تهران  -ایرنا -بانک مرکزی نرخ رسمی  ۴۷ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن ،نرخ  ۲۰ارز کاهش و  ۱۵ارز
افزایش یافت .نرخ  ۱۲ارز نیز ثابت ماند .به گزارش ایرنا و براساس اعالم بانک مرکزی ،هر دالر آمریکا برای امروز
(چهارشنبه  ۲۸ -آبان  )۹۹بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ ،هزار ریال قیمت خورد؛ قیمت هر پوند انگلیس ۵۵
هزار و  ۶۶۴ریال و هر یورو نیز  ۴۹هزار و  ۸۱۹ریال اعالم شد .همچنین هر فرانک سوئیس  ۴۶هزار و  ۹۶ریال ،کرون
سوئد  ۴هزار و  ۸۶۸ریال ،کرون نروژ  ۴هزار و  ۶۳۵ریال ،کرون دانمارک  ۶هزار و ۶۸۹ریال ،روپیه هند  ۵۶۴ریال،
درهم امارات متحده عربی  ۱۱هزار و  ۴۳۷ریال ،دینار کویت  ۱۳۷هزار و  ۲۷۳ریال ،یکصد روپیه پاکستان  ۲۶هزار و
 ۵۱۲ریال ،یکصد ین ژاپن  ۴۰هزار و  ۳۵۰ریال ،دالر هنگ کنگ  ۵هزار و  ۴۱۸ریال ،ریال عمان  ۱۰۹هزار و ۲۳۱ریال و
دالر کانادا  ۳۲هزار و  ۵۸ریال قیمت خورد .بر اساس این گزارش ،نرخ دالر نیوزیلند  ۲۸هزار ۹۳۴ریال ،راند آفریقای
جنوبی  ۲هزار و  ۷۲۹ریال ،لیر ترکیه  ۵هزار و  ۴۴۱ریال ،روبل روسیه  ۵۵۲ریال ،ریال قطر  ۱۱هزار و  ۵۳۹ریال،
یکصد دینار عراق  ۳هزار و  ۵۲۴ریال ،لیر سوریه  ۸۲ریال ،دالر استرالیا  ۳۰هزار ۶۱۵ریال ،ریال سعودی  ۱۱هزار و
 ۲۰۰ریال ،دینار بحرین  ۱۱۱هزار و  ۷۰۰ریال ،دالر سنگاپور  ۳۱هزار و  ۲۸۱ریال ،یکصد تاکای بنگالدش  ۴۹هزار و
۵۵۴ریال ،ده روپیه سریالنکا  ۲هزار و  ۲۶۸ریال ،کیات میانمار  ۳۳ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۵هزار و ۷۴ریال تعیین
شد .همچنین ،نرخ یکصد درام ارمنستان  ۸هزار و  ۷۲۰ریال ،دینار لیبی  ۳۰هزار و  ۸۸۱ریال ،یوان چین  ۶هزار و
۴۰۸ریال ،یکصد بات تایلند  ۱۳۹هزار و  ۳۴ریال ،رینگیت مالزی  ۱۰هزار و  ۲۵۰ریال ،یک هزار وون کره جنوبی ۳۷
هزار و  ۹۷۷ریال ،دینار اردن  ۵۹هزار و  ۲۳۸ریال ،یکصد تنگه قزاقستان  ۹هزار و  ۷۸۶ریال ،الری گرجستان  ۱۲هزار
و  ۷۲۸ریال ،یک هزار روپیه اندونزی  ۲هزار و ۹۷۹ریال ،افغانی افغانستان  ۵۴۵ریال ،روبل جدید بالروس  ۱۶هزار
 ۴۲۷ریال ،منات آذربایجان  ۲۴هزار و  ۷۲۱ریال ،یکصد پزوی فیلیپین  ۸۷هزار و  ۴۰ریال ،سومونی تاجیکستان ۳
هزار و  ۷۱۷ریال ،بولیوار جدید ونزوئال  ۴هزار و  ۲۰۶ریال و منات جدید ترکمنستان  ۱۲هزار ریال ارزشگذاری شد.

نرخ رسمی  ۱۶ارز افزایش یافت
تهران  -ایرنا -بانک مرکزی نرخ رسمی  ۴۷ارز را برای امروز (پنج شنبه  ۲۹آبان ) اعالم کرد که بر اساس آن ،نرخ ۱۷
ارز کاهش و  ۱۶ارز افزایش یافت ،نرخ  ۱۴ارز نیز ثابت ماند .به گزارش روز پنج شنبه ایرنا و براساس اعالم بانک

مرکزی ،هر دالر آمریکا برای امروز (پنجشنبه  ۲۹ -آبان  )۹۹بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ ،هزار ریال قیمت
خورد؛ قیمت هر پوند انگلیس  ۵۵هزار و  ۵۶۷ریال و هر یورو نیز  ۴۹هزار و  ۷۴۹ریال اعالم شد .همچنین هر فرانک
سوئیس  ۴۶هزار و  ۸۹ریال ،کرون سوئد  ۴هزار و  ۸۸۱ریال ،کرون نروژ  ۴هزار و  ۶۵۳ریال ،کرون دانمارک  ۶هزار
و ۶۷۶ریال ،روپیه هند  ۵۶۶ریال ،درهم امارات متحده عربی  ۱۱هزار و  ۴۳۷ریال ،دینار کویت  ۱۳۷هزار و  ۳۳۰ریال،
یکصد روپیه پاکستان  ۲۶هزار و  ۳۷۶ریال ،یکصد ین ژاپن  ۴۰هزار و  ۴۸۲ریال ،دالر هنگ کنگ  ۵هزار و  ۴۱۸ریال،
ریال عمان  ۱۰۹هزار و ۲۳۱ریال و دالر کانادا  ۳۲هزار و  ۸۹ریال قیمت خورد .بر اساس این گزارش ،نرخ دالر نیوزیلند
 ۲۹هزار  ۹ریال ،راند آفریقای جنوبی  ۲هزار و  ۷۰۶ریال ،لیر ترکیه  ۵هزار و  ۴۳۸ریال ،روبل روسیه  ۵۵۳ریال ،ریال
قطر  ۱۱هزار و  ۵۳۹ریال ،یکصد دینار عراق  ۳هزار و  ۵۲۲ریال ،لیر سوریه  ۸۲ریال ،دالر استرالیا  ۳۰هزار ۶۲۷ریال،
ریال سعودی  ۱۱هزار و  ۲۰۰ریال ،دینار بحرین  ۱۱۱هزار و  ۷۰۱ریال ،دالر سنگاپور  ۳۱هزار و  ۲۵۷ریال ،یکصد تاکای
بنگالدش  ۴۹هزار و  ۵۴۴ریال ۱۰ ،روپیه سریالنکا  ۲هزار و  ۲۷۵ریال ،کیات میانمار  ۳۳ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵
هزار و ۱۸۱ریال تعیین شد .همچنین ،نرخ یکصد درام ارمنستان  ۸هزار و  ۷۲۱ریال ،دینار لیبی  ۳۰هزار و  ۸۷۵ریال،
یوان چین  ۶هزار و  ۳۹۵ریال ،یکصد بات تایلند  ۱۳۸هزار و  ۳۵۹ریال ،رینگیت مالزی  ۱۰هزار و  ۲۵۴ریال ،یک هزار
وون کره جنوبی  ۳۷هزار و  ۶۸۶ریال ،دینار اردن  ۵۹هزار و  ۲۳۸ریال ،یکصد تنگه قزاقستان  ۹هزار و  ۸۱۳ریال،
الری گرجستان  ۱۲هزار و  ۷۲۸ریال ،یک هزار روپیه اندونزی  ۲هزار و ۹۶۴ریال ،افغانی افغانستان  ۵۴۴ریال ،روبل
جدید بالروس  ۱۶هزار  ۴۲۸ریال ،منات آذربایجان  ۲۴هزار و  ۷۲۱ریال ،یکصد پزوی فیلیپین  ۸۶هزار و  ۶۸۷ریال،
سومونی تاجیکستان  ۳هزار و  ۷۱۷ریال ،بولیوار جدید ونزوئال  ۴هزار و  ۲۰۶ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲
هزار ریال ارزشگذاری شد.

ضرورت تدوین راهبرد توسعه صادرات با محوریت اتحادیه اوراسیا
تهران -ایرنا -مشاور توافقنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت با تاکید بر تدوین راهبرد توسعه صادرات با
محوریت اتحادیه اوراسیا ،گفت :باال بودن هزینه حملونقل کاال ،نبود کامیون یخچالدار ،هزینه باالی تولید کاال در
ایران ،فقدان برندسازی محصول و شناسایی نشدن بازار هدف از مهمترین مشکالت صادرات کاال است« .میرهادی
سیدی» در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا بر ضرورت تدوین راهبرد توسعه صادرات با محوریت روسیه و
اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد .وی تصریح کرد :اتخاذ سیاستهای پولی ،مالی و ارزی در راستای حمایت از
استراتژی فوق ،رفع مشکالت نرم افزاری و سخت افزاری ،اصالح ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت ،حمایت
هدفمند از صنایع منتخب ،رژیم تجاری صادرات محور با مقیاس وسیع یا ساماندهی نظام تولید پراکنده و مستثنی
نمودن روسیه و اوراسیا از سیاستهای تنظیم بازار داخلی ( سیاستهای ممنوعیتی یا محدودیتی) را از راههای
توسعه تجارت با روسیه است .سیدی همچنین بر ضرورت حمایت بخش دولتی در ارتباط با اتخاذ اقدام هایی با
هدف تدوین راهبرد بلندمدت مانند توسعه صادرات با محوریت روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،حمایت پرقدرت از
تجار ایرانی مقیم روسیه به ویژه آستراخان و مسکو به عنوان کنشگران اصلی حوزه تجارت خارجی ایران با
روسیه ،لزوم ایجاد مرکز تجاری مدل مشابه ویتنام و اطالحات بنیادین در آموزش و تربیت نیروی انسانی تاکید کرد.
وی افزود :تشکیل شبکه تامین کاال و ایجاد شرکتهای مدیریتی صادرات در مقیاس بینالمللی و ایجاد پایانهای
صادراتی مجهر به انبارهای بزرگ ،سردخانهای عظیم و ابزارهای بستهبندی کاال را از اقدامات ضروری بخش
خصوص با حمایت سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایرانی برشمرد .مشاور امور بین الملل و توافقنامههای
تجاری سازمان توسعه تجارت همچنین بر لزوم روانسازی تجارت دوجانبه با امضای موافقتنامه تجاری کامال آزاد
با اتحادیه اقتصادی ارواسیا ،همکاری دوجانبه در رفع موانع غیرتعرفهای و تبدیل منطقه آستاراخان روسیه و گیالن
به مرکز ثقل توسعه همکاری های اقتصادی مشترک دو جانبه ،لزوم تولید مشترک در خاک روسیه و تشکیل

شورای تجاری مدل شورای تجاری روسیه با چین و ترکیه تاکید کرد .وی خاطرنشان کرد :برنامهریزی دقیق،
شناسایی درست بازار ،جلب اعتماد شرکت های داخلی روسیه ،شناسایی رقبای داخلی و خارجی محصول
صادراتی ،بستهبندی مناسب و برچسب گذاری ،بررسی و پایش مداوم بازار روسیه سبب صادرات موفق کاال به
روسیه توسط بخش خصوصی میشود .سیدی بر لزوم اصالح ساختارهای بخش خصوصی اعم از صنوف،
اتاقهای بازرگانی ،شرکتهای تجاری و استفاده از ظرفیت استراخان و ماخاچکاال تاکید کرد .وی گفت :فعال
سازی کریدور سبز گمرکی ،اعمال مدیریت واحد و یکپارچهسازی نظام تصمیم گیری در مبادی گمرکات کشور و
استفاده از تجربه کشورهای موفق در تسهیل و توسعه تجارت مانند تجربه اکوادور در صادرات گل و موز می تواند
زمینه را برای رونق صادرات میان دو کشور فراهم آورد .به گزارش ایرنا ،سه کشور بالروس ،قزاقستان و روسیه در
سال  ۲۰۱۴اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل دادند و در آغاز سال  ۲۰۱۵همزمان با اجرایی شدن مفاد تجاری این
معاهده دو ک شور ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند تا در جهت بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه و
جهان با یکدیگر مشارکت کنند .پس از مدتی این اتحادیه برای رسیدن به توافق های تجاری ،مذاکرات خود را آغاز
کرد که در این میان کشورهایی مانند ازبکستان خواستار پیوستن به اتحادیه شدند و برخی دیگر مانند سنگاپور و
ویتنام اقدام به امضای قراردادهایی برای تجارت آزاد یا مبادالت اقتصادی دیگر کردند .ایران به عنوان یکی از
کشورهایی که قصد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دارد ،پس از مذاکراتی طی سال های گذشته ،در ۵
آبان ماه سال  ۹۸با پنج کشور عضو این اتحادیه موافقتنامه ای موقت را امضا کرد که بر اساس آن  ۸۶۲قلم
کاالیی مورد توافق برای صادرات و واردات میان کشورهای مورد نظر ،قرار گرفت.

بازتاب اظهارات ظریف در تلویزیون چین
پکن-ایرنا-تلویزیون مرکزی چین ضمن بازتاب اظهارات وزیر خارجه ایران درباره لزوم لغو تحریم های آمریکا علیه
ایران درچارچوب توافق هسته ای ،یادآورشد که آمریکا باید برای برون رفت از شرایط فعلی به تعهداتش پایبند
باشد  .به گزارش ایرنا به نقل تلویزیون مرکزی چین  ،این موضوعی است که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه
ایران نیز روز چهارشنبه به آن اشاره کرد و گفت که اگر «جو بایدن»  ،برنده پیش بینی شده در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا  ،تحریم های اعمال شده در دو سال گذشته را لغو کند زمینه بازگشت ایران به تعهداتش در
چارچوب برجام"به طور خودکار" مهیا می شود  .تلویزیون چین از قول ظریف افزود :بازگشت تهران به تعهدات خود
"می تواند به صورت خودکار انجام شود و نیازی به هیچ گونه شرایط و حتی مذاکره ندارد ".در این گزارش آمده
است که بر اساس اظهارات وزیر خارجه ایران  ،تهران آماده بحث در مورد چگونگی ورود مجدد ایاالت متحده به
توافق است و اینکه بایدن می تواند با سه دستور اجرایی همه تحریم ها را لغو کند .بر این اساس ،بایدن متعهد
شده است که در صورت بازگشت ایران به توافق  ،مجدداً به برجام ملحق خواهد شد  .این رسانه چینی تصریح
کردکه توافق هسته ای تاریخی ایران با کشورهای بزرگ دنیا  ،حاصل مذاکرات درازمدت و تالش های فراوان طرف
های ذی ربط در زمانی است که بایدن معاون رییس جمهوری آمریکا بود ولی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در
سال  ۲۰۱۸میالدی یکجانبه از آن خارج شد و سپس به تحریم ها شدید و فشارحداکثری علیه ایران روی آورد  .بنا
به این گزارش ،در حالی که ترامپ تالش کرده است تا فشار بر ایران را به حداکثر برساند و طبق گفته خودش
ایران را در سطح جهانی منزوی کند  ،بایدن پیشنهاد کرده است که "راهی معتبر برای بازگشت به دیپلماسی" به
جمهوری اسالمی ارائه خواهد داد .در همین حال تلویزیون چین به اظهارات ظریف توجه کرده و آورده
است" :آمریکا موظف است قطعنامه  ۲۲۳۱را به عنوان عضوی از سازمان ملل و شورای امنیت اجرا کند ".تلویزیون
چین به نقل از وزیر خارجه ایران تاکید کرد که "اگر این قطعنامه اجرا و تحریم ها برداشته شود و هیچ مانعی در
برابر فعالیت های اقتصادی ایران وجو د نداشته باشد  ،در این صورت ایران" تعهدات خود را بر اساس توافق انجام

خواهد داد .رسانه چینی یادآورشد که ایران همواره تاکید ورزیده است به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و تنها
پس از خروج ترامپ از توافق  ۲۰۱۵بود که برخی از تعهداتش را در چارچوب برجام کاهش داد  .گزارش تلویزیون
چین حاکی است که ایران همچنان درحال همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و این مناسبات درجریان
است و بررسی ها و بازرسی ها نیز بر اساس توافقات طرفین انجام می شود.

«فوسونگ» دیپلمات ارشد

چین می گوید :پکن معتقد است که ایاالت متحده مسئول تنش در مورد توافق هسته ای ایران است و از واشنگتن
می خواهد تا اقدامات اشتباه خود را متوقف کرده و راه را برای میانجیگری دیپلماتیک بین المللی باز بگذارد .وی که
مدیر کل اداره کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه چین است ،افزود :ریشه مشکل ها همین خروج آمریکا از برجام
اس ت .در صورتی که تالش های دیپلماتیک در جریان است و باید راه ها برای رسیدن به نتیجه هموار شود و آمریکا
هم باید از مسیر اشتباهش بازگردد « .فو» تاکید کرد :چین مخالف اقدامات یکجانبه گرایانه است و همزمان معتقد
است که هر حرکتی باید در چارچوب کمیسیون مشترک برجام باشد و الزم است که همه به تعهداتشان درقبال
برجام پایبند باشد و چین به تالش هایش برای کاهش تنش ها ادامه خواهد داد.

بازگشت به برجام؛ درخواست چین از آمریکا
تهران -ایرنا -نماینده دائمی چین در سازمان های بین المللی مستقر در وین از آمریکا خواست دست از سیاست
اشتباه اعمال فشار حداکثری علیه ایران بکشد و به مدار صحیح رعایت و اجرای برجام برگردد .به گزارش پنجشنبه
ایرنا از رادیو بین المللی چین" ،وانگ چون" در نشست ویدیویی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:
خروج یکجانبه آمریکا از برجام ،اعمال فشار حداکثری بر ایران و وادار کردن شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید
یا حتی احیای همه جانبه تحریمها علیه ایران با مخالفت گسترده مواجه شده اما حقیقت بارها ثابت کرده که دفاع
از چندجانبهگرایی مورد تفاهم مشترک جامعه جهانی است و استیالجویی یک جانبه مورد پشتیبانی قرار نمی
گیرد .نماینده چین تاکید کرد که ادامه حفظ و اجرای برجام پیش شرط اساسی هر گونه راه حل سیاسی و
دیپلماتیک برای مساله هسته ای ایران است .این مقام چینی همچنین از طرف های مختلف خواست قاطعانه از
اعتبار و تأثیر قطعنامه شورای امنیت و برجام حفاظت کنند و بر دستیابی به راه حل درباره رعایت برجام از طریق
گفت و گو و رایزنی پایبند باشند و پایبندی به حقوق و تعهدات خود در این توافقنامه را به شکلی متعادل از سر
گیرند .وی همچنین پیشنهاد داد با پیش شرط حفاظت از برجام ،بستر گفت و گوی چند جانبه ای در منطقه خلیج
فارس ایجاد و تبدیل به عاملی برای تزریق نیروی محرکه برای دفاع از صلح و ثبات این منطقه شود .چین و روسیه
از طرف های برجام هستند که برخالف کشورهای غربی با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفت می کنند
و خواهان اقدامات عملی برای حفظ این توافق بین المللی و اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت درباره برنامه
هسته ای ایران هستند .دولت ترامپ در اردیبهشت  ۱۳۹۷به سصورت یکجانبه از این توافق چندجانبه و بین المللی
خارج شد .

جوالن دوباره اتوبوس های برقی در خیابان های پایتخت
تهران -ایرنا -مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرا نی تهران با بیان اینکه کارهای مطالعاتی برای زنده کردن اتوبوس
های برقی در پایتخت انجام شده است ،گفت :طرحی در این خصوص آماده شده که در صورت موافقت سازمان
برنامه و بودجه از محل تبصره  ۱۹اقدام به خریداری اتوبوس های برقی کنیم .محمود ترفع با بیان اینکه در گذشته
اتوبوس های برقی در تهران استفاده می شد ،روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا توضیح داد :تکنولوژی آن مدل اتوبوس
ها ،قدیمی است و تقریبا در دنیا منسوخ شده چراکه برای حرکت به خطوط برق باالسری وصل بود و تنها در مسیر
ویژه ای قابلیت حرکت داشت .وی ادامه داد :هم اکنون دنیا به سمت اتوبوس های فول الکترونیک رفته که فقط با

باطری کار می کند و در این مدل اتوبوس ها این آزادی عمل وجود دارد تا در تمامی خطوط تهران بکار گرفته شود.
به گفته ترفع ،طرحی برای خرید چند دستگاه اتوبوس برقی از محل تبصره  ۱۹تهیه کردیم و این طرح را به سازمان
برن امه و بودجه ارسال کردیم تا در صورت موافقت آنها ،این کار انجام شود .وی درمورد روند این کار نیز توضیح داد:
اگر طرح به تایید سازمان برنامه برسد ،مناقصه ای برگزار و با استفاده از توان سرمایه گذاران بخش خصوصی
اتوبوس ها را تامین می کنیم و پس از بکارگیری آنها ،سرمایه گذار از محل تبصره  ۱۹پول خود را دریافت می کند.
ترفع افزود :چند سرمایه گذار تاکنون تمایل خود را به شرکت در این مناقصه اعالم کرده اند و امیدواریم با همکاری
وزارت صمت بتوانیم اتوبوس های برقی را وارد کنیم .وی در مورد اینکه آیا شرکت های داخلی توان تولید اتوبوس
های برقی را دارند ،نیز گفت :تالش هایی در این خصوص انجام شده اما تاکنون اتوبوس برقی تولید داخل نداشته
ایم .مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یادآور شد :کشور چین بیشترین تولید اتوبوس برقی را در دنیا دارد و
در صورتی که فرآیندی که اشاره کردم درست انجام شود ،می توان ار این کشور به سرعت اتوبوس برقی وارد
کرد.
بکارگیری  ۱۰۰اتوبوس و مینی بوس نو از اول آذر  //ترفع همچنین در پاسخ به این سوال که اتوبوس و مینی بوس
های خریداری شده از ایران خودرو چه زمانی در خطوط استفاده می شود ،گفت :این اتوبوس ها چند روز پیش
رونمایی شد و اکنون کار شماره گذاری آنها ،نصب  GPSو دستگاه کارت خوان و چسباندن استیکر در حال انجام و
قرار است این  ۱۰۰دستگاه در مناطق مختلف تهران بکارگیری شود .وی ادامه داد :مینی بوس های جدیدی را هم
که از ایران خودرو خریدیم قرار است در خطوط کم مسافر و خطوطی که معابر کمعرضی دارد ،استفاده کنیم .ترفع
خاطرنشان کرد :طبق قرارداد با ایران خودرو  ۱۵۰دستگاه اتوبوس و مینی بوس دیگر هم به تدریج تا پایان سال به
ناوگان تزریق می شود که البته این اتوبوس ها همه از یک مدل و کارخانه است .این مقام مسئول یادآور شد :یک
مناقصه هم به منظور تامین  ۸۰دستگاه اتوبوس  ۲کابین برای تقویت خطوط تندرو برگزار کردیم که یکشنبه هفته
آینده پاکت های مناقصه باز می شود و در صورت تامین این  ۸۰دستگاه اتوبوس ،وضعیت خطوط تندروی ما بهبود
می یابد .به گزارش ایرنا ،تهران حدود  ۶هزار دستگاه اتوبوس دارد.

گفت و گوی وزیران خارجه روسیه و چین در باره حفظ برجام
مسکو  -ایرنا « -سرگئی الوروف» وزیر خارجه روسیه و « وانگ یی » وزیر خارجه چین در گفت وگویی تلفنی
درخصوص مسائل مهم بین المللی ازجمله مساله حفظ برجام گفت و گو وتبادل نظر کردند .به گزارش بامداد
پنجشنبه ایرنا ،وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد :الوروف و وانگ یی درخصوص وضع جاری همکاری
های راهبردی روسیه و چین که در شرایط پیچیده اقتصادی و اپیدمیولوژی همچنان توسعه می یابد ،تبادل نظر
کردند .در این مکالمه تلفنی به برنامه زمانی تماس های در سطح عالی و نیز مسائل مربوط به همکاریهای عملی
در چارچوب دوجانیه و نیز در قالب اجرای توافق های سران دو کشور در مورد برنامه توسعه اتحادیه اقتصادی
اوراسیا و ابتکار چینی یک کمربند یک مسیر توجه خاص شد .وزیران خارجه روسیه و چین ،از هماهنگی فشرده دو
کشور در عرصه بین المللی ،در وهله اول در سازمان ملل و شورای امنیت و شورای حقوق بشر و در سازمان
همکاریهای ش انگهای و در چارچوب گروه بریکس ابراز رضایت و خرسندی کردند .دو طرف به هماهنگی مواضع خود
در مورد دستور کار بین المللی ازجمله وضع بالروس ،کشورهای آسیای مرکزی و مساله حفظ برجام برای حل و
فصل وضعیت پیرامون برنامه هسته ای ایران پرداختند .چین و روسیه از طرف های برجام هستند که برخالف
کشورهای غربی با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفت می کنند و خواهان اقدامات عملی برای حفظ
این توافق بین المللی و اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران هستند.

الکاظمی :توافقنامه  ۵۰۰میلیارد دالری با چین به قوت خود باقی است
بغداد -ایرنا -در پی انتقادهای گسترده داخلی از رویکرد اقتصادی دولت ،نخست وزیر عراق تاکید کرد که توافقنامه
بلند مدت  ۵۰۰میلیارد دالری کشورش با چین همچنان به قوت خود باقی بوده و لغو نشده است .به گزارش ایرنا،
«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق در کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از جلسه عصر امروز (سه شنبه) هیئت
وزیران گفت :توافقنامه چین و عراق به هیچ وجه لغو نشده است .وی افزود :درهای عراق برای سرمایه گذاری به
روی همه کشورهای مایل به سرمایه گذاری باز است .محافل داخلی عراق شاهد انتقادهای گسترده به رویکرد
اقتصادی دولت «الکاظمی» است و آنها خواهان نگاه به شرق و اجرای قرارداد تجاری با چین به جای نگاه به
کشورهای عربی هستند ،زیرا به اعتقاد آنها ،کشورهای مصر ،عربستان و اردن که دولت عراق به دنبال همکاری
اقتصادی با آنها است ،از توان فناوری و اقتصادی و سرمایهای در سطح چین نیستند .آنها همچنین در خصوص
پیامدهای امنیتی ،سیاسی و دینی حضور عربستان با توجه به سابقه بد این کشور در برخورد با عراق و همچنین
پیامدهای سیاسی حضور مصر در کشورشان و تبدیل شدن عراق به عرصه رقابت قاهره با آنکارا هشدار میدهند.
«عادل عبدالمهدی» نخستوزیر سابق عراق برای توسعه اقتصادی عراق پیش از استعفای خود توافقنامه
اقتصادی با چین را بسته بود .این توافقنامه اقتصادی  ۵۰۰میلیارد دالری در سفر پنج روزه  ۲۸شهریور سال ۹۸
عبدالمهدی به پکن به امضای مقامات  ۲کشور رسید و از نهم مهر ماه  ۹۸روند اجرایی آن آغاز شد« .عبدالحسین
الهنین» مشاور اقتصادی عبدالمهدی ،نخستوزیر سابق عراق یکم مهرماه  ۹۸گفته بود :میزان مبادالت تجاری
مورد هدف میان عراق و چین طی  ۱۰سال آینده بیش از  ۵۰۰میلیارد دالر خواهد بود .اما اجرای این توافقنامه با
شروع اعتراضات در نهم مهرماه  ۹۸در عراق همراه و در نهایت باعث شد تا دولت عبدالمهدی استعفا کرده و سپس
الکاظمی سکاندار دولت این کشور شود؛ هر چند که برخی همین نگاه به شرق عبدالمهدی را باعث خشم آمریکا و
تالش برای سرنگون کردن دولتش برشمردند .نخست وزیر عراق در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی خود
درباره اوضاع داخلی این کشور گفت :برخی طرفها برای اینکه سالح منحصرا در دست دولت باشد ،همکاری
می کنند و ما همچنین برای رفع همه موانع برای اجرای انتخابات زودهنگام پارلمانی تالش میکنیم .انتخابات
زودهنگام پارلمانی عراق قرار است ششم ژوئن ( ۲۰۲۱نیمه خرداد  )۱۴۰۰برگزار شود .رییس جمهوری عراق ۱۵
آبانماه جاری قانون جدید انتخابات این کشور را پس از تصویب در پارلمان ،تایید کرد .الکاظمی همچنین از "وجود
فشارهایی برای جلوگیری از پیگرد مفسدان و فسادی بزرگ" خبر و در عین حال به بازرگانان و سرمایه گذاران
درخصوص مقابله با باج خواهی اطمینان داد .نخست وزیر عراق ابراز عقیده کرد که بیش از  ۷۰درصد برنامه دولت
خود را اجرا کرده است.

ساخت واکسن کرونا و مخالفت با یکجانبهگرایی؛ محور اجالس بریکس
پکن -ایرنا -رهبران گروه بریکس در اجالس مجازی روز سهشنبه بار دیگر با هر اقدام یکجانبهگرایی که نظم
بینالمللی را به چالش میکشد ،مخالفت و بر حمایت از چند جانبهگرایی و تسریع در ساخت مراکز تحقیق و
توسعه واکسن کرونا تأکید کردند .به گزارش روز دوشنبه ایرنا ،رؤسای دولتهای عضو بریکس همچنین در این
نشست خواستار افزایش همکاری در زمینه مبارزه با بیماری همهگیر کووید ۱۹-شده و افزودند که نباید به
یکجانبهگرایی اجازه رشد داد  .گروه بریکس که به دلیل شیوع کرونا نتوانست نشست قبلی خود را در سن
پترزبورگ در ماه جوالی برگزار کند ،این بار با تمرکز بر راهبرد مبارزه با تروریسم به عنوان نخستین سند رسمی
خود و همچنین مهار کرونا به شکل مجازی و به میزبانی روسها برگزار شد و رهبران پنج کشور عضو آن بر تقویت
همکاریهای جهانی برای پیشبرد رشد اقتصادی ،مقابله با یکجانبهگرایی ،مخالفت با استانداردهای دوگانه و
همکاری برای مقابله با چالشهای بین المللی تأکید ورزیدند« .شی جین پینگ» رییس جمهوری خلق چین در

سخنرانی خود در این همایش خواستار همکاری فزاینده جهانی برای غلبه بر چالشهایی نظیر کرونا و رکود
اقتصادی جهانی شد .وی ،چندین پیشنهاد از جمله حمایت از چندجانبهگرایی و حفاظت از صلح و ثبات جهان،
تعمیق همبستگی و همکاری برای مهار کرونا و مقابله با یکجانبهگرایی مطرح کرد  .او گفت که چشمپوشی از
قوانین و حاکمیت قانون ،اقدام به یکجانبهگرایی و قلدری ،خروج از پیمانهای چندجانبه و استعانت از توافقنامهها
برای تأمین منافع یک یا چند کشور معدود ،برخالف خواست مردم در سراسر جهان است .به گفته وی ،هر کشوری
که از همه گیری برای یکجانبهگرایی و مقابله با جهانی شدن بهره بگیرد ،فقط به منافع خود و سایر کشورها آسیب
میرساند .تالش برای ایجاد اقتصاد باز جهانی باید ادامه یافته و منافع و امنیت ملی کشورها محترم شمرده شود .
اجالس مجازی امروز دوازدهمین اجالس بریکس ،شامل پنج اقتصاد بزرگ نوظهور -برزیل ،روسیه ،هند ،چین و
آفریقای جنوبی -است که با تمرکز بر بهبود اقتصادی و همکاری ،مبارزه با تروریسم و مهار کرونا و مقابله با
چالشهای بهداشتی عمومی برگزار شد  .در این اجالس اعضای این بلوک در مورد سرعت بخشیدن به ساخت
مرکز تحقیق و توسعه واکسن کووید  ۱۹برای کمک به اعضای گروه بریکس در مقابله با همه گیری رایزنی کردند.
به گفته رییس جمهوری چین ،شرکتهای چینی در حال انجام آزمایشهای بالینی مرحله سوم واکسن کووید
 ۱۹با شرکای روسی و برزیلی هستند و چین مایل است همکاریهای مشابه با آفریقای جنوبی و هند داشته
باشد .در همین حال «والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه ،از کشورهای عضو خواست سرعت تولید واکسن
کرونا را افزایش داده و مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کنند .پوتین متذکر شد که چین ثابت کرده است میتوان بر
ویروس کرونا غلبه کرد و کشورهای دیگر باید از تجربه پکن بیاموزند « .چن فی نینگ» محقق موسسه روابط بین
الملل معاصر چین میگوید :چین و روسیه در مبارزه با ویروس نسبتاً موفق بودهاند ،بنابراین میتوانند نقش اصلی
را در همکاری در این زمینه داشته باشند و تجربیات خود را با سایر اعضا به اشتراک بگذارند .به گفته کارشناسان
مساله ساخت مراکز تحقیق و توسعه واکسن از جمله مباحث مهم در مبارزه با همه گیری است و کشورهای
بریکس بخصوص چین و روسیه و برزیل به دنبال تقویت همکاری در این زمینه هستند  .اگرچه بازارهای هدف
واکسنهای تولید شده در چین و روسیه یکسان نیستند ،اما فضای همکاری زیادی بین دو کشور وجود دارد ضمن
آنکه چین میتواند به روسیه در تولید واکسنهای آن کشور کمک کند .شرکت چینی سینوواک بیوتک و موسسه
بوتانتان ) (Butantanبرزیل نیز از نزدیک در زمینه تولید واکسن کرونا همکاری میکنند .به گفته «چن» پس از
تولید موفقیت آمیز ،چین احتماالً واکسن را در وهله اول با اعضای بریکس به اشتراک میگذارد تا به مثابه
یک کاالی عمومی در اختیار این بلوک باشد  .همزمان «وانگ یویوی» مدیر انستیتوی امور بین الملل در دانشگاه
مردم در پکن گف ت که نوآوری نه تنها نقش اساسی در توسعه آینده جهان دارد ،بلکه اعضای بریکس را نیز تقویت
میکند .وی افزوده است :اعضای این گروه به دنبال آن هستند که خود را از حالت سرمایه محور ایاالت متحده
متمایز کنند به این معنا که فقط در اندیشه تامین منافع خود نباشند و اجازه دهند همه کشورهای در حال رشد در
موفقیتها سهیم باشند  .برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان میدهد که چین تنها عضو بریکس است که
پیش بینی میشود امسال رشد اقتصادی مثبت در حدود  ۹/۱درصد داشته باشد .رشد اقتصادی برای آفریقای
جنوبی منفی  ۸و برای برزیل منفی  ۸/۵و برای روسیه منفی  ۲/۴درصد برآورد شده است .بریکس که شامل پنج
اقتصاد نوظهور است ،در میان چالشهای بی سابقه جهانی به نمادی از یک جهان به طور فزاینده چند قطبی
تبدیل شده است آن هم در شرایطی که چند جانبه گرایی بیش از هر زمانی مورد پشتیبانی کشورها است .این
گروه  ۲۳درصد رشد تولید ناخالص داخلی و  ۴۳درصد جمعیت دنیا را در بر میگیرد.

نتایج او لیه آزمایش بالینی واکسن کرونای چین نویدبخش است

تهران -ایرنا -بر اساس نتایج مطالعهای که به تازگی انجام شده است ،واکسن کووید ۱۹-ساخت چین در  ۹۲درصد
افراد ،آنتی بادی تولید میکند .به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،با این حال محققان اذعان داشتند که هنوز سطح
آنتی بادی تولید شده در میان شرکت کنندگانی که این واکسن به نام  CoronaVacرا دریافت کرده بودند ،کمتر از
افرادی است که بعد از آلودگی به کووید ۱۹-بهبودی می یابند .این آزمایش برای ارزیابی اثربخشی واکسن طراحی
نشده است و این مطالعات هنوز در حال انجام است« .فنگ چای زو» یکی از نویسندگان این مطالعه در بیانیه ای
اظهار داشت :یافته های آنها نشان می دهد با ارائه دو دوز واکسن  CoronaVacدر یک بازه زمانی  ۱۴روزه ،این
واکسن می تواند در مدت چهار هفته از ایمن سازی ،به سرعت یک واکنش آنتی بادی در بدن ایجاد کند  .زو که
محقق مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های استان «جیانگسو» در «نانجینگ» است ،افزود :به اعتقاد ما این
خصیصه ،واکسن  CoronaVacرا برای استفاده اضطراری در هنگام شیوع همهگیری مناسب می سازد .این یافته
ها آخرین یافتههایی است که امیدواری ایجاد می کند یک واکسن مناسب علیه کووید ۱۹-در مدت زمان کوتاهی در
دسترس قرار خواهد گرفت .در روزهای اخیر ،دو شرکت داروسازی «فایزر» و « ُ
مدرنا» هر دو نتایج اولیه مثبت
مرحله سوم آزمایش های بالینی واکسن های خود را منتشر کرده اند .بیش از  ۱۲۰واکسن احتمالی در حال
ارزیابی است و  ۴۸مورد در آزمایش های بالینی قرار دارند CoronaVac .یک واکسن ویروسی است که از لحاظ
شیمیایی غیرفعال شده است .این واکسن بر اساس یک گونه ویروس کرونا که باعث ابتال به کووید ۱۹-می
شود ،ساخته شده است .در این مرحله از آزمایش بالینی دو بخشی این واکسن که اولین مرحله از فرایند ارزیابی
آن محسوب می شود ،محققان واکسن  CoronaVacرا برای بیش از  ۷۰۰داوطلب سالم  ۱۸تا  ۵۹ساله در چین در
فاصله زمانی  ۱۶آوریل تا  ۵مه استفاده کردند  .آنها گفتند :هیچ شرکت کننده ای سابقه آلودگی به کووید ۱۹-را
نداشت و به مناطقی که شیوع این بیماری در آنها باالست نیز مسافرت نکرده بودند و در زمان دریافت این واکسن
عالیم تب نداشتند .این مطالعه در مجله  The Lancet Infectious Diseasesمنتشر شده است.

پکن ۵ :واکسن کرونا ساخت چین در مرحله نهایی آزمایش بالینی است
تهران  -ایرنا  -سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد آخرین وضعیت تولید واکسن های ضد کرونا ساخت این کشور
اظهار داشت :هم اکنون مرحله نهایی آزمایش بالینی پنج نوع واکسن ضد کرونا تولید چین در کشورهایی مانند
امارات متحده عربی ،برزیل ،پاکستان و پرو در حال انجام است .به گزارش ایرنا« ،جائو لی جیانگ» روز چهارشنبه
در کنفرانس خبری در پکن افزود :در عین حال ،چند واکسن کرونای دیگر نیز در حال انجام آزمایش های بالینی
مرحله اول و دوم است  .وی تصریح کرد :چین آماده است برای تحقق دسترسی و مقرون به صرفه بودن واکسن
کرونا در کشورهای در حال توسعه ،تالش کند.
واکنش چین به حمله پمپئو به سیاست های مذهبی چین  //جائو لی جیانگ در ادامه گفت که سیاستمداران
برخی کشورها از جمله ایاالت متحده باید دست از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر با استفاده از
مسایل مذهبی بردارند .وی اظهار کرد :پکن همچنین به کشورهای مربوطه توصیه می کند که نگذارند ایاالت متحده
از آن ها استفاده کند .بر اساس گزارش ها ،پمپئو در سومین نشست وزرا برای پیشبرد آزادی مذهبی که به
صورت مشترک توسط وزرای خارجه آمریکا و لهستان برگزار شد از سیاست های مذهبی چین انتقاد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این انتقادها گفت :تعداد اندکی از سیاستمداران آمریکا مانند پمپئو
عادت دارند با استفاده از موضوعاتی مانند آزادی مذهبی به کشورهای دیگر تهمت بزنند .او گفت :چین بارها
مخالفت کامل خود را در این باره ابراز کرده است ما همچنین کامال با همکاری کشورهای مربوط با آمریکا به منظور
دخالت در امور داخلی سایر کشورها مخالفت می کنیم.

تحریم های آمریکا هوآوی را مجبور به فروش زیر مجموعهاش کرد
تهران -ایرنا -شرکت هوآوی غول مخابراتی چین میگوید که به دلیل فشارها و تحریمهای آمریکا ،یکی از
زیرمجموعه های خود را که تلفنهای هوشمند ارزان قیمت تولید میکند ،میفروشد .به گزارش ایرنا از چاینا
دیلی ،این تصمیم پس از آن گرفته شد که تحریم های سختگیرانه تر آمریکا این شرکت را در تامین نیمه هادیها با
مشکل مواجه کرده است .هوآوی روز چهارشنبه اعالم کرد که تمام سهام خود در برند آنر ) (Honorرا به یک
کنسرسیوم متشکل از حدود  ۳۰شرکت از جمله فروشندگان آنر در چین می فروشد .مبلغ این معامله هنوز اعالم
نشده است .هوآوی در سال  ۲۰۱۳این برند را راه اندازی کرد .قیمت تلفن های همراه آن ارزان و حدود  ۱۵۰دالر
است ،این برند ساالنه بیش از  ۷۰میلیون گوشی تولید می کند .هوآوی میگوید پس از پایان واگذاری ،دیگر در
اداره این زیرمجموعه مشارکت نخواهد کرد .هوآوی با انتشار بیانیه ای گفت که محصوالت مصرفی آن اخیرا تحت
فشار شدیدی بوده اند و این شرایط به دلیل استمرار عدم موجودی عناصر فنی مورد نیاز برای تجارت تلفن همراه
بوده است .هوآوی میافزاید که این فروش به منظور اطمینان از بقای فروشندگان و تامین کنندگان آنر انجام شده
است .آمریکا از سال  ۲۰۱۸و به بهانه های امنیتی و سرقت فناوری ،شرکت بزرگ هواوی را در چندین نوبت تحریم
کرده است.

غافلگیری آمریکا با توافق اقتصادی آسیا و اقیانوسیه چین
پکن-ایرنا -درحالی که دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به دنبال پیروزی در جنگ تجاری با چین است ،پکن
با امضای توافقنامه بزرگ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه واشنگتن و متحدان وفادارش را غافلگیر کرد .به گزارش ایرنا،
توافقنامه جامع مشارکتی راهبردی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه موسوم به آر سی یی پی که در اواسط ماه جاری
میالدی بین چین و طرف های دیگر به امضا رسید ،درواقع گام بزرگ پیروزی بخش برای کشورهای منطقه دربرابر
آمریکاست که پیش از این از توافقنامه تجارت فرامرزی تی پی پی خارج شده است .این توافق جدید از آن نظر
اهمیت دار د که هم توان و ظرفیت کشورها را برای همکاری با یکدیگر و مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا افزایش می
دهد و هم باعث می شود تا ساختار اقتصادی کل منطقه دستخوش تحول قرار گیرد و این ضربه ای بر پیکره
سیاست های نادرست و یکجانبه اقتصادی سال های اخیر آمریکا علیه کشورهای دیگر بخصوص چین است.
ترامپ از توافقنامه مشارکت بین اقیانوس آرام ) ، (TPPکه در سال  ۲۰۱۸توسط  ۱۱کشور به امضا رسید  ،خارج
شد .همان زمان معلوم شد که آمریکا شرایط بین المللی اقتصادی را به درستی درک نمی کند و اقداماتی انجام
می دهد که سلب اعتماد کشورهای دیگر بخصوص کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا را به دنبال دارد .از آن
موقع تاکنون چین و ژاپن و شماری دیگر از کشورهای آسیای جنوب شرقی و شرقی از این کار آمریکا انتقاد کرده و
پشت کردن به این توافق را مورد سرزنش قرار داده اند « .لیانگ مانگ» از کارشناس موسسه مطالعات بین
المللی معاصر در چین می گوید :وقتی صحبت جدی درباره لزوم ایجاد یک مشارکت اقتصادی گسترده منطقه ای
مطرح شد  ،مقامات آمریکایی با کنایه گفتند که این یک پروژه عقب مانده است و محکوم به شکست است .او می
افزاید :مهم نیست که واشنگتن با چه قدرتی بر طبل یکجانبه گرایی می کوبد و به تعهدات و توافقات بین المللی
پشت می کند ،مهم وضعیت واقعی است که چین بتدریج شکل می دهد .نوعی روابط اقتصادی بر اساس واقعیات
موجود در منطقه آسیا و اقیانوسیه که برای همه برد -برد است و استفاده درست پکن از اصل غافلگیری علیه
آمریکا را نشان می دهد .به جرات می توان مدعی شد توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای ) (RCEPبا
توجه به تعداد کشورهایی که توافق نامه تجارت آزاد ) (FTAامضا کرده اند  ،بزرگترین توافق اقتصادی چند جانبه در
جهان است .در واقع  ،این گامی به سوی ایجاد یک بازار واحد آسیایی است  ،جایی که ایاالت متحده  ،دیگر دارای
نقش اصلی نیست و غیبتش برای ضررهای بیشتری به دنبال خواهد داشت  .چو جیانگ» کارشناس مسایل

اقتصادی در پکن می گوید :با ایجاد یک مشارکت تجاری چند جانبه جدید  ،آشکار شد که اکثر کشورهای جهان هنوز
آزادی اقتصادی را انتخاب می کنند و ترجیح می دهند یک فضای اقتصادی واحد با شرایط برابر ایجاد کنند .در همین
ارتباط تارنمای سینا در چین می نویسد :در حال حاضر  ،آسه آن را به حق می توان یکی از امیدوار کننده ترین
بخش های این توافق دانست .بخصوص آنکه چین مایل به همکاری گسترده تر با کشورهای جنوب شرقی آسیا
است .افزون بر این نباید فراموش کرد که با گسترش همکاری های اقتصادی  ،زمینه های تامین امنیت بیشتر برای
کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا فراهم می شود .به این معنا که آنها با همکاری چین و طرف های دیگر از
امنیت اقتصادی باالتری برخوردار خواهند شد  .تلویزیون چین در مطلبی مرتبط با توافق جامع مشارکتی اقتصادی
امضا شده آورده است که کشورهای جنوب شرقی آسیا به خوبی از اصول سیاست تجاری چین آگاه هستند و
مشاهده می کنند که پکن یک شریک تجاری قابل اعتماد نه تنها برای روسیه  ،کشورهای آسیای میانه  ،بلکه برای
اروپا و آفریقا و دیگر نقاط جهان است .تحلیلگران بر این باورند که نرخ باالی رشد اقتصادی چین یک امیدواری برای
طرف های دیگر است که با پکن همکاری می کنند و این شامل کشورهای آسیا و اقیانوسیه و از جمله کشورهای
جنوب شرق اسیا می شود .از سوی دیگر از هم اکنون شماری از کشورهای این توافق به دنبال ایجاد یک واحد
پول آسیایی مشترک هستند که دیگر مجبور به انجام معامالت با وابستگی به دالر آمریکا نباشند و چون آمریکا هم
جزو این توافق نیست پس به نظر راه برای استفاده از ارز ملی چین یوان هموار تر می شود .برای کشورهای عضو
این توافق ،حاال ا ین مساله مشخص است که چین وارد یک توافقنامه تجاری چند جانبه شده و افزوده است که
برای آزادسازی تجاری متعهد است درست در جایی که آمریکا با یکجانبه گرایی به دنبال ایجاد تنش در روابط تجاری
و اقتصادی کشورها است و دست از جنگ های تجاری برنمی دارد و از بسیاری توافقات اقتصادی نیز عقب نشینی
کرده است  .سرویس خبری چین در یکی از تحلیل های مرتبط با این توافق آورده است :چین در حال ایجاد واقعیت
جدید اقتصادی است که هیچ کشور بزرگ دیگری در جهان نتوانسته است در این منطقه انجام دهد .به دلیل
سیاست های دولت ترامپ که هدف آن مهار فرآیندهای جهانی سازی  ،کاهش نقش همکاری های بین کشوری و
بین المللی و جلوگیری از اتحاد های تجاری بود، ،فضا برای مانور آمریکا به مراتب کمتر از گذشته و بی اعتمادی
نسبت به آمریکا بیشتر از هر زمانی است .فعال کفه ترازوها به نفع چین سنگینی می کند.

چین توان ضد حمله هسته ای خود را در برابر آمریکا افزایش داد
پکن -ایرنا -چین یکی از قدرت های رو به رشد هستهای دنیا با توجه به تهدیدهای عدیده آمریکا توان هستهای خود
را افزایش داده و موفق به دستیابی به قدرت هستهای باالیی برای مقابله با اولین حمالت اتمی شده است .به
گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» ،این کشور اکنون دارای این توان
هست که بتواند با اولین حمله اتمی مقابله کند  .گزارش از قول سرهنگ «وانگ شیانگ سویی» از نظامیان سابق
ارتش چین آورده است که ارتش چین دارای برنامه ای به نام "دیوار بزرگ زیرزمینی" است که مجموعه ای از تونل
ها را برای مخفی کردن و انتقال زرادخانه موشک های بالستیک ساخت این کشور شامل می شود  .او می افزاید:
این تالش های چین درواقع نشانه های بارزی از مقابله ضد اتمی این کشور و افزایش توان بازدارندگی هسته ای
پکن است  .چین در طول دو دهه گذشته ساخت تجهیزات دفاعی را تقویت کرده و در خشکی و دریا تالش داشته
است تا خود را تقویت کند .این سرهنگ چینی در نشست اخیر در پشت درهای بسته گفت که حمله هسته ای
آمریکا به چین همواره یکی از گزینه های واشنگتن بوده است .این گزارش به اظهارات وی اشاره می کند مبنی بر
اینکه همه اقدامات چین برای این بوده است که اطمینان حاصل کند ارتش می تواند در یک حمله هسته ای دست
به ضد حمله بزند و طرف مقابل را از شروع حمله بازدارد  .او که اکنون استاد دانشگاه «بی هانگ » در شهر پکن
است ،گفت :توافق دفاعی چین شامل شبکه گسترده ای از تونل ها برای حمل و نقل و محافظت از موشک ها ،به

این معنا است که امنیت چین حتی در بدترین حالت نیز تضمین شده است  .ساوت چاینا می نویسد :وانگ بتازگی
در یک جلسه غیرعلنی در منطقه «موگانشان» گفت" :شروع حمالت هستهای به چین همیشه یک گزینه نظامی
برای ایاالت متحده بوده است" ".اما آنها به دلیل تعدیل و تغییرات چین در  ۲۰سال گذشته از اعتماد و اطمینان الزم
برای چنین اقدامی برخوردار نیستند ".وانگ بر این تاکید می ورزد که عالوه بر تونل های موشک بالستیک قاره پیما،
چین موشک های پیشرفته دیگری نیز توسعه داده و توان نظامی را در آبهای دریای جنوبی تقویت نموده است
تا زیردریایی های حامل موشک های بالستیک بتوانند به طور ایمن کار کنند  .خبرگزاری شین هوا گزارش کرده که
چین متعهد شده است هرگز " اولین طرفی نخواهد بود که سالح اتمی استفاده میکند ".نشریه چاینا پست
نوشته است که تصور می شود چین دارای  ۲۰۰تا  ۳۰۰کالهک هسته ای باشد که به مراتب از چندین هزار کالهک
هسته ای آمریکا و یا روسیه کمتر است .با این حال راهبرد اتمی پکن این است که اطمینان داشته باشد شاهد
موج نخست اقدام اتمی دشمن نخواهد بود .رسانه های دولتی چین در سال  ۲۰۱۸میالدی گزارش کردند که ارتش
برا ی پنهان کردن ،جابجایی و راه اندازی نیروهای بازدارنده و ضد حمله هسته ای" ،تونل های بزرگ زیرزمینی" به
مساحت  ۵هزار کیلومتر ( ۳۱۰۰مایل) در سراسر کشور ساخته است .در تصاویر منتشر شده نیز شماری از
تسلیحات بالستیک چین در حال بارگیری در کامیون ها و عبور از داخل تونل ها مشاهده می شوند.

چین :همکاری کشورها راهی مهم برای مقابله با کرونا است
تهران -ایرنا -سخنگوی ک میته ملی توسعه و اصالحات چین اظهار داشت ،همکاری چین با کشورهای مسیر «یک
جاده یک کمربند» راهی مهم در مسیر مقابله با ویروس کرونا است .به گزارش ایرنا از رادیو بین المللی چین،
«منگ وی» روز چهارشنبه با اشاره به اینکه چین با  ۱۶۹کشور و سازمان منطقهای و بین المللی  ۲۰۱سند
همکاری مبتنی بر ابتکار «کمربند و جاده» امضاء کرده است ،گفت :به خاطر اجرای این ابتکار تجارت خارجی چین
تثبیت یافته است .او گفت :در  ۹ماهه امسال حجم تجارت چین با کشورهای مسیر «کمربند و جاده» به  ۹۶میلیارد
و  ۳۴۲میلیون دالر رسیده است که گرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته اما نسبت به
نرخ رشد حجم کل تجارت خارجی چین،

 ۰.۸درصد بیشتر است .این مقام چینی افزود ،به عالوه

سرمایهگذاری های چین در کشورهای مسیر کمربند و جاده در این مدت به  ۱۳میلیارد و  ۲۰میلیون دالر رسید که
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۲۹.۷درصد افزایش یافته و نسبت به کل حجم سرمایهگذاری فرامرزی
چین ۳۲.۳ ،درصد بیشتر است .منگ در ادامه درباره قطارهای باری بین چین و اروپا هم گفت که این کاروان ریلی
امسال  ۶۰هزار تن کاال را بین چین و اروپا جابجا کرده است .او در اشاره به اجرای مفهوم «جاده ابریشم سالمت»
نیز اظهار کرد :چین به عنوان کشوری مسئولیت پذیر  ۲۸۰محموله کمکی برای مهار کرونا به  ۱۵۰کشور و سازمان
ارسال کرده و کمک های فنی الزم را نیز در اختیار آنها قرار داده است.

ارزش تجارت چین با کشورهای راه ابریشم به  ۹۶۰میلیارد دالر رسید
پکن-ایرنا«-جایو لی جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که ارزش تبادالت تجاری چین با کشورهای
حوزه راه ابریشم جدید به بیش از  ۹۶۰میلیارد دالر رسیده است .به گزارش ایرنا،وی در گفت وگو ی مطبوعاتی در
پکن با خبرنگاران چینی و خارجی یادآورشد که پکن  ۲۰۱سند همکاری راه ابریشم نوین را با  ۱۳۸کشور و
 ۳۱سازمان بین المللی امضا کرده است .وی افزود :تجارت خارجی و سرمایه گذاری اساساً ثابت است .با این
وصف از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون ،حجم تجارت چین با کشورهای شریک راه ابریشم زمینی و دریایی
به بیش از  ۹۶۰میلیارد دالر و میزان سرمایه گذاری مستقیم چین در بخشهای غیر مالی کشورهای این حوزه بالغ
بر  ۱۳میلیارد دالر بوده است که  ۳۰درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد .به گفته

سخنگوی وزارت خارجه چین،تکمیل تونل راه آهن چین  -الئوس و امضای قرارداد فاز یک راه آهن چین  -تایلند
و ساخت راه آهن جاکارتا-باندونگ و سرویس قطار مترو در پاکستان و افتتاح آن از جمله پروژه های راه ابریشم
است « .جایو» به اعزام قطارهای باری چین-اروپا با وجود همه گیری کرونا اشاره کرد و گفت که از ابتدای سال تا
ماه جاری میالدی جابجابب از این طریق به  ۱۰هزار سفر رسیده و از مجموع قطارهای کل سال  ۲۰۱۹میالدی بین
چین و شهرهای اروپایی بیشتر است.خط ریلی چین و اروپا  ۲۱کشور و  ۹۲شهر اروپا را به یکدیگر متصل می کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش هایی درخصوص توافق ژاپن و استرالیا در روز  ۱۷نوامبر درمورد
پیمان امنیتی و موضع پکن گفت :ما بارها گفته ایم که کشورهای مربوط باید روابط دوجانبه ای را که منجر به صلح ،
ثبات و اعتماد متقابل منطقه ای بین کشورهای منطقه باشد  ،توسعه دهند .چنین رابطه ای باید به جای هدف قرار
دادن طرف ثالث یا تضعیف منافع کشور دیگر ،با روند صلح و توسعه همراه باشد .وی اظهارات رهبران استرالیا و
ژاپن را درباره این توافق  ،طرح اتهامات بی اساس علیه چین و دخالت فاحش در امور داخلی چین دانست و ادامه
داد :ما از جوانب ذی ربط می خواهیم که شرایط را درک کرده و جلوی اقدامات نادرست برای تضعیف حق حاکمیت
چین و دخالت در امور داخلی این کشور را بگیرند« .جایو لی جیان» همچنین درباره انتقادهای وزیر امور خارجه
آمریکا در لهستان درباره آزادی های مذهبی در چین یادآورشد :سفارت چین در لهستان بیانیه ای در رد این
اظهارات منتشر کرده است .سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد :پمپئو معموالً از کشورهای دیگر به عنوان
بلندگویی برای انتقاد و اتهام علیه دیگر کشورها استفاده می کند .پکن همواره بر مخالفت با این رویه تاکید ورزیده
و از واشنگتن خواسته است دست از مداخله در امور داخلی دیگر کشورها بردارد .وی توضیح داد که الزم
است خاطرنشان کنم در مقایسه با وضعیت چین  ،اوضاع مذهبی در ایاالت متحده واقعاً نگران کننده است.
درواقع یک مشکل دراز مدت و سیستماتیک از تبعیض نژادی در ایاالت متحده وجود دارد .وی گفت :طبق نتایج
نظرسنجی منتشر شده مرکز تحقیقات گالوپ و پیو  ۷۵ ،درصد از مسلمانان آمریکایی معتقدند که در آمریکا مورد
تبعیض جدی قرار می گیرند  .جایو از سیاستمداران آمریکایی و از جمله وزیر خارجه آن کشور خواست که بجای
انتقادهای مداخله جویانه از کشورهای دیگر به دنبال بهبود شرایط در داخل آمریکا باشند و به کشورهای دیگر نیز
توصیه کرد اجازه ندهند واشنگتن به عنوان مهره های شطرنج از آنها سوء استفاده کند.

چین  ۶۸اثر فرهنگی اش را از بریتانیا پس گرفت
تهران -ایرنا -چین اعالم کرد به تازگی موفق به بازگرداندن  ۶۸اثر فرهنگی از بریتانیا شده که طی  ۲۵سال گذشته
به این کشور قاچاق شده است .به گزارش ایرنا« ،گوان چیانگ» معاون اداره میراث فرهنگی چین روز چهارشنبه
اعالم کرد بازگرداندن این آثار به دنبال همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه ،گمرک و سایر ادارات کشور و همچنین
پشتیبانی سفارت چین در بریتانیا روی داده است .او گفت :بازگرداندن این  ۶۸اثر فرهنگی یک موفقیت در راه
بازپسگیری آثار فرهنگی قاچاق شده به خارج از کشور برای دولت چین است و یک نمونه موفق از همکاری بین
چین و بریتانیا در چارچوب "کنوانسیون  "۱۹۷۰برای مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی و تقویت روند بازگرداندن آثار
فرهنگی است .این مقام سازمان میراث فرهنگی چین اظهار داشت :این موفقیت نه تنها نشان دهنده اراده قاطع
دولت چین برای مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی و بازگرداندن این آثار به کشور است ،بلکه از نظر حضور فعال چین در
روند اصالح قوانین بین المللی در زمینه بازگرداندن آثار فرهنگی در چند سال گذشته و کمک به توسعه قوانین و
نظام بین المللی در جهت بازگشت آثار فرهنگی نیز یک دستاورد مهم به شمار می رود .گوان
گفت :کل این مجموعه ،آثاری بسیار غنی و نفیس را شامل می شود و از نظر تاریخی و هنری ارزش بسیار دارند.

-

خبرگزاری صدا و سیما:
خانم دکتر الری خبر داد :از پوشش بیمه ای رمدسیویر تا تست رایگان کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت در نشست مجازی به پرسشهای متنوع رسانهای پاسخ داد ،از پوشش بیمهای
رمدسیویر تا تست رایگان کرونا در مراکز دولتی  ۱۶ساعته .به گزارش خبرنگار سالمت گروه علمی فرهنگی هنری
خبرگزاری صدا و سیما ،خانم دکتر سیما الری در نشست خبری مجازی افزود :این داروها در مرحله خاصی
اثرگذاری دارند که اگر با پروتکل کمیته علمی دارو تجویز شود نتیجه بخشی بهتر خواهد بود.
داروی درمان قطعی کرونا وجود ندارد  //سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تست
داروها و یا واکسن کرونا سبب افزایش مرگ و میر بیماران شده است یا خیر ،گفت :این صحبت بی منطق است .ما
اگر مطالعهای بر داروهایی مثل رمدسیویر و فاویپیراویر انجام دادیم به شکل متداول بوده است و در همه دنیا
استفاده میشدند .داروی درمان قطعی کرونا وجود ندارد و چیزی که تاکنون همه دنیا به آن رسیده است که
می تواند نجات بخش بیمار باشد ،در درجه اول اکسیژن است و در درجه دوم کورتیکواستروئیدها هستند که در
مرحله التهابی به مریض میدهیم ،مابقی داروها کم کننده بیماری هستند و درمان قطعی نیستند.
پزشکان از پروتکل کمیته علمی مقابله با کرونا تبعیت کنند  //وی افزود :داروهای آنتی وایرال ،اینترفرونها و...
همگی شامل این دسته هستند .یک یا دو مطالعه مهم توسط دکتر ملکزاده و تیمشان انجام شده است که باعث
افتخار ما است ،چون مشارکت با چندین کشور معتبر و از طریق سازمان بهداشت جهانی بوده است و افتخار است
که ما را در یک مطالعه شرکت دادند و نتایج آن را اعالم کنیم .دارویی نبوده که بخواهد باعث افزایش مرگ و میر
شود ،اما آنچه که ما را نگران میکند این است که حتما همه پزشکان از پروتکل کمیته علمی در تجویز داروها
تبعیت کنند.
انتشار گایدالین جدید درمان کرونا؛ روز یکشنبه  //سخنگوی وزارت بهداشت افزود :اکنون جوی وجود دارد که
ممکن است پزشک نگران باشد و چندین دارو را با هم تجویز کند که نگران هستیم شاید این موضوع عوارض دیگری
مانند مسمویت کبدی برای بیمار ایجاد کند .در این راستا سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان باید کمک کنند که
پزشکان خوب توجیه شوند .البته این قضیه به دلیل نظام شبکه در سیستم ما تا حدودی حل شده ،ولی پزشک
باید توجیه شود که داروی متعدد به بیمار ندهند و بر اساس آخرین گایدالین برای بیمار دارو تجویز کنند .روز یکشنبه
گایدالین  ۹هم قرار است منتشر شود که امید زیادی به آن داریم ،چون برای بیماران سرپایی و بستری موارد
خوبی در آن قید شده است و داروهای آنتی وایرال به این گایدالین اضافه شده است.
افراد پیاده جریمه نمیشوند  //سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درباره اعمال محدودیتهای
تردد گفت :دیگر رنگهای مشکی و سفید و سبز را رنگ بندی شهرها نداریم و کل شهرهای کشور در سه رنگ
قرمز ،نارنجی و زرد تقسیم بندی میشوند .محدودیتهای هر شهر با توجه به وضعیت هر شهر اعالم میشود،
جزئیات محدودیت تردد از ساعت  ۹شب نیز اعالم میشود .دکتر الری افزود :مراکز بهداشتی و درمانی و امدادی
مشمول این محدودیتها نمیشود ،خبرنگاران جزو مشاغل گروه اول نیستند ،اما سربازها جزو گروه اول هستند و
تعطیل نمیشوند ،تردد آنها نیز مجاز است ،البته نمیخواهیم حکومت نظامی برقرار کنیم ،کسی جلوی تردد
افراد پیاده را نمیگیرد .قرار است فقط خودروها در زمان محدودیت اجازه تردد نداشته باشند .سخنگوی وزارت
بهداشت گفت :مراکز بهداشتی و درمانی در گروه یک هستند ،اما فقط کارهای اورژانسی را انجام میدهند،
کلینیکهای زیبایی و پوست هم تعطیل هستند ،چون جزو کارهای اورژانسی نیستند ،شیفتهای مشاغل هم
محدود میشود و دوربینهای پلیس خودورهای غیر مجاز را که اجازه تردد ندارند و پالک آنها به پلیس اعالم
نشده ،جریمه میکنند.

محدودیتها ،حکومت نظامی نیست!  //سخنگوی وزارت بهداشت افزود :حکومت نظامی نداریم ،اگر کسی
بخواهند پیاده تردد کند ،مشکلی نیست با آدمها برخوردی نمیشود ،مبالغ جرایم خودروها نیز بیشتر شده است،
 ۵۰۰هزار جریمه خودروها تا یک میلیون تومان رسیده است و خودروهایی که در ساعات منع تردد ،تردد داشته
باشند ،جریمه میشوند .وی افزود :در مورد شرکتهای خصوصی نگرانی داریم اگر محدودیتها سخت اجرا شود
همه باید نظارت شوند .واقعا فرآیند اجرایی پروتکلها توسط کمیتههای انتظامی ستاد کرونا پیگیری میشود،
وظایف همه دستگاهها مشخص شده و وزارت بهداشت نظارت عالیه دارد .وی افزود :برای افرادی که در خانه
امکان ایزوله شدن آنها وجود ندارد ،قرار است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برخی هتلها و
مسافرخانهها برای اقامت آنها در نظر گرفته شود و با هزینه مناسب و پوشش بیمهای از این اماکن برای
قرنطینه و ایزوله بیماران استفاده شود .خانم الری ادامه داد :نقاهتگاهها مورد استقبال مردم قرار نگرفت ،چون
اجتماعات عمومی بود و فرد در این اماکن حریم خصوصی ندارد عدهای طالب هتل هستند قرار است میراث
فرهنگی لیست هتلها را به وزارت بهداشت بدهد و این خدمت مشمول بیمه شود ،زنجان در این زمینه تجربیات
خوبی دارد ،در هر صورت عدهای میخواهند در دو هفته حریم خصوصی داشته باشند و با توجه به فرهنگ ایران
مردم بیشتر تمایل به ماندن در خانه دارند.
انتقال ویروس از طریق هوا  //سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در تابستان با افزایش
موارد بیما ری غافلگیر شدیم ،اما برای پاییز و زمستان انتظار افزایش بیماری را داشتیم .با تغییر فصل در اروپا هم
انفجار رخ داد ،اکنون در کشورهای دیگر هم وحشتناک بیماری بیشتر شده است .مساله تهویه هوا در خانهها و
آپارتمانها بسیار مهم است .در مورد قطرات تنفسی درشتتر که گفته میشود در انتقال موثر هستند باید سطوح
تمیز شود ،اما میکرودراپهایی در فضا منتشر میشود افراد ناقل به وسیله افشانهها اطرافیان را مبتال میکنند.
خانم الری افزود :ابعاد خانواده در کشور ما زیاد است ،در کشورهای دیگر خانه به خانه افراد را کنترل میکنند ،در
ایران آخر هفته  ۲۰نفر دور هم جمع می شنود ،برادر و خواهر و پدر و مادر را به عنوان مهمانی حساب نمیکنند ،اما
هر کدام ی ک خانواده جدا هستند و با افراد مختلفی در ارتباط بوده اند به همین علت انتقال خانوادگی در ایران
باالست وی گفت :افراد مثبت بمب انتقال ویروس هستند و حتما باید خودشان و حداقل  ۱۰نفر از اطرافیانشان
حتی اگر تست کرونا ندهند ،ایزوله شوند ،همه اینها سرعت انتقال ویروس را بیشتر کرده است ،سرعت انتقال
خوشهای در خانوادهها بیشتر شده است ،هم ویروس ووهان چین و هم ویروس ایتالیا در کشور ما در چرخش
است.
سرانجام پرداختهای ویژه به کادر درمان کرونا  //وی در ادامه درباره پرداختهای ویژه به کادر درمان گفت:
۱۲هزار و  ۳۵۰میلیاردتو مان از آن یک میلیارد دالر صندوق توسعه ملی به ما پرداخت شده است .به دلیل نوسنات
ارزی ممکن است دچار تغییراتی در درصدها شویم .از این رقم که در قسمتهای مختلف به ما دادند آخرین
تخصیص  ۵۵۰۰میلیاردتومان است که از این رقم  ۲۶۰۰میلیارد تومان تحت عنوان معوقه کارانه در دانشگاههای
علوم پزشکی توزیع شده است .برای مابقی هم منتظر دستورالعمل معاونت بهداشت و معاونت درمان هستند که
توزیع آن را هم آغاز کنند .دکتر الری گفت :درآمد اختصاصی بیمارستانها کاهش یافته است و به همین علت ،چون
بیشتر بیماران ،مریضهای کرونایی هستند درآمد اختصاصی کاهش یافته و کارانهها به مشکل خورده است و
علیرغم کار بیشتر همکاران ،دریافتی آنها کاهش یافته است .البته افزایش دریافتی که در اول سال اعمال شد،
شامل حال همکاران ما هم شد ،ولی قسمت کارانه کاهش یافته است .وی با اشاره به تفکیک کارانه از اضافهکار،
اظهار کرد :اضافه کار به موقعتر پرداخت میشود ،اما مبلغ کارانه کم شد و به چشم آمد .نمیتوان در شرایطی که
کارانه پرداخت نشده ،پاداش پرداخت کرد .با توزیع این  ۲۶۰۰میلیارد تومان معوقه کارانه به دو تا سه ماه رسیده
است که عدد نرمالی است .به گزارش خبرنگار سالمت گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما ،خانم

دکتر سیما الری در نشست خبری مجازی افزود :این داروها در مرحله خاصی اثرگذاری دارند که اگر با پروتکل
کمیته علمی دارو تجویز شود نتیجه بخشی بهتر خواهد بود.
داروی درمان قطعی کرونا وجود ندارد  //سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تست
داروها و یا واکسن کرونا سبب افزایش مرگ و میر بیماران شده است یا خیر ،گفت :این صحبت بی منطق است .ما
اگر مطالعهای بر داروهایی مثل رمدسیویر و فاویپیراویر انجام دادیم به شکل متداول بوده است و در همه دنیا
استفاده میشد ند .داروی درمان قطعی کرونا وجود ندارد و چیزی که تاکنون همه دنیا به آن رسیده است که
میتواند نجات بخش بیمار باشد ،در درجه اول اکسیژن است و در درجه دوم کورتیکواستروئیدها هستند که در
مرحله التهابی به مریض میدهیم ،مابقی داروها کم کننده بیماری هستند و درمان قطعی نیستند.
پزشکان از پروتکل کمیته علمی مقابله با کرونا تبعیت کنند  //وی افزود :داروهای آنتی وایرال ،اینترفرونها و...
همگی شامل این دسته هستند .یک یا دو مطالعه مهم توسط دکتر ملکزاده و تیمشان انجام شده است که باعث
افتخار ما است ،چون مشارکت با چندین کشور معتبر و از طریق سازمان بهداشت جهانی بوده است و افتخار است
که ما را در یک مطالعه شرکت دادند و نتایج آن را اعالم کنیم .دارویی نبوده که بخواهد باعث افزایش مرگ و میر
شود ،اما آنچه که ما را نگران میکند این است که حتما همه پزشکان از پروتکل کمیته علمی در تجویز داروها
تبعیت کنند.
انتشار گایدالین جدید درمان کرونا؛ روز یکشنبه  //سخنگوی وزارت بهداشت افزود :اکنون جوی وجود دارد که
ممکن است پزشک نگران باشد و چندین دارو را با هم تجویز کند که نگران هستیم شاید این موضوع عوارض دیگری
مانند مسمویت کبدی برای بیمار ایجاد کند .در این راستا سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان باید کمک کنند که
پزشک ان خوب توجیه شوند .البته این قضیه به دلیل نظام شبکه در سیستم ما تا حدودی حل شده ،ولی پزشک
باید توجیه شود که داروی متعدد به بیمار ندهند و بر اساس آخرین گایدالین برای بیمار دارو تجویز کنند .روز یکشنبه
گایدالین  ۹هم قرار است منتشر شود که امید زیادی به آن داریم ،چون برای بیماران سرپایی و بستری موارد
خوبی در آن قید شده است و داروهای آنتی وایرال به این گایدالین اضافه شده است.
افراد پیاده جریمه نمیشوند  //سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درباره اعمال محدودیتهای
تردد گفت :دیگر رنگهای مشکی و سفید و سبز را رنگ بندی شهرها نداریم و کل شهرهای کشور در سه رنگ
قرمز ،نارنجی و زرد تقسیم بندی میشوند .محدودیتهای هر شهر با توجه به وضعیت هر شهر اعالم میشود،
جزئیات محدودیت تردد از ساعت  ۹شب نیز اعالم میشود .دکتر الری افزود :مراکز بهداشتی و درمانی و امدادی
مشمول این محدودیتها نمیشود ،خبرنگاران جزو مشاغل گروه اول نیستند ،اما سربازها جزو گروه اول هستند و
تعطیل نمیشوند ،تردد آنها نیز مجاز است ،البته نمیخواهیم حکومت نظامی برقرار کنیم ،کسی جلوی تردد
افراد پیاده را نمیگیرد .قرار است فقط خودروها در زمان محدودیت اجازه تردد نداشته باشند .سخنگوی وزارت
بهداشت گفت :مراکز بهداشتی و درمانی در گروه یک هستند ،اما فقط کارهای اورژانسی را انجام میدهند،
کلینیکهای زیبایی و پوست هم تعطیل هستند ،چون جزو کارهای اورژانسی نیستند ،شیفتهای مشاغل هم
محدود میشود و دوربینهای پلیس خودورهای غیر مجاز را که اجازه تردد ندارند و پالک آنها به پلیس اعالم
نشده ،جریمه میکنند.
محدودیتها ،حکومت نظامی نیست!  //سخنگوی وزارت بهداشت افزود :حکومت نظامی نداریم ،اگر کسی
بخواهند پیاده تردد کند ،مشکلی نیست با آدمها برخوردی نمیشود ،مبالغ جرایم خودروها نیز بیشتر شده است،
 ۵۰۰هزار جریمه خودروها تا یک میلیون تومان رسیده است و خودروهایی که در ساعات منع تردد ،تردد داشته
باشند ،جریمه میشوند .وی افزود :در مورد شرکتهای خصوصی نگرانی داریم اگر محدودیتها سخت اجرا شود
همه باید نظارت شوند .واقعا فرآیند اجرایی پروتکلها توسط کمیتههای انتظامی ستاد کرونا پیگیری میشود،

وظایف همه دستگاهها مشخص شده و وزارت بهداشت نظارت عالیه دارد .وی افزود :برای افرادی که در خانه
امکان ایزوله شدن آنها وجود ندارد ،قرار است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برخی هتلها و
مسافرخانهها برای اقامت آنها در نظر گرفته شود و با هزینه مناسب و پوشش بیمهای از این اماکن برای
قرنطینه و ایزوله بیماران استفاده شود .خانم الری ادامه داد :نقاهتگاهها مورد استقبال مردم قرار نگرفت ،چون
اجتماعات عمومی بود و فرد در این اماکن حریم خصوصی ندارد عدهای طالب هتل هستند قرار است میراث
فرهنگی لیست هتلها را به وزارت بهداشت بدهد و این خدمت مشمول بیمه شود ،زنجان در این زمینه تجربیات
خوبی دارد ،در هر صورت عدهای میخواهند در دو هفته حریم خصوصی داشته باشند و با توجه به فرهنگ ایران
مردم بیشتر تمایل به ماندن در خانه دارند.
انتقال ویروس از طریق هوا  //سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در تابستان با افزایش
موارد بیماری غافلگیر شدیم ،اما برای پاییز و زمستان انتظار افزایش بیماری را داشتیم .با تغییر فصل در اروپا هم
انفجار رخ داد ،اکنون در کشورهای دیگر هم وحشتناک بیماری بیشتر شده است .مساله تهویه هوا در خانهها و
آپارتمانها بسیار مهم است .در مورد قطرات تنفسی درشتتر که گفته میشود در انتقال موثر هستند باید سطوح
تمیز شود ،اما میکرودراپهایی در فضا منتشر میشود افراد ناقل به وسیله افشانهها اطرافیان را مبتال میکنند.
خانم الری افزود :ابعاد خانواده در کشور ما زیاد است ،در کشورهای دیگر خانه به خانه افراد را کنترل میکنند ،در
ایران آخر هفته  ۲۰نفر دور هم جمع میشنود ،برادر و خواهر و پدر و مادر را به عنوان مهمانی حساب نمیکنند ،اما
هر کدام یک خانواده جدا ه ستند و با افراد مختلفی در ارتباط بوده اند به همین علت انتقال خانوادگی در ایران
باالست وی گفت :افراد مثبت بمب انتقال ویروس هستند و حتما باید خودشان و حداقل  ۱۰نفر از اطرافیانشان
حتی اگر تست کرونا ندهند ،ایزوله شوند ،همه اینها سرعت انتقال ویروس را بیشتر کرده است ،سرعت انتقال
خوشهای در خانوادهها بیشتر شده است ،هم ویروس ووهان چین و هم ویروس ایتالیا در کشور ما در چرخش
است.
سرانجام پرداختهای ویژه به کادر درمان کرونا  //وی در ادامه درباره پرداختهای ویژه به کادر درمان گفت:
۱۲هزار و  ۳۵۰میلیاردتومان از آن یک میلیارد دالر صندوق توسعه ملی به ما پرداخت شده است .به دلیل نوسنات
ارزی ممکن است دچار تغییراتی در درصدها شویم .از این رقم که در قسمتهای مختلف به ما دادند آخرین
تخصیص  ۵۵۰۰میلیاردتومان است که از این رقم  ۲۶۰۰میلیارد تومان تحت عنوان معوقه کارانه در دانشگاههای
علوم پزشکی توزیع شده است .برای مابقی هم منتظر دستورالعمل معاونت بهداشت و معاونت درمان هستند که
توزیع آن را هم آغاز کنند .دکتر الری گفت :درآمد اختصاصی بیمارستانها کاهش یافته است و به همین علت ،چون
بیشتر بیماران ،مریضهای کرونایی هستند درآمد اختصاصی کاهش یافته و کارانهها به مشکل خورده است و
علیرغم کار بیشتر همکاران ،دریافتی آنها کاهش یافته است .البته افزایش دریافتی که در اول سال اعمال شد،
شامل حال همکاران ما هم شد ،ولی قسمت کارانه کاهش یافته است .وی با اشاره به تفکیک کارانه از اضافهکار،
اظهار کرد :اضافه کار به موقعتر پرداخت میشود ،اما مبلغ کارانه کم شد و به چشم آمد .نمیتوان در شرایطی که
کارانه پرداخت نشده ،پاداش پرداخت کرد .با توزیع این  ۲۶۰۰میلیارد تومان معوقه کارانه به دو تا سه ماه رسیده
است که عدد نرمالی است.

درخانه بمانیم و سفر کنیم؛ سفر مجازی به مرموزترین منطقه گردشگری کرمانشاه
کوههای سر به فلک کشیده با قلههای پر برف ،رودخانههای خروشان و رقصان ،جنگلهای سرسبز و طبیعت بکر و
با صفا با مردمانی ساده و صمیمی اولین جایی را که در ذهن گردشگران کرمانشاه زنده میکند منطقه داالهو ،
بهشت زمینی این دیار است .به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ گردشگری مجازی ،یکی از

ظرفیتهای تجارت الکترونیک امروز جهان است .بسیاری از گردشگران چه کوله پشتی گردها و چه الکچری گردها،
برای سفر به نقاط مختلف جهان ،مقصدهای مورد نظر را بر اساس توصیهها و نظرات و کامنتهای گردشگران
حرفهای مورد بررسی و ارزیابی همه جانبه قرار میدهند .داغ شدن بحث شیوع کرونا گردشگری مجازی را پر
رنگتر کرده است .کرمانشاه استانی است که دیدنیهای کمترشناختهای هم دارد که شاید زیباتر از بیستون و
ُپرشورتر از عشق فرهاد به شیرین باشند .نمونهاش شهر قصر شیرین است ،شهری که با نخلستانهایش که
پشت یک کوه بلند واقع شده ،یادآور سالها مقاومت مردمان این دیار در دفاعمقدس است .در سالهای اخیر هم
این شهر مقصد گردشگری راهیان نور شده است.
داالهو ،بهشت ناشناخته  //اما شاید در این میان منطقه زیبای «داالهو» جزو مرموزترین مناطق گردشگری استان
کرمانشاه باشد .داالهو منطقهای است سرسبز با آبهای خروشان .طبیعتی بینظیر دارد .مردمانش خونگرماند
و برخوردار از فرهنگی غنی .این منطقه همراه با دهها اثر تاریخی و باستانی مجموعهای کمنظیر برای گردشگری
فراهم آورده است .زیباترین بخش منطقه داالهو «ریجاب» یا ،بهگویش محلی« ،ریژآو» است :چشمهساران و
رودخانههای پرآب و زالل در کنار گلهای رنگارنگ در کوهستانی سرسبز که نامش در گویش محلی «ریزش آب»
معنی میدهد ،چون ریزش آب در این منطقه بسیار است .یکی از دیدنیها در منطقه داالهو دره «سرخهلیزه»
است که آثاری از عصر ساسانیان در آن دیده میشود .این دره در  ۲۵کیلومتری شهر سرپل ذهاب واقع شده
است .در کنار این دره« ،قلعه ساسانیان» قرار دارد که در نوع خود در ایران بینظیر است ،اما کمتر شناخته است.
از دیگر مناطق بسیار زیبا در نزدیکی داالهو ،طاق «گرا» ست؛ این طاق از سالمترین آثار باستانی ایران است که
آن هم کمتر دیده شده ،اما چشم هر گردشگری را به خود خیره خواهد کرد .در کنار دیدنیهای طبیعی و تاریخی،
منطقه داالهو بهدلیل موسیقی غنیاش هم معروف است .تنبورنوازان قهاری در این منطقه زندگی میکنند و
مراسمهای سنتی تنبورنوازیشان در ایام نوروز و دیگر اعیاد مذهبی و ملی بسیار جالبتوجه است .ضمن آنکه
ساخت تنبور در این منطقه شهرت جهانی دارد .
اورامان ،محل آسایش خورشید  //البته دیدنیهای استان کرمانشاه به اینجا ختم نمیشود .اگر بهسمت غرب و
مرز برویم ،وارد منطقه «اورامانات» میشویم؛ کوههای سربهفلککشیده اورامان پناهگا ِه طبیعی روستاهای
پلکانی است که معماری سنگچین آنها بینظیر است .رودخانه سیروان در پیچاپیچ کوهستان جاری شده است و
روستاهای مختلفی در حاشیه آن شکل گرفتهاند که هر کدامشان بهتنهایی یک جاذبه عمده گردشگری هستند،
روستاهایی ازجمله نودشه ،شرکان ،سرپیر ،کاله ،رودبر ،بلبر ،ژیوار ،ناو ،نوین! معماری اورامانات در نوع خود در
ایران و حتی جهان بینظیر است ،خانههایی پلکانی که اغلب با همان مصالح سنگی ساخته شدهاند که از دل کوه
درآمده است .این معماری بهشکلی گسترده شده که حتی شهر بزرگی همچون پاوه را شهر «هزارماسوله»
مینامند .اگر تا پاوه رفتید ،حتماً از غار آبی قوری قلعه هم دیدن کنید« .اورامان» یا «هورامان» از دو بخش
«هورا» و «مان» بهمعنى خانه و جایگاه و سرزمین تشکیل شده است« .هور» بهمعنى خورشید است؛ بنابراین،
«هورامان» را مىتوان جایگاه خورشید هم معنى کرد.

گزارش اختصاصی  /بازار اورآسیا ،فرصتی برای صادرکنندگان ایرانی
پیوستن ایران به موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه اقتصادی اورآسیا و بازار بزرگ و  ۳۰۰میلیارد دالری
این اتحادیه ،فرصتی کم نظیر برای صادرکنندگان کشورمان است .به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و
سیما از مسکو  ،پیوستن ایران به موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای اتحادیه اقتصادی اورآسیا و بازار بزرگ و
 ۳۰۰میلیارد دالری این اتحادیه ،فرصتی کم نظیر برای صادرکنندگان کشورمان است تا کاالهای باکیفیت ایرانی را
روانه بازار همسایگان شمالی کنند .اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک پیمان منطقهای است که در سال  ۲۰۱۴بین

رهبران روسیه ،قزاقستان و بالروس به امضا رسید و سپس ارمنستان و قرقیزستان نیز در سال  ۲۰۱۵به آن
پیوستند .هدف اصلی بنیانگذاران این پیمان مهم منطقهای مقابله با دخالتهای اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا
و کشورهای غربی در امور کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورهایی است که در آینده به این اتحادیه
میپیوندند .ایران که ظرف سالهای اخیر با شدیدترین تحریمهای ظالمانه آمریکا مواجه شده است ،از همان آغاز
تشکیل اتحادیه اوراسیا به اهمیت آن برای گسترش صادرات ،تامین کاالهای اساسی ،توسعه صنعت گردشگری و
افزایش درآمدهای حاصل از ترانزیت پی برد و با انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای عضو این اتحادیه،
گامهای مقدماتی را برای پیوستن به آن در آینده برداشت .براساس موافقت نامه موقت تجارت ترجیحی ایران و
اوراسیا که از پنجم آبان ماه  ۱۳۹۸به مرحله اجرا درآمده است ،کشورهای عضو این اتحادیه برای  ۵۰۲قلم کاالی
صادراتی ایران تعرفه ترجیحی برقرار کردهاند و ایران نیز متقابال برای  ۳۶۰قلم کاالی صادراتی اعضای اتحادیه
تعرفه ترجیحی در نظر گرفته است .وسعت کشورهای عضو این اتحادیه بیش از  ۲۰میلیون کیلومتر مربع و جمعیت
آن  ۱۸۳میلیون نفر است و تولید ناخالص داخلی این اتحادیه حدود  ۵هزار میلیارد دالر تخمین زده میشود.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که اگر جنگ تعرفهای آمریکا با چین گسترش یابد ،چین به اتحادیه اقتصادی
اوراسیا خواهد پیوست و این منطقه را به بزرگترین قطب اقتصادی دهه آینده تبدیل خواهد کرد .مبادله آزادانه کاال
و خدمات بین کشورهایی که عضو اتحادیه هستند ،آزادی نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار در قلمروی اتحادیه،
سهولت تجارت اعضا با یکدیگر ،یکسانسازی مقررات و تشریفات گمرکی اعضا ،تالش برای تبدیل کردن اتحادیه به
یک بازار مشترک اقتصادی ،یکسانسازی تعرفههای گمرکی و حذف تدریجی آنها و اتخاذ خط مشی مشترک در
بخشهای صنعت ،کشاورزی ،انرژی ،از اهداف مهم تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار میرود.
کاظم جاللی  -سفیرجمهوری اسالمی ایران در روسیه  /روسیه  :سید علی دارابی

استقبال از نمایشگاه فناوری شنزن
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن  ،بیست و دومین نمایشگاه فناوری پیشرفته شنزن
در چین ،با ارائه فناوریهای مختلف و متنوع ،توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است .در این نمایشگاه
دستاوردها و تولیدات فناوری در بخش کشاورزی بیش از دیگر محصوالت خودنمایی میکند .مسئول بخش علمی
نمایشگاه  /مسئول غرفه از چین  /چین  :محمد رضا خالق وردی

گفتگو با دکتر محمد عجم  /اختالفات دریایی چین و آینده رویکرد واشنگتن به ائتالف کواد پالس
در همه مناطق جغرافیایی یک یا چند بحران ثابت چند وجهی وجود دارد که بعضی از آنها خیلی فراتر از حوزه
جغرافیایی خود را تحت تاثیر قرار می دهند مثال در خاورمیانه قضیه فلسطین یک مشکل چند وجهی است که
تاثیرات بین المللی گذاشته است .مشکل دریای چین نیز کم و بیش چنین خصلتی دارد و اگر روند به همین شکل
فعلی پیش برود تاثیرات جهانی بر جای خواهد گذاشت .در دریای چین  ۷کشور ساحلی با چین مشکل دارند این
کشورها پای قدرتهای دیگر فرامنطقه ای را هم به منطقه کشانده اند  .آمریکا  ،هند  ،استرالیا و کانادا کشورهای
ساحلی این منطق ه نیستند اما با تشکیل ائتالفی بنام کواد (چهارگانه) پای این کشورها برای حضور و دخالت در
منطقه باز شده است اعضای ائتالف چهار گانه به درخواست ژاپن قرار است افزایش یابد .بنا براین از همین حاال به
آن کواد پالس یعنی  +4می گویند .واکنش چین خیلی صریح و تند بوده است چین این ائتالف را ناتوی اقیانوس
آرام بر ضد چین می نامد .گفتگوی زیر برای بررسی بیشتر اختالفات دریایی چین و آینده رویکرد واشنگتن به ائتالف
مرکز بین المللی مطالعات صلح :با این حساب بنظر شما منازعه چین و ژاپن تشدید خواهد شد؟ و آیا ورود و
تردد کشتى هاى چینى به آب هاى اطراف جزایر سنکاکو؛ برای چین حقی ایجاد خواهد کرد؟  //چین و ژاپن

بیشترین حجم تجاری را دارند و به هم وابستگی زیادی دارند اما ژاپن همواره تهدید چین را احساس می کند .بویژه
که در یکسال گذشته تردد کشتی های چینی به حریم دریایی ژاپن بسیار افزایش یافته است .تردد کشتی هیچ
حقی که بعدها چین بتواند به آن مستند کند ایجاد نمی کند .اولین بارى که یک کشتى دولتی چینى وارد آب هاى
ژاپن در سنکاکو شد ،در دسامبر  ۲۰۰۸بوده است .و از آن زمان بطور فزاینده ای وارد آبهای جزایر سنکاکو (ژاپن)
می شوند بطوریکه رسانه های ژاپن  ۲۰ژوئیه  ۲۰۲۰طی گزارشی اعالم کردند” کشتى هاى دولتی چینى براى
نود و هشتمین روز متوالى جعما  ۳٦5بار به آب هاى اطراف جزایر سنکاکو و  ۳۲بار به آب هاى ژاپن وارد شده اند.
دولت ژاپن همواره تاکید کرده است که “ :جزایر سنکاکو هم از لحاظ تاریخى و هم لحاظ قوانین بین المللى
سرزم ین اصیل کشورمان است .با تمام قدرت و قاطعانه با رفتارهاى چینى برخورد مى کنیم ”
نظر به اینکه دولت ملی گرای ژاپن به دنبال تقویت بنیه دفاعی و تهاجمی ژاپن است سیاستهای تهاجمی چین
زمینه مناسبی را برای تقویت “دکترین نظامی آبه ” که قصد دارد بند  ۹قانون اساسی ژاپن که ایجاد ارتش به
معنای نیروهای مسلح را ممنوع می کند را تغییر دهد .از سوی دیگر اخیرا دولت و نهادهای غیر دولتی ژاپن در
حمایت از تایوان و هنگ کنک نیز مواضع محکمی گرفته است که به تشدید بحران با چین افزوده است در واقع ژاپن
و چین در  ٦موضوع مشکل اساسی دارند :مسئله تاریخ و جنگهای ژاپن و چین  -۲قضیه تایوان  -۳موضوع جزایر
دیائویو  /جزایر سنکاکو  -4مسئله همکاری امنیتی ژاپن و آمریکا و حمایت ژاپن از دعاوی کشورهای ساحلی علیه
چین  -5مسئله جبران خسارت جنگ  -٦سالح های شیمیایی ژاپنی رها شده در چین .بنا بر این چشم انداز رفع
کدورت و منازعه در کوتاه مدت بعید است.
مرکز بین المللی مطالعات صلح :پس بحران و منازعه در دریای جنوبی چین هم ادامه خواهد یافت ؟  //چین
حاضر به تمکین در مقابل ادعاهای کشورهای ساحلی نیست و از سال  ۲۰۱۳چین سیاست و مواضع تند خود را
اد امه داده است در این سال ،دولت چین از نخست وزیر ژاپن و وزیر دفاع آمریکا به دلیل سخنرانیهای “تحریک آمیز”
علیه چین در یک همایش امنیتی  ۳۱مه در سنگاپور به تندی انتقاد کرد .ژنرال وانگ گوانژونگ ،معاون وقت ستاد
مشترک ارتش چین ،اظهارات شینزو آبه ،نخست وزیر ملی گرای وقت ژاپن و چاک هیگل ،وزیر دفاع آمریکا را
محکوم کرد .شینزو آبه از نقش قاطع تر ژاپن در حل و فصل اختالفات منطقه ای سخن رانده بود و گفت ژاپن
قایقهای گشت س احلی در اختیار کشورهای همسایه ،که نگران سیاستهای چین هستند ،خواهد گذاشت .چین،
در مقابل ،گفته است که آق ای آبه برای تقویت سیاست امنیتی خود در منطقه از “افسانه” تهدید چین استفاده می
کند .شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن پیشنهاد کرده به کشورهای همسایه که نگران سیاستهای پکن هستند ،گارد
ساحلی بفرستد .و هم اکنون ژاپن با اندونزی قرارداد فروش ناوشکن امضا کرده است قرارداد مشابه به احتمال
زیاد با ویتنام نیز بسته خواهد شد.
مرکز بین المللی مطالعات صلح :جایگاه ویتنام و دیگران در این بحران چگونه است؟  //جدی ترین مشکل بین
ویتنام و چین و در درجه بعدی با فیلیپین وجود داردکه در سال  ۲۰۱۳به درگیری منجر شد .دریای جنوبی چین حدود
 ۲۵۰جزیره کوچک دارد که اهمیتی ندارند و مساحتشان مجموعا به  ۱۵کیلومتر مربع میرسد ،یعنی یک ششم
جزیره کیش .اما اهمیت آنها در دریاهای اطراف هست یعنی با ادعای ارضی بر هر جزیره سواحل و منطقه
انحصاری اقتصادی کشور مدعی صدها کیلومتر گسترش می یابد .قراردادهای بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم
هرگز تکلیف این جزایر را معلوم نکرد .در نتیجه حداقل شش کشور هرکدام بدالیلی مدعی آنها هستند چین بدالیل
تاریخی و کشورهای دیگر به دلیل نزدیکی جغرافیایی ادعای حاکمیت دارند  .در نقشههای رسمی چین چیزی به
ط یو  Uشکل )وجود دارد که طبق آن  ۹۰درصد از مساحت  ۵/۳میلیون کیلومتری دریای
نام خط نُه نقطهای( یا خ ِ
جنوبی چین و جزایرش متعلق به چین است .در نتیجه چین در تضاد مستقیم با برونئی ،تایوان ،مالزی ،فیلیپین و
ویتنام قرار دارد که هر یک (به جز اولی) بخشهایی از این جزایر را اشغال میکنند  .در سال  ۲۰۱۳چین یکی از

نفتکشهای جدید  ۱میلیارد دالریاش را به آبهایی فرستاد که طبق قوانین بینالمللی جزو منطقه انحصاری
ویتنام هستند .وقتی ویتنام با فرستادن  ۳۰گارد ساحلی پاسخ داد ،چین با آبپاشی ،آنها را عقب زد .پس از آن
تظاهرات خشونت آمیز ضدچینی در سراسر ویتنام برپا شد .بیش از  ۱۵کارخانه چینی در ناحیه شهر هو شی مین
(پایتخت) به آتش کشیده شدهاند .به هر کس که قیافه چینی داشته باشد حمله شد و  ۲۱نفر جان سپردند.
روزنامه دولتی “گلوبال تایمزِ” چین گفته این کشور باید دست به جنگ بزند تا هانوی را سر جای خود بنشاند .این
روزنامه همین حرف را در مورد فیلیپین نیز زده است .در سالهای اخیر در دریای شرقی چین نیز تخاصماتی مشابه
بروز کرد با این تفاوت که چین در آنجا با قدرتهایی بزرگتر مثل ژاپن و کره جنوبی روبرو است که هر دو جزو ۱۰
قدرت نظامی بزرگ جهان هستند .ژاپن با هند -آمریکا و استرالیا به دنبال ائتالف امنیتی است کره شمالی با بمب
هستهایاش نیز در همان نزدیکی با چین همراه است .اندونزی و مالزی نیز بودجه نظامی خود را افزایش دادهاند
و به دنبال ائتالف دفاعی با استرالیا و از آن طریق آمریکا هستند .ویتنام ،سنگاپور و تایلند نیز همین راه را در
سطحی

طی

کوچکتر

میکنند.

چین امروز دیگر تنها سازنده اسباببازیهای کوچک ارزانقیمت نیست بلکه بزرگترین کشور تولیدگر جهان است و
سه برابر آمریکا تولید دارد چین نظم موجود را بر نمی تابد  .چین حتی برای بازپسگیری تایوان ممکن است به جنگ
نیز متوسل شود .گفتوگوهای نظامی بین چین و آمریکا از مدتها پیش از هم فروپاشیده است  .کنفرانس امنیتی
آسیا و اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا  ARFدر اخرین اجالس خود خواهان خویشتنداری در دریای چین جنوبی
شدند .این نشست از  ۲۷عضو شامل کشورهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا ،ژاپن ،ایاالت متحده و چین
تشکیل شده است .اما ژاپن و آمریکا پیشنهاد چین مبنی بر تدوین مرامنامه دریای چین جنوبی را رد کردند  ،موتگی
گفت که این مرامنامه نباید منافع کشورهای ثالث را زیر پا بگذارد و باید مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد در
مورد حقوق دریاها باشد .
مرکز بین المللی مطالعات صلح :آیا روش توسل به حکمیت و حقوق دریاها می تواند این منازعه منطقه ای را
خاتمه دهد؟  //بسیار بعید است ،اولین کشوری که اقدام به پیگیری حقوقی نمود فیلیپین بود که بدترین مشکل
را در مورد جزایر اسپراتلی با چین دارد دولت فیلیپین سال  ۲۰۱۳دعاوی خودرا علیه چین را به دیوان داوری بین
المللی الهه ارسال داشت .این دیوان تیر ماه  ۱۳۹5بنفع فیلیپین رای صادر کرد .وزیر خارجه ژاپن بالفاصله اعالم
کرد که این رای قانونی و حقوقی است و همه باید آن را مورد توجه جدی قرار دهند .چین آنرا شدیدا رد نمود چین
بارها اعالم داشته که مراجعه به سازمان های بین المللی و مراجع حقوقی در مورد دعاوی دریایی خود را نمی
پذیرد  .چین عضو دیوان بینالملل حقوق دریاها و تا آنجا که می دانم عضو کمیسیون حقوق دریا هم نیست.
دکتر محمد عجم  /دکترای حقوق بین الملل  /مرکز بین المللی مطالعات صلحIPSC -

-

ایسنا:

حریری از چرایی برتری اقتصادی چین میگوید  /از طراحی اینترنت نسل ششم تا قطار پکن به
بارسلونا
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید ،بررسی ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی سالهای اخیر نشان
می دهد که همین امروز نیز چین قدرت نخست جهان است و تنها به چند سال زمان برای پذیرش نهایی این موضوع
از سوی سایر کشورها نیاز دارد .مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایسنا ،اظهار کرد :دولت چین ،از چند دهه قبل ،با
یک برنامه ریزی همه جانبه و طوالنی مدت اعالم کرد که مسیر توسعه اقتصادی را طی خواهد کرد و در این بین ،از
تمام ظرفیتهای موجود در این کشور استفاده میکند .طرحی که نه تنها موفقیت آمیز بوده که حتی امروز

توانسته چین را به قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل کند .وی با اشاره به آمارهای ثبت شده در اقتصاد چین در
سالهای گذشته ،بیان کرد :چین پر جمعیت ترین کشور جهان است و در حالی که امکان آن وجود داشت که همین
واقعیت ،بالی جان اقتصاد این کشور شود ،با برنامه ریزی صورت گرفته به نقطه قوت آن تبدیل شد و پکن با اتکا به
نیروی انسانی خود توانست ،برای دورانی طوالنی باالترین رشد ساالنه اقتصادی در میان کشورهای جهان را به
ثبت برساند و تداوم این روند ،غول جدید اقتصاد را شرق آسیا بیدار کرد .به گفته رییس اتاق ایران و چین ،حتی در
دوره کرونا و با وجود آنکه چین نخستین کشوری بود که با این ویروس درگیر شد ،با گذشت حدود یک سال ،تنها
کشوری که توانسته از شیوع ویروس جلوگیری کند و تاثیرات اقتصادی آن را نیز خنثی کند ،چین بوده است .در
حالی که تمام کشورهای جهان هنوز با کرونا و تبعات اقتصادی آن دست به گریبان هستند ،رشد اقتصادی چین
مثبت شده است .حریری ادامه داد :بر اساس آخرین براوردها ،در حال حاضر رشد اقتصادی چین در سال  ۲۰۲۰به
 ۴.۵درصد رسیده و حتی احتمال دارد در روزهای باقی مانده این عدد افزایش پیدا کند .این در حالی است که دیگر
کشورها با رشد اقتصادی منفی مواجه شدهاند .صرف همین تفاوت باعث میشود افزایش قدرت اقتصادی چین
سرعت بگیرد .در بدبینانهترین حالت تحلیل گران از این میگفتند که چین در دهه  ۲۰۵۰به قدرت برتر اقتصادی
تبدیل میشود و در خوشبینانهترین حالت این عدد را به دهه  ۲۰۳۰میرساندند .با عملکردی که در دوران کرونا به
ثبت رسیده ،قطعا این زمان کوتاه تر نیز خواهد شد .وی درباره جایگاه چین در فعالیتهای زیرساختی و نوین
اقتصادی در جهان نیز تشریح کرد :امروز چین در تمام حوزههای اقتصادی یا حرف آخر را میزند یا جز سردمداران
آن حوزه است .در حوزه صادرات ،چین با فاصله بزرگترین صادرکننده جهان است که محصوالت خود را به طور
همزمان از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و آفریقا صادر میکند و در عمل در تمام نقاط جهان ،بازاری برای محصوالت
خود به دست آورده و هر روز عمقی تازه به آن میبخشد .رییس اتاق ایران و چین ادامه داد :در حوزههای
زیرساخ تی اقتصاد ،چین وضعیت بسیار مطلوبی دارد .تا چند سال قبل فن آوری قطارهای سریع السیر در انحصار
ژاپن و آلمان قرار داشت اما امروز شرکتهای چینی در این حوزهها حرف نخست را میزنند .در زمینه راهسازی و
جاده سازی نیز پیمانکاران بزرگ چینی در تمام جهان فعال شدهاند .چین با اتکا به همین توانایی بحث احیای جاده
ابریشم را به طور جدی پیگیری کرده و در حوزههای مختلف آن را دنبال کرده است .حریری ادامه داد :در حوزه ریلی
امروز خطوط راه آهن از جنوبیترین نقاط چین آغاز شده تا شهر بارسلونا در غربیترین نقطه اروپا ،فعالیت میکند
و قطارهای تجاری با برنامه ثابت در آنها حرکت میکنند .در زمینه دریایی چین در بنادر مختلف سرمایه گذاری کرده
و حضوری جدی دارد .یکی از نمونههای آن سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان در نزدیکی چابهار ایران است .با
کنار هم قرار دادن تمام این قطعات پازل ،به این نتیجه میرسیم که چین به دنبال افزایش پایگاههای خود و اعالم
قدرت در عرصه اقتصاد است .وی به پیشرفتهای چین در عرصه فن آوری نیز اشاره کرد و گفت :در حالی که
امروز جهان به فکر اینترنت نسل پنجم است و بسیاری از شرکتها از آماده نبودن زیرساختهای الزم برای
اجرایش صحبت می کنند ،در چین شرکت هایی مطالعات و طراحی اینترنت نسل ششم را نیز تمام کردهاند و صرفا
منتظر اجرایی شدن اینترنت نسل پنج هستند تا پس از آن گام بعدی خود را رونمایی کنند .به این ترتیب امروز در
جهان نمیتوان حوزه فن آوری مجازی را بدون چینیها تصور کرد .رییس اتاق ایران و چین ادامه داد :در حوزه
اکتشافات فضایی ،در حالی که تمامی کشورهای توسعه یافته از یک ایستگاه بین المللی و ظرفیت مشترک برای
رفتن به فضا استفاده میکنند ،چین به دنبال تاسیس ایستگاه مخصوص به خود و انجام اقدامات منجصر به فرد در
این حوزه است .کاری که حتی امریکا و روسیه نیز نتوانستند انجامش دهند .با در کنار هم قرار دادن تمام این
آمارها ،آنچه قطعی به نظر می رسد ،بدل شدن چین به قدرت نخست اقتصادی جهان است اما شاید هنوز دنیا و
آمریکاییها آماده پذیرش آن نشدهاند .حریری با بیان اینکه در سابقه جهانی تغییر در ابرقدرتها ،بی حاشیه نبوده
است ،گفت :از زمانی که هلند و اسپانیا به عنوان نخستین کشورهای استعمارگر پا به جهان گذاشتند و پس از آن

قدرت در اختیار انگلستان قرار گرفت تا چند دهه قبل که آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی خود را معرفی کرد ،این
تغییر و جابجاییها هر گز بدون مقاومت نبوده و باید دید در دوره جدید در این زمینه چه اتفاقی رخ خواهد داد .انتهای
پیام

-

الف:
تفاهم  ۲۵ساله؛ فرصتها و چالشها در تجارت خارجی ایران

علی معصومی ،تفاهمنامه  ۲۵ساله مشترک ایران و چین ،یکی از بحثهای چالشبرانگیز این روزها است .این
توافق نامه به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی در مواردی ایران تجربههای تلخی در مراوده با سایر
کشورها داشتهاست ،مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از موضعگیریهای جناحی ،بهتر است این مقوله را از
دید علمی و مطابق با واقعیت بررسی کنیم .توافق با کشوری که قدرت دوم اقتصادی دنیا است و طبق
بررسیهای صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد اول جهان را در آینده خواهد داشت ،هیچگاه خالی از لطف نیست اما
باید مالحاضاتی رعایت شود:
همکاری در کنار استقالل  //همانطور که مطرح است ،این تفاهمنامه تنها یک نقشه راه کلی میان دو کشور است
و اصل پیمانها در قراردادهای موردی است که بعداً انجام خواهد گرفت ،در واقع در این مرحله است باید
دستگاههای ایرانی تمام ظرفیتشان را در جهت محقق شدن استراتژی برد-برد ) (Win-win strategyبه کار
ببندند .درعینحال باید از اینجهت دوراندیشی داشته باشند که در آینده ،این قراردادها منجر به وابستگی ایران به
کشور چین نشود ،زیرا با توجه به پیشبینیها این کشور با سرعت فوقالعاده به سمت قدرت نخست جهان پیش
میرود ،واضح است وابستگی و نفوذ چنین کشوری ،در کشوری اسالمی جایز نیست.
انتقال فناوری  //شرکتهای خودروسازی چینی از اوایل  ۱۹۸۰به امضاء قراردادهای تولید مشترک با شرکتهایی
نظیر آمریکن موتور کورپریشن ) (American motor corporationیا فلوکس واگن ) (Volkswagenآلمان برای خودرو
در چین اقدام کردند .آنها با زیرکی خاصی توانستند پس از یک دوره دهساله ،از حوالی  ،۱۹۹۴انتقال فناوری و
شروع به طراحی پلتفرمهای جدید بپردازند .متأسفانه شرکتهای ایرانی در این زمینه موفقیتهای چندانی
نداشته اند .تنها یک مورد پروژه مشترک طراحی موتور در آخن آلمان توافق شده بود که آنهم ناقص و تکامل
نیافته باقی ماند) البته از تاثیر تحریمها نیز نباید غافل بود) .اگر ایران بخواهد در زمینه انتقال فناوری پیشرفت کند،
نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد ،بلکه باید قبل از اینکه آنها وارد شوند ،برنامههای بلندمدت ،و
بستر آن را آماده داشته باشد .دو ظرفیت راهبردی که از این توافق میتوان به آن رسید:
مناطق آزاد تجاری-صنعتی  //همانطور که در تفاهمنامه قید شده است :سرمایهگذاران چینی تشویق میشوند
تا در مناطق آزاد ایران مخصوصاً قشم ،ماکو و اروند سرمایهگذاری کنند .حقیقت این است که این مناطق برای
جذب سرمایهگذار خارجی به وجود آمدهاند ،اما زیرساختی که در مناطق آزاد ما وجود دارد ،متأسفانه نتوانسته
است حتی سرمایهگذاران داخلی که ویترین جذب سرمایهگذاران خارجی است را بهصورت فعال جذب کند .حال
چه انتظاری از شرکتهای چینی است .آمار رسمی که توسط اجالس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶
منتشرشده حاکی از آن است که مناطق آزاد ایران ،در بازه زمانی  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۶بهطور میانگین ساالنه  ۳میلیارد و
 ۲۵۰میلیون دالر جذب سرمایه خارجی داشته است .یعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایهگذاریهای خارجی در
کشور  .از سوی دیگر ایران میتواند منافع خود را به بهانه این تفاهمنامه در چین ،مخصوصا در مناطق آزاد آن
دنبال کند .از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعالم سازمان تجارت جهانی) ،(WTOاین استکه نهادهای
بانکی می توانند شعبات خود را در مناطق آزاد کشورهای مختلف تأسیس کنند .بدینترتیب نهادهای داخلی

میتوانند برای از بین بردن تعدادی از موانع صادرات که شامل بانکها و تبادالت ارزی ،همچنین تعیین میزان ریسک
سیاسی و شفاف سازی محیط بازرگانی آن برای بازرگانان داخلی میشود ،شعبههایی از بانکهای داخلی را در
مناطق آزاد چین تأسیس کنند .هرچند برای تبادالت ارزی بهتر ،نیاز به تأسیس مستقیم شعبه بانک نیست و انتقال
ارزی میتواند دور به دور صورت بگیرد ،اما نکته قابلتوجه این است که یکی از استراتژیهای توسعه ،گسترش
ارتباط با بازار هدف است ،تأسیس بانکهای فعال در این زمینه میتواند قدم خوبی در این مسیر باشد .از اهمیت
بانکها در تجارت بینالملل همین بس که یکی از آژانسهای تخصصی تعیین ریسک سیاسی در کشورهای مقصد،
بانکها هستند.
جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق-غرب)  //یکی از مشکالت جدی کشورها در تجارت و باألخص
مناطق آزاد ،حملونقل و اتصال به کریدورهای حملونقلی است .در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی کشور
در این مورد میباشد ،توافق با کشوری به به شدت دنبال گسترش چنین زیرساختی در جهان است (به احتمال
قوی تفاهمنامه  ۲5ساله ایران و چین نیز در راستا میباشد) ،عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و
حضور کشورهایی که در مسیر ایران و چین هستند ،تخصیص وامهایی توسط بانک توسعه زیرساختهای آسیا،
میتواند ایران را در ایجاد زیرساختی مستحکم و پایدار یاری دهد .کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت و برگشت
ساده میان چند کشور نیست .زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشورها وجود داشته باشند ،درواقع
بازارهایی آشنا ،با دسترسی آسان و شناختهشدهای برای بازرگانان به وجود میآید .از نمونههای موفق
کریدورها ،کریدور اقتصادی چین-مغولستان-روسیه یا بهاصطالح CMRECاست .از آنجاکه مغولستان کشوری
محصور در خشکی است و نزدیک ترین کشور به او روسیه است ،اکثر مراودات او با روسیه انجام میگرفت .چین با
ابتکار کمربند و جاده ،مغولستان را به خود متصل کرده و راه را برای تجار چینی و مغولی هموار نمود .در حال
حاضر مراودات مغولستان با چین ،بیشتر از روسیه است.
جمعبندی  //کشورهای که رشد سریع اقتصادی را در دهه اخیر داشتهاند ،اطالع دارند که تجارت بینالملل از
اصلیترین عوامل پیشرفت بوده است .از طرفی حضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها بهسادگی امضاء چند
قرارداد نیست .همانطور که چین با زیرکی توانست راه فناوری را بهسوی کشورش بگشاید .کشوری که
زیرساختهای علمی و بسترهای فناوری برای اخذ دانش را نداشته باشد ،نمیتواند آنطور که باید تعامالت
مؤثری با ط رف قرارداد داشته باشد .در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد داد.
پس تنها راهبرد مؤثری که میتواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط برد -برد در این تفاهمنامه سوق دهد،
داشتن استراتژی از قبل مشخصشده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکتها و نیروهای بومی باانگیزه ،در
طرحهای مشترک موردتوافق است .علی معصومی

-

پایگاه اطالع رسانی نوش آنالین:
سرمایهگذاری گسترده مکدونالد در بازار قهوه چین

برند قهوه مک دونالد ،مک کافه ،از برنامه سه سال آینده خود برای سرمایه گذاری  ۲.۵میلیارد یوان (معادل ۳۸۱.۶
میلیون دالر آمریکا) در بازار قهوه چین خبر داد .کد خبر  / 55۸۷۷ :پایگاه اطالع رسانی نوش آنالین برند قهوه
مک دونالد ،مک کافه ،از برنامه سه سال آینده خود برای سرمایه گذاری  ۲.۵میلیارد یوان (معادل  ۳۸۱.۶میلیون دالر
آمریکا) در بازار قهوه چین خبر داده است .فیلیس چونگ ،مدیر عامل شرکت مک دونالد چین گفت :این سرمایه
گذاری برای راهاندازی کافیشاپهای جدید در داخل رستورانهای مک دونالد و به روزرسانی تجهیزات و ارائه
آموزشهای حرفه ای برای تأمین تقاضای روزافزون کشور برای قهوه انجام خواهد شد .هدف مک کافه این است

که تجارت خود در هفت شهر دیگر از جمله نانجینگ ،هانگژو و شیامن ،تمام رستورانهای مک دونالد در پکن،
شانگهای ،گوانگژو و شنژن را تا پایان سال گسترش دهد .این شرکت پیشبینی میکند که تا پایان سال ،۲۰۲۳
بیش از  ۴۰۰۰فروشگاه مک کافه در چین راهاندازی کند .منبع :خبرگزاری مهر

-

ساعت :24
سه نشانه برای اینکه فریب لبخند " شی" را نخوریم

ساعت  - ۲4شی جین پینگ رهبر حزب کمونیست چین به میزانی که مستبد است و توانسته با استفاده از نیروی
امنیتی -نظامی بر مخالفان داخلی و نیز بر آزادیخواهان هنگکنگی غلبه کند خوششانس نیز هست .یکی از
خوششانسیهای او شرایطی است که دونالد ترامپ در جهان پدیدار کرد و عدم تعادلهای جدی در مناسبات با
اروپا و خاورمیانه ایجاد کرد و از جمله با محاصره اقتصادی ایران راه را برای پناه بردن ایران به چین باز کرد .در این
هنگامهای که ترامپ به راه انداخت و به چشم جهان خاک پاشید اما چینیها تبلیغات پرسروصدایی درباره جاده
ابریشم راه انداختند و به گونهای جا انداختند که گویی هیچ کجی و کاستی در این جاده نیست و همه چیز مطابق
با برنامهها پیش میرود .اما حاال و به مرور آشکار شده است که بسیاری از کشورها از بدعهدی چینیها به ستوه
آمده و از جاده خارج شدهاند .رهبران حزب کمونیست چین درباره ایران اما به دلیل اینکه ایران را در بدترین موقعیت
میبینند رفتارهای غیر از عرف بینالمللی نشان داده و آرامآرام آشکار میشود نباید هرگز دل به لبخندهای
مصنوعی شی دوخت .برخی از تازهترین بحثها درباره بیاخالقی چینیها در مناسبات با ایران را این روزها از
زبان و قلم افراد آگاه میشنویم و میخوانیم .به طور مثال در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که یکی از
مدیران دولت درباره جاده ابریشم و سهم ایران از این جاده میگفت ،فریال مستوفی رییس کمیسیون بازار پول و
سرمایه اتاق تهران ضمن اشاره به بخشهایی از این گزارش در مورد سرمایهگذاری چینیها در خطوط ریلی ایران
عنوان کرد که این سرمایهگذاریها خالف آنچه در پاکستان انجام شده ،به هیچوجه مستقیم نبوده و در قالب
فاینانس با هزینه باال انجام شده است که هزینههای قابل اعتنایی برای ایران دارد .سیدرضا تقوی پژوهشگر
همکار با پژوهشکده تحقیقات راهبردی نیز در مردادماه درباره راهبرد چین در بندر گوادر و ارتباط آن با بندر چابهار
ایران نوشته بود :پروژه یک کمربند یک جاده با بنبست روبهرو شده است .بسیاری از کشورهایی که
توافقنامههایی با چین امضا کردند در حال انصراف هستند .ما باید از این بنبستی که چین با آن روبهرو شده،
استفاده کنیم و به جای اتصال گوادر به چابهار ،چین را به چابهار بیاوریم… اگر این گزاره را قبول کنیم که چابهار و
گوادر مکمل یکدیگر هستند ضرورتی ندارد این اتصال از طریق ریل یا جاده باشد چرا که هماکنون از طریق دریا به
هم متصل هستند که بسیار کمهزینه و منطقیتر است .این همه سرمایهگذاری و اولویت دادن روی چابهار به طور
کلی با اتصال به گوادر ،اگر به طور کامل از بین نرود ،بسیار آسیب خواهد دید .یک تحلیلگر دیگر این پژوهشکده نیز
درباره رفتار نامناسب چین با ایران به ویژه در داستان قرارداد راهبردی  ۲۵ساله دو کشور نوشته است :چین به دو
دلیل عمده درصدد ایجاد مانع برای حاکمیتی شدن موضوع و متعاقبا احاله مسوولیتهای انرژیک خود به بخش
خصوصی برآمده است :نخستین عامل آن است که پکن به سبب نیازی که به صنعت نفت غرب آسیا دارد و بنا به
سرمایهگذاریهای عظیمی که در پروژههای زیربنایی و ساختوساز کشورهای حوزه خلیجفارس کرده است ،به
هیچوجه نمیخواهد با درگیر کردن خود در پروژههای مرتبط با صنعت انرژی جمهوری اسالمی ایران ،عربستان
سعودی و امارات متحده عربی را به عنوان بزرگترین شرکای تجاری و انرژیک خود آزردهخاطر و خود را درگیر رقابت
پادشاهیهای منطقه با تهران کند .دومین دلیل نیز آن است که طرف چینی نمیخواهد در شرایطی که ایران تحت
فشارهای بیسابقه مجموعه غرب و مشخصا ایاالت متحده قرار دارد و چشمانداز روشنی نیز برای رفع تخاصمات

تهران -واشنگتن قابل تصور نیست ،خود را با ایجاد تعهد طوالنیمدت در صنعت انرژی ایران زمینگیر کند .از این رو
می کوشد با ارجاع تعهدات خود به بخش خصوصی ،مانع از حاکمیتی شدن رابطه انرژیک خود با تهران شود .با
بررسیها میتوان چنین اظهار داشت که برنامه همکاریهای جامع  ۲۵ساله از برنامهای واحد که بر اساس آن
بتوان توافق بردـ بردی را در حوزه انرژی منعقد کرد ،تبعیت نمیکند .ماحصل سطحینگری مقامات ایرانی آن بوده
که در شرایط موجود که کشور دستخوش مشکالت عدیده اقتصادی و سیاسی است ،در بخش انرژی مورد توافق،
طرف ایرانی قرارداد تلویحا موضع ضعیفتر را اتخاذ کرده و متعاقبا ابتکار عمل را به طرف چینی سپردهاند.

-

باشگاه خبرنگاران جوان:
سنگ نوشته زیبایی که لژیونر معروف از آن پرده برداشت

مرتضی پورعلی گنجی ،فوتبالیست معروف ایرانی در جدیدترین فعالیت اینستاگرامی خود تصویری از یک سنگ
نوشته در چین را به همراه ترجمه به اشتراک گذاشت .به گزارش خبرنگار حوزه ورزشکاران گروه فضای مجازی
باشگاه خبرنگاران جوان ،مرتضی پورعلی گنجی ،بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که هم اکنون در تیم
باشگاهی شنژن چین بازی می کند در جدیدترین پست اینستاگرامی خود تصویری از یک سنگ نوشته را به
اشتراک گذاشته و در توضیحات مربوط به آن نوشته است" :رو سنگ جمله ای نوشته که میگه ...فوتبال ورزشی
هست

که

همه

مردم

رو

با
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به
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نزدیک

میکنه.

Football make close friendships between people with different countries and different cultures of all of
"”“海内有缘竞聚齐，事君彼此如兄弟

the world

حدیث هفته :34
«کتاب و کتابخوانی» (بمناسبت  24آبان روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار)
امیرالمومنین امام علی که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
من تسلی بالکتب لم تفته سلوه:
هرکس که با کتابها آرامش یابد  .راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد.
غررالحکم ص233

حدیث دوم« :کتاب و کتابخوانی» (بمناسبت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار)
امام صادق که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
الکتب بساتین العلماء:
کتابها بوستانهای دانشمندان است.
غرر الحکم ص24۵

حدیث سوم« :کتاب و کتابخوانی» (بمناسبت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار)
امام صادق که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
تامل یا مفضل ما انعم اهلل تقد ست اسماوه به علی اال نسان من ...الکتابه التی بها تقید اخبار الما ضمین للباقین لال
تین و بها تخلد الکتب فی العلوم و االداب و غیرها
ای مفضل در نعمتهایی که خداوند به انسان ارزانی داشته است بیندیش ...از جمله این نعمتها نویسندگی است که
اخبار گذشتگان را به باز ماندگان و از بازماندگان به آیندگان می رساند .به سبب آن است که دانشها و آداب و
جزآنها در کتابها جاویدان می ماند.
بحار االنوار ج60؛ص257

به ««خبـرنامه

"انجمن دوستی ایران و چين"»»،
درشبکه اجتماعی و پيام رسان "ایتـا" بپيوندید.
گردآوری اخبار از خبرگزاریها و رسانه های جمعی کشور،
https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474

پل ارتباطی با اعضا:
(فقط پیامک):

09221046867

📧: icfabulliten@gmail.com

http://ircfa.ir

