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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 و شرط به برجام بازگردد یکا باید بدون قید پکن: دولت جدید آمر 

به   : فارس شرط  و  قید  بدون  بازگشت  با  آمریکا  جدید  دولت  که  کرد  امیدواری  ابراز  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 

یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین در نشست    .را لغو کندای  ها علیه ایران ذیل توافق هستهبرجام، تمام تحریم 

به نوشته »وبگاه وزارت خارجه چین«    .ه وجهان از جمله »برجام« پرداختان به مسائل روز منطقهفتگی با خبرنگار

های این »ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین چهارشنبه بعد از ظهر به وقت تهران به پرسش یکی از رسانه 

بایدن« و   انتقالی»جو  امنیت ملی دولت  انتخابات ر کشور درباره سخنان »جک سالیوان« مشاور  پیروز  یاست  فرد 

رسانه  برآورد  اساس  بر  آمریکا  توافق هسته جمهوری  به  متحده  ایاالت  مجدد  پیوستن  بر  مبنی  آمریکایی  ای های 

ها را دریافت کرده است. ما امیدواریم که دولت جدید ایاالت  این مقام ارشد پکن گفت:»چین این گزارش   .پاسخ داد

های مربوطه را  رط پیروی از آن را از سربگیرد، همه تحریمع وقت و بدون قید و شمتحده به برجام برگردد و در اسر

لغو کند، اقدامات مشخصی را برای انجام تعهدات خود انجام دهد و روند حل و فصل سیاسی موضوع هسته ای  

ملی کاخ سفید و  جیک سالیوان گزینه بایدن برای منصب مشاور امنیت  «.ایران و صلح و ثبات منطقه را به پیش ببرد

ه در مذاکرات منتهی به برجام نقش داشت در سخنرانی اخیر در دانشگاه مینه سوتا ار قصد بایدن برای  کسی ک

دارد بستگی  ایران  به  کامال  »این  گفت:  البته  و  کرد  توافق صحبت  این  به  ایران     «.بازگشت  »اگر  افزود:  سالیوان 

های برد مذاکراتِ با حسن نیت برای توافق ی پیشازگردد و آماده موافقت کند که به تعهداتی که نقض کرده است ب

یینگ«، از دیگر سخنگوی وزارت خارجه  هوا چان»  «.بعدی باشد، آقای بایدن هم آماده است همان کار را انجام دهد

رسیدن    چین نیز به تازگی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات اخیر »هایکو ماس«، وزیر خارجه آلمان که خواستار

گست توافقی  عمدهرده به  تغییرات  »با  گفت:  بود  شده  ایران  با  صورتتر  در  که  هسته ای  ]مسائل  ایران[  بندی  ای 

وی در ادامه گفت: »باور     «.ای ایران بسیار پیچیده و حساس استاتفاق افتاده وضعیت فعلی حول مسائل هسته 

پیش می اوضاع چگونه  اینکه  از  که صرفنظر  این است  برجارچین  اجرای  و  پیشود، حفظ  باید  راه حل  م  شرط هر 

مسئله هسته  برای  دیپلماتیک  و  باشدسیاسی  ایران  اردیبهشت   «.ای  در  برجام  از  خروج  از  پس  آمریکا  ماه  دولت 

توافق، تحریم عالوه بر احیای تحریم  ۱۳۹۷سال   این  ایران در حوزه های متوقف شده ذیل  های دیگر را نیز ها علیه 

های خود برای جبران آثار  های لفظی با خروج آمریکا از برجام به وعده رغم مخالفت تروئیکای اروپا علی  .تشدید کرد

بی    این خروج عمل به  واکنش  در  ایران  در  نکردند. جمهوری اسالمی  اروپایی  گام طبق مفاد    ۵عملی کشورهای 

 .برجام تعهدات خود ذیل این توافق را کاهش داد

 متوسط ایران و چین های کوچک و  ادی شرکتهای همکاری اقتصچالش

با توجه به مراودات تجاری بین ایران و چین،   -  کارآفرین، فعال اقتصادی، عضو اتاق بازرگانی تهران  -  نسیم توکل

های کوچک و  های سختگیرانه، اهمیت همکاری شرکتدنبال گسترش این ارتباطات در پی اعمال تحریمخصوصا به

های همکاری دو کشور در  سو باعث افزایش ظرفیت ای در این روند ایجاد کرده و از یکزهباب تا متوسط ایران و چین  

های کافی اقتصادی دو کشور در پشتیبانی از این و از سوی دیگر نبود قوانین حمایتی و رایزنی  این شرایط شده

ام بنا بر  ین یادداشت سعی کردها  در  .های ایرانی ایجاد کرده استهای بزرگی را برای شرکتکسب و کارها چالش 

حریم حاضر به همکاری هستند، ساله با شرکای چینی کوچک و متوسط که در شرایط ت  ۲۰تجربه خود از همکاری  

 .اندیشی کندشاید دولت ایران بتواند با درک درست از آنها چاره  بخشی از مشکالت را بیان کنم تا 



 
ترین همکاری تجاری ما با چین بوده و بسیاری از  توان گفت مهمات میبه جر//    هاآزمایی ادعاهای چینیراستی 

دهند. اگرچه با سایر کشورها نیز  اولیه خود را عمدتا از این کشور انجام می تولیدکنندگان و بازرگانان ما واردات مواد

در دوران تحریم از چین وارد  نیاز کشور  چنین مراوداتی را داریم، اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از کاالهای مورد 

ارتباطات گسترده تجاری  رغم  های ایرانی، بهشده است. مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت

اطمینان خاطر آنها شده است؛ به این معنا که هیچ امنیت  با چین، هیچ حامی دولتی ندارند و این مساله، باعث عدم 

قرارد برای  قانونی  پشتوانه  بهو  دیگر،  سوی  از  ندارد.  وجود  چین،  ادها  کشور  تجاری  قوانین  و  شرایط  دلیل 

ها برای ما مبهم بوده و حتی مشخص نیست ده است؛ قوانین تجاری چینیشفافیت نیز مزید بر این موضوع شعدم

یا به چه نامی ثبت شدهکه شرکت یا نه،  و تفاوت در    داشتن اطالعات کاملاند. عدمهای آنها وجود خارجی دارند 

داخلی شرکت بیناطالعات  بخش  در  آنها  با سطح همکاری  برای شرکتها  مشکلالملل  ایرانی  ده آفرین شهای 

خبره حتی  عدم است؛  این  در  نیز  ما  بازرگانان  درست  ترین  شناسایی  با  رابطه  در  و  گرفتارند  قطعیت 

تواند در این  ن یا اتاق مشترک ایران و چین می شان در چین مشکل دارند. کمکی که مثال سفارت ایراکنندگانمینتا 

راستی باشد،  داشته  کمورد  است  افتاده  اتفاق  بارها  است.  از آزمایی  برخی  با  بزرگ  قراردادهای  بستن  برای  ه 

راستیمینتا  مشکل  با  تا کنندگان،  این  روبه مینآزمایی  و  کنندگان  کشور  این  قوانین  مقابل  در  اما  شدیم  رو 

 .جایی نبردیمها نسبت به یکدیگر دارند، راه بهی که چینیهای زیادحمایت

های تجاری با کشور چین وجود دارد، مساله  مینه فعالیت مشکل دیگری که در ز//    عدم پشتوانه قانونی قراردادها 

رت  فاکتور و فاکتور در حال انجام است، به این صوصورت پیش حاضر قراردادهای بزرگ ما به قراردادهاست. در حال 

به  دیگر،  سوی  از  شده  داده  تحویل  جنس  و  شده  پرداخت  پول،  دنبال  که  به  اخیرا  که  پرداختی  مشکالت  دلیل 

ها حتی در سامانه نیما نیز پول را به حساب شرکت واریز نکرده و به حساب  وجود آمده است، صرافیبه ها  تحریم

هایی ده است. این مساله حتی برای شرکتهای شخصی ش کنند که این روند باعث کالهبرداری اشخاص واریز می 

ریخته ش به حساب شخص  پول  که  است  افتاده  اتفاق  نیز  دارند  قانونی  وجاهت  بهکه  مذکور،  و شخص  رغم ده 

بعضا خود شرکت این مشکل  برای حل  را تصاحب کرده است.  به اعتبار شرکت مربوطه، پول  نیز  دلیل های چینی 

رود. سفارت  نظر تقریبا از دست می ود دارد، کاری از پیش نبرده و پول مورد اشکاالت قانونی که در دولت چین وج

می نمایران  قراردادهای  طریق  از  اتاق ونه تواند  به  که  ارائه  ای  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  مانند  بازرگانی،  های 

گی و قراردادها در سفارت  طوری که برخی از احکام نمایند دهد، منبع و مرجع داوری در چنین اتفاقاتی باشد؛ به می

 .انجام شده و وجاهت و پشتوانه قانونی داشته باشند

اند، این  ها همکاری کردهدهه گذشته با چینی  ۴قریبا تمام افرادی که طی  ت//    عدم پایبندی به نمایندگی انحصاری 

به بحث نمایندگی پایبند نیستند. به ها، چندان  ها و ژاپنیایها، کرهها، برخالف اروپاییاند که چینینکته را دریافته 

ارداد نمایندگی را با شرکت این معنا که ممکن است به یک شرکت ایرانی نمایندگی بدهند، اما در همان زمان، قر

به  کنند.  منعقد  است،  داده  آنها  به  را  بیشتر  خرید  وعده  که  می دیگری  در  نظر  نمایندگی  بودن  الزامی  ثبت  رسد 

 .تواند راهگشا باشد حد زیادی می  یز تا سفارت ایران در چین ن

 داوری در سفارت ایران تا   دهد وجود یک مرجعهای چینی نشان می تجربه همکاری با شرکت//    نبود مرجع داوری 

گشا خواهد بود. مواردی مانند ارائه کاالی تقلبی، گرفتن پول بدون ارائه خدمات، تحویل یک کاالی دیگر  حد زیادی راه 

کاالبه  از جمله مشکالتی محسوب  جای  دارد،  یکدیگر فرق  با  آن  باطن  و  کاالیی که ظاهر  تحویل  یا  ی درخواستی 

و بازرگانان ایرانی با همتایان چینی خود دارند. در این میان اگر سفارت ایران در چین ها  شوند که اغلب شرکت می

سامانه  کبه  فراهم  شرایطی  چنین  در  را  داوری  امکان  که  باشد  مجهز  قابلای  بخش  مشکالت  ند،  از  توجهی 



 
ی برجسته چین، های ایرانی در تجارت با چین مرتفع خواهد شد. سامانه مذکور از طریق همکاری با وکالشرکت

ها با های ایرانی را خواهد داشت. این روند از این جهت نیز اهمیت دارد که چینیوحقوق شرکتامکان پیگیری حق

دانند؛ این  کنند، خود را مجاز به هر عملی میبدون پشتوانه قانونی با آنها کار می   های ایرانیعلم به اینکه شرکت

 .کنندروپایی یا ترکیه کامال در چارچوب قوانین عمل میدر حالی است که در برابر کشورهای ا

طوری که  به های ایران است،  یکی از تبعات منفی تحریم برای کشورمان، بلوکه شدن پول //    اندازی بخش تهاترراه  

پول کارخانه این  از  برخی  در  بلوکه شدهها  بزرگ چین  که سفارت میاندهای  راهکاری  دهد، .  ارائه  اینجا  در  تواند 

پولراه  آن  ازای  در  این معنا که  به  تهاتر است.  تولیدکنندگان اندازی بخش  از  راستای حمایت  در  بلوکه شده،  های 

خواهند تجهیزات و مواد اولیه وارد کنند، بتوانند از آن منابع استفاده کنند. عمل کند و در نتیجه تولیدکنندگانی که می 

بین د فرآیندی، نقش مذاکرات  تحقق چنین  بهبرای  که  بهو دولت الزم است  و  نفع بخش خصوصی  صورت شفاف 

 .توجهی انجام نشده استواقعی اقدام قابل 

فنی  خدمات  صادرات  از  کاالی  //    مهندسیحمایت  ما  قشاید  با  و  چینیباکیفیت  به  ارائه  برای  مناسب  ها یمت 

دلیل شود؛ چراکه بهمان محسوب مینداشته باشیم، اما در مقابل، خدمات فنی مهندسی ما یک نکته قوت برای 

قیمت ایران،  در  دالر  چینینوسانات  برای  ما  صنعت  های  مهد  چین  کشور  که  روزها  این  است.  مهیج  بسیار  ها 

ایران میی شود، خدمات فنرونیک محسوب میالکت تا مهندسی  اما  برای ما باشد.  ایجاد  تواند یک برگ برنده  کنون 

جزیره  نوآوری  به مراکز  عمدتا  که  شرکتای  ثبت  نخبه،  نیروهای  از  استفاده  به دلیل  و  چین  در  ایرانی  دست  های 

ور برای رونق تولید  در سطح کالن کشجایی نبرده و نفع دولت چین بوده است راه بهآوردن فناوری نخبگان ایرانی به

 .در داخل ایران برنامه اجرایی موفقی ایجاد نشده است

افتتاح  /  کنمجمهور افغانستان: از هدیه گرانبهای دولت و ملت ایران به افغانستان تشکر میرئیس

 هرات -آهن خوافراه

هرات با شعار »دو ملت با یک فرهنگ و   -وافآهن خ برداری از راه جمهوری ایران در آیین بهره رئیس  : اقتصاددنیای 

این روا  تاریخ«  در  تاریخی  روزهای  از  یکی  را  رئیس روز  دانست.  افغانستان  و  ایران  بزرگ  ملت  دو  جمهوری بط 

افغانستان نیز گفت افتتاح این پروژه تاریخی گامی مهم در زمینه احیا، توسعه و جهش اقتصادی در هر دو کشور  

در افغانستان آغاز شده   ۱۳۹۵در ایران و از سال    ۱۳۸۶تری که پروژه ساخت آن از سال  لومکی  ۲۲۵است. این ریل  

بین  بود؛ ریلی  شبکه  به  افغانستان  پیوند  با  دوجانبه  تجارت  به  کمک  بر  عالوه  دارد  به  بنا  ایران،  طریق  از  المللی 

اروپا تبدیل شود تا  ترانزیتی میان شرق آسیا و غرب آن  ارتب  .مسیری  جمهوری نی رئیس اط، حسن روحادر همین 

پنجا صبح  بهرهیران  آیین  در  راه شنبه  از  خوافبرداری  رئیس   -آهن  غنی  اشرف  محمد  با حضور  که  جمهوری  هرات 

به  و  افغانستان  افغانستان  بزرگ  ملت  دو  برای  گشایش  روز  امروز  اینکه  بیان  با  شد  برگزار  ویدئوکنفرانس  صورت 

یاد خواهیم داشت؛ این تاریخ اتصال  را به   ۱۴۴۲ی  الثانربیع  ۲۴و    ۲۰۲۰دسامبر    ۱۰،  ۱۳۹۹آذر    ۲۰ایران است، گفت:  

راه راه  از طریق  دو سرزمین دوست  اتصال  یک  آهن  از  ملت  دو  افغانستان  و  ایران  کرد:  اظهار  روحانی  آهن است. 

به  را  برادری و همسایگی خود  بهریشه، تاریخ، فرهنگ و منطقه هستند و در طول تاریخ  یاران یکدیگر  عنوان  ترین 

جمهوری ایران، روحانی گفت: امروز یکی از روزهای تاریخی در  رسانی ریاست به گزارش پایگاه اطالع   .نداحفظ کرده 

ها و رفتارها بوده  ها، فرهنگها، اندیشه روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است؛ روابط ما همیشه از طریق دل 

جمهوری خاطرنشان کرد: امروز روزی توام با شادکامی  کند. رئیستر مید را مستحکم آهن این پیونو امروز ریل راه 

خاطر شرایط بهداشتی و کرونایی در  برای دو ملت ایران و افغانستان است و من بسیار خوشحالم که گرچه نشد به



 
هد این افتتاح خواهیم بود کنار همدیگر و با حضور فیزیکی این افتتاح را انجام دهیم، اما از طریق فضای مجازی شا 

م به و  روز  این  ناشدنی استطمئنم  فراموش  ما  برای  تاریخی  روز  یک  و    .عنوان  ایران  دو کشور  روابط  افزود:  وی 

زبانی خوشتر  از هم  نیز هست چراکه همدلی  از طریق همدلی  بلکه  زبانی نیست،  از طریق هم  تنها  افغانستان 

ه در سایه ثبات، امنیت و توسعه هر م و ثبات، امنیت و توسعه منطقاست. امروز هر دو دارای یک سرنوشت هستی

دو کشور است. ریشه روابط دو کشور در فرهنگ و تاریخ و در زبان مشترک است؛ همسایگی ما یک انتخاب نیست  

ت این مندی ما از سایه یکدیگر به اراده ما بستگی دارد. اراده دو ملبلکه تقدیر و سرنوشتی تاریخی است اما بهره 

نعما  از  کننداست که دو کشور  نفع همدیگر استفاده  به  اختیار دارند  در  به وجود رئیس   .تی که  با اشاره  جمهوری 

سال    ۴۰کیلومتر مرز مشترک میان ایران و افغانستان، تصریح کرد: افتخار داریم که در طول بیش از    ۹۰۰بیش از  

ان بوده  ای که توام با آموزش رایگان برای فرزندان ملت افغانست ی ایم؛ میزبانها مردم افغانستان بوده میزبان میلیون

خوانند و از بهداشت و درمان  های درس ما درس می آموز افغانستانی در کالسهزار دانش ۴۰۰ است. امروز بیش از

خدمت    کنند. جمهوری اسالمی ایران در ماجرای کرونا نیز به همان نسبت که به مردم خودرایگان ما استفاده می 

افزود: معتقد وی  داده است.  افغانستان هم خدمت  مردم  به  تفاوتی  بدون هیچ  در هم  داد،  ما  تاریخ  و  یم فرهنگ 

در هم  اقتصاد دو کشور  و  بازار  باید  نیز  به همان نسبت  و  امر  تنیده است  این  گام  باشد؛ نخستین  تنیدگی داشته 

را افتتاح کردیم که آن روز روزی تاریخی برای سه ملت  آهن چابهار  ها است؛ ما پیش از این راه توسعه زیرساخت

هرات را افتتاح کردیم    -آهن خوافود و امروز با حضور ویدئوکنفرانسی جنابعالی راه ایران، افغانستان و پاکستان ب 

 .آهن در شرق ایران استکه دومین راه 

راه ظرفیت ظرفیترئیس//    آهنهای  به  اشاره  با  راه جمهوری  جمههای  راه آهن  گفت:  ایران  اسالمی  آهن وری 

نخستین   پاراه میرجاوه  به  را  ایران  که  بود  ما  شرق  راه آهن  کرد.  متصل  خوافکستان  راه -آهن  دومین  آهن  هرات 

برون و در جلفا و در رازی در  کند. از شمال نیز در سرخس و اینچه شرقی ماست که ما را به افغانستان متصل می 

های ارتباطی دیگری است دور اتصال ما از کرمانشاه به خانقین و خرمشهر به بصره راه   چندانای نه غرب و در آینده 

توانند از این اتصال استفاده کنند. روحانی با ابراز  کند و مردم افغانستان نیز میما را به شرق و غرب متصل می  که

های مهوری اسالمی ایران و شرکتامیدواری نسبت به اتصال خط آهن روزنک به هرات در افغانستان تاکید کرد: ج

راه  را در زمانی کوایرانی آمادگی دارند که  راه آهن روزنک  به هرات متصل کنند و امیدواریم  به مزار  تاه  آهن هرات 

جا و صدها هزار مسافر  ها تن کاال را جابه توانند میلیونشریف متصل شود؛ با این اتصال مردم عزیز افغانستان می

توانند به  می هرات مردم افغانستان    -آهن خوافن ریل استفاده کنند. با اجرا و افتتاح بخش چهارم راه توانند از ایمی

او تاکید کرد: رونق ایران و افغانستان    .آهن به مشهدالرضا متصل شوندآرزوی دیرینه خود برسند و به راحتی با راه 

تواند به اروپا منتقل شود و مردم افغانستان  افغانستان می   آهن کاالهای تجاربینیم و با این راهآهن میرا در این راه 

ای نزدیک به چابهار متصل شوند. ما با تالش  یران نظیر بندر امام و بندرعباس و در آینده توانند به بنادر جنوب امی

نستان  آهن متصل خواهد شد و افغااین راه   ۲۰۲۱آهن چابهاربه زاهدان هستیم و در سال  جدی درحال اجرای راه

تواند از  در آینده، افغانستان میآهن افغانستان به ازبکستان تصل شود. با اتصال راه خواهد توانست به چابهار هم م

تواند هرات همچنین در آینده می   -آهن خوافمند شود. راههمه امکانات ترانزیتی و فوائد ترانزیتی در منطقه بهره

زستان، افغانستان و ایران باشد و شرایط را برای توسعه بیشتر منطقه  مسیر اتصال به ریل چین، تاجیکستان، قرقی

کند راه جرئیس  .فراهم  این  »ما  اینکه  بیان  با  به مهوری  را  توسعهآهن  تعهدات  از  یکی  دادیم«  ایعنوان  انجام  مان 

بودیم آمریکا  ظالمانه  تحریم  شرایط  در  که  کردیم  عمل  زمانی  در  تعهدنامه  این  به  ما  کرد:  به   اظهار  آنها  عنوان و 

می  اقتصادی  متروریست  روی  بر  را  اقتصادی  حرکت  مسیرهای  تمام  شکست  خواستند  آنها  البته  ببندند؛  ما  ردم 

بودند،  کرده  انتخاب  را  غلط  راه  مسیر  این  در  که  آنهایی  همه  و  شد  سرنگون  نیز  غلط  طرح  این  طراح  و  خوردند 



 
در آینده این اشتباه توسط حاکمان بعدی در کاخ سفید جبران   فهمیدند که اشتباه تاریخی مرتکب شدند؛ امیدواریم

آهن را عنوان کرد و  های این راه دیگری از سخنرانی خود سایر ویژگی  یران در بخش جمهوری اسالمی اشود. رئیس

ونقل را به همراه خواهد داشت. همچنین  هرات مسیر ترانزیت را هموار و کاهش هزینه حمل  -آهن خوافگفت: راه 

راه  این  از  ترافیک مرز دوغارون کاهش مییا استفاده  اروپا صادر  رایابد و کاالی افغانستان به آهن  و  ایران  به  حتی 

 .شودمی

رئیس افغانستانواکنش  رئیس //    جمهوری  اشرف غنی  کرد:  محمد  تاکید  مراسم  این  در  نیز  افغانستان  جمهوری 

راه  پروژه  خوافتکمیل  کر-آهن  شیوع  شرایط  در  زحمات  هرات  محصول  و  کشور  دو  هر  ملی  اراده  بارز  نشانه  ونا 

جمهوری افغانستان اظهار اندرکاران این پروژه است. رئیسان و همه دستروزی مسووالن، مهندسان، کارگرشبانه 

کرد: افتتاح این پروژه تاریخی را به مثابه گامی مهم در زمینه احیا، توسعه و جهش اقتصادی در هر دو کشور به  

دوم کرونا، خطاب به    دلیل شیوع موجکنیم. او با ابراز همدردی با مردم ایران به نیک گرفته و از آن استقبال میفال 

از کمکرئیس  گفت:  ایران  مهاجران  جمهوری اسالمی  به وضعیت  توجه خاص شما  و  اول  موج  مهار  در  های شما 

 .کنمافغانستانی در ایران تشکر می

فنی خو//    مشخصات  باری  س-افقطار  با  حمل    ۱۶۰رعت  هرات  و  ساعت  در  شعار    ۶۱۲کیلومتر  با  سیمان  تن 

هرات در حرکت   -کیلومتری خط ریلی خواف  ۲۲۵یخ« به سوی هرات در انتهای مسیر  »دوملت با یک فرهنگ و تار

به  تا  بیناست  بازرگانی  کریدور  از  بخشی  فعال    -المللی شرقطور عملی  این منطقه  تحول  و  توسعه  برای  غرب 

شهرستان  شو مرکز  فاصله    ۱۵۰د.  در  خواف  نفری  این    ۲۶۷هزار  است.  واقع  مشهد  شرقی  جنوب  کیلومتری 

هرات که    -کیلومتری خواف  ۲۲۵آهن  کیلومتری با افغانستان دارد. طراحی و اجرای راه  ۱۲۳هرستان نوار مرزی  ش

ایران   برای  یا سرمایه ۲۰تاکنون  هزینه  ریال  میلیارد  وهزار  دربرداشته  »گذرگاه شمتیغ«    گذاری  آن  برای  همچنین 

پایانبه  دومین  دعنوان  از  پس  افغانستان  و  ایران  بین  مرزی  تجهیز شده  ه  و  در شهرستان خواف ساخته  وغارون، 

است، در قالب تعهد جمهوری اسالمی ایران مبنی بر مشارکت در بازسازی کشور دوست و همسایه شرقی یعنی  

هرات در قالب دو قطعه در داخل خاک   -کیلومتر از مسیر ریلی خواف ۷۸  .آغاز شده بود  ۱۳۸۶افغانستان از سال  

و ک توسط مهندسان  اجرا شده است.  ایران  به   ۶۶ارشناسان کشورمان  نیز  این مسیر کیلومتر  عنوان قطعه سوم 

یافته است. متولی  ادامه  افغانستان  ایستگاه »روزنک«  تا  از نقطه صفر مرزی »شمتیغ« شهرستان خواف  ریلی 

ه روزنک کیلومتر تا ایستگا  ۱۴۴اخت قطعات سوم و چهارم این مسیر ریلی که قطعات یکم تا سوم آن به طول  س

راه بهره   ۱۳۹۹آذر    ۲۰امروز   تا  است  افغانستان  کشور  شد،  خوافبرداری  آن    -آهن  مرز  و  مزارشریف  به  را  هرات 

کیلومتر است که بر اساس   ۸۵بخش شامل    کشور با ازبکستان امتداد دهد. قطعه چهارم این خط ریلی مرکب از دو

افتت با  همزمان  آن  اجرایی  عملیات  افغانستان  دولت  راه وعده  خوافاح  کشور    -آهن  از  پیمانکاری  توسط  هرات 

ریزی، دو هزار  هزار مترمکعب بتن   ۱۷۴هزار مترمکعب عملیات خاکی،    ۱۷۰میلیون و   ۱۲  .قزاقستان آغاز خواهد شد

  ۱۹صب شده است. نصب  هرات اجرا و ن   -ساخته در مسیر ریلی خوافمترمکعب تیر پیش  گذاری و دو هزارمتر شمع

ریزه زیر ریل(  هزار مترمکعب باالست )سنگ  ۳۸۹دستگاه سوزن و    ۷۲هزار قطعه تراورس،    ۲۶۹ریل،    تن ۳۰۰هزار و 

سرع با  ترتیب  به  مسافربری  و  باری  لکوموتیوهای  تا  است  ریلی  این خط  فنی  مشخصات  دیگر    ۱۶۰و    ۱۲۰ت  از 

ایستگاه،   همچنین هفت  کنند.  مسیر سیر  این  در  در ساعت  بزر  ۳۴۷کیلومتر  و  کوچک  مسیر  پل  در طول    ۲۲۵گ 

متری هریرود یکی از آنها است. عملیات ساخت این مسیر   ۳۶۰هرات ساخته شده که پل    -آهن خوافکیلومتری راه

نه  و  ریلی  برای هزار  بلک  ۵۲۹تنها  ایجاد کرد  بهرهنفر اشتغال  به  تاثیرش  با  به حرکت جاده برداری  نیاز  ای ر کاهش 

دنبال داشته که همین خود به جویی بهلیون لیتر در مصرف سوخت صرفهمی  ۲۵خودروهای سنگین باربری ساالنه  

 .کندزیست در این منطقه جلوگیری میمترمکعب گازهای آالینده محیط   ۴۷۰تنهایی از انتشار 



 
آهن چین به ایران ه سبب احیای »جاده ابریشم« از طریق ریلی و اتصال خط هرات ک  -افآهن خوراه //    دستاوردها

افغا  طریق  میاز  نه نستان  و  شود،  تکمیل  بلکه  دارد  مستقیم  نقش  افغانستان  کشور  و  منطقه  توسعه  در  تنها 

سیای میانه به  های اکو، افزایش ترانزیت کاال از کشورهای آتوسعه شبکه ریلی کشورهای عضو سازمان همکاری 

ل به جنوب بازرگانی جهان را  المللی در مسیر شرق به غرب و شمااقیانوس هند و آغازی برای ایجاد یک کریدور بین 

مشهد«   -بیرجند  -زاهدان  -آهن در دست ساخت چابهارهرات در کنار »راه   -در پی دارد. همچنین مسیر ریلی خواف

بین  کریدور  مسیر  ندر  جهانی،  تجارت  استالمللی  منطقه  کشورهای  برای  اقتصادی  توسعه  و  رونق   .ویدبخش 

گیرد؛ تان از طریق پایانه مرزی دوغارون شهرستان تایباد صورت میدرصد حجم واردات کشور افغانس  ۴۰اینک  هم

ریلی خواف مسیر  فعالیت  بین ۱۸۰هرات شمار    -بنابراین  دوغارون  طریق  از  که ساالنه  را  کامیونی  دستگاه  هزار 

کند، ر میونقل بار را کمتدرصد کاهش داده و نه تنها هزینه حمل  ۵۰کنند به میزان  افغانستان کاال حمل می  ایران و

انتظار می  به میزان قابل بلکه  بر حجم مبادالت اقتصادی بین دو کشور  بیفزایدرود  شود در  بینی میپیش  .توجهی 

ریلی خواف فعالیت مسیر  بار  -سال نخست  تن  میلیون  این طرح، شش    هرات، سه  افق  نهایی  و در سال  کاال  و 

برداری این مسیر خط آهن، ساالنه یک جا شود. با بهرهان جابه ن ایران و افغانست میلیون تن بار و کاال از طریق آن بی

کنترل همه  گرچه  کرد.  خواهند  آمد  و  رفت  افغانستان  و  ایران  کشور  دو  بین  طریق  همین  از  مسافر  های میلیون 

سر به  راه مربوط  مسافربری  بخش  فعالیت  اما  رسیده  پایان  به  و  انجام  ریلی  مسیر  این  در  بار  انتقال  و  آهن  عت 

هماهنگی  -افخو نیازمند  هنوز  و هرات  بلیت  فروش  درخصوص  افغانستان  و  ایران  بین  نهایی  دوجانبه  های 

تن   ۵۰۰ایران شامل  جایی مسافر است. پیش از افتتاح رسمی، نخستین محموله صادراتی جمهوری اسالمی  جابه 

خواف ریلی  خط  قوت  نقاط  و  مشکالت  بررسی  هدف  با  روز    -سیمان  ج  ۱۲هرات  ماه  گرم  آذر  استقبال  با  اری 

ایران، طول خط  به گفته محمد اسالمی، وزیر راه    .مسووالن افغانستان، با قطار باربری از خواف به هرات حمل شد

هزار میلیارد تومان تکمیل کرده و باقی    ۲ومتر آن را با صرف  یلک  ۱۴۰کیلومتر است که ایران    ۲۲۵هرات  -آهن خواف

اس بوده  افغانستان  به عهده  انتقال  آن هم  آهن ظرفیت ساالنه  این خط  گفته  کاالهای   ۶ت. اسالمی  تُن  میلیون 

تجاری و همچنین یک میلیون مسافر را دارد. محمد یما شمس، رئیس اداره مستقل خط آهن افغانستان افتتاح این 

ه و از راه  خط آهن را خبر خوشی برای اقتصاد افغانستان دانسته، زیرا سبب وصل افغانستان به ترکیه، خاورمیان

این خط او،  گفته  به  است.  دیگر  کشورهای  به  ایران  به  دریایی  منطقه  آن  از  بعدتر  و  به سمت شمال هرات  آهن 

 .شورهای منطقه نیز توسعه خواهد یافتسمت شهر مزار شریف در شمال افغانستان برای وصل شدن به سایر ک

هرات را بخشی از احیای  -آهن خوافران افتتاح راه با وجود اینکه برخی تحلیلگ//    رسد؟ آیا قطار چین به اروپا می 

دانند، اما سایت یورونیوز در تحلیلی نوشته جاده ابریشم و اتصال شرق آسیا به غرب و در ادامه اتصال به اروپا می 

بینی به  اتصال ریلی کشورهای شرق آسیا به شبکه اروپا به کمک این پروژه، به دالیل مختلف از واقع   است که امید

رسد. خواف نیز که در شرق آهن ایران از طریق ترکیه به اروپا می ور است. یورونیوز نوشته: شبکه سراسری راهد

ر یعنی  این شبکه  اصلی  از خطوط  یکی  به  از شمال  واقع شده است،  تهراناه ایران  متصل -مشهد-آهن  سرخس 

مهم  به  یزد  راه  از  نیز  از جنوب  و  بناست  یعنی  ایران  تجاری  بندر  به  درعباس می ترین  اتصال  ترتیب  این  به  پیوندد. 

راه برای افغانستان چشمشبکه  ایران  ایجاد می آهن  اگر موانع مختلف مانند مشکالت  انداز تجاری درخشانی  کند. 

توانند به رونق اقتصادی امیدوار شده و  منیت در افغانستان کمرنگ شوند، دو کشور میاقتصادی ایران و معضل ا

با   .ستیابی به بازار افغانستان برای فروش محصوالت و خدمات صادراتی خود را هموارتر خواهد دیدایران نیز راه د

بینی به دالیل مختلف از واقع این همه، امید اتصال ریلی کشورهای شرق آسیا به شبکه اروپا به کمک این پروژه،  

ال، عمال شبکه ریلی وجود ندارد. مقامات  آهن در شماه راه به دور است. در افغانستان به جز چند خط ارتباطی کوت

اند که آن هم  آباد برای احداث خط آهن جنوبی با پاکستان آغاز کرده وگوهایی را با مسووالن اسالمکابل تاکنون گفت



 
ناامبه  و  نتیجهدلیل جنگ  به  با چین و  نی  این کشور، یعنی در مرز  اما در شرق و شمال شرق  ای نرسیده است. 

  .ای هم برای احداث چنین مسیری در نظر نیستگونه ارتباط ریلی وجود ندارد و هیچ برنامه ال هیچتاجیکستان اصو

میالدی آغاز شده، قصد دارد   ۲۰۱۳ابریشم جدید« که از سال  دولت چین در پروژه بلندپروازانه خود موسوم به »راه

ها ابریشم مدنظر چینیزتر کند. خط فرضی راه آبی و خاکی به اروپا رسیده و مسیر تجارت را برای خود بااز دو راه  

ابعادی بسیار وسیع  با  راه که  از  نادیده  تر  را  افغانستان  به کلی  زمینی خود،  در مسیر  تاریخی طرح شده،  ابریشم 

شمال این کشور از دو مسیر، یکی از کشورهای شمالی دریای خزر و دیگری از شمال ایران به  گرفته و با گذر از  

هرات قاعدتا برای  -آهن خوافرسد. به این ترتیب با وجود امتیازات اقتصادی فراوانی که قطعه راه پا می ترکیه و ارو

می  نظر  به  دارد،  پی  در  افغانستان  و  »راه ایران  از  گفتن  این   ابریشم«رسد سخن  از  غرب  و  ریلی شرق  پیوند  و 

 .مسیر، غیر واقعی و دور از ذهن است

مشکالت   برای حل  ایران  ابراز  //    افغانستانآمادگی  ضمن  ملل  در سازمان  ایران  نماینده  تحوالت  این  با  همزمان 

برد   وفصل بحران افغانستان، خواستار پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره حل حمایت از پیش

طرف  مداخله  بدون  افغانستان  صلح  مذاکرات  تختمستقل  مجید  »ایسنا«  گزارش  به  شد.  خارجی  روانچی های 

به رهبری افغانستان می  تنها یک روند صلح فراگیر  این روند  افزود  را حل کند.  تواند درگیری موجود در افغانستان 

اساسی حال حاضر، مبارزه با تروریسم و  جمله قانون  صلح باید دستاوردهای گذشته را مبنا قرار داده و آنها را از 

های مذهبی و قومی و  ها و احترام به حقوق اقلیتانتخابات همچنین احترام به حقوق مردم برای استقالل از طریق 

اساسی افغانستان و رد کردن انداز از درخواست مجمع عمومی برای حفظ قانونزنان پیش ببرد. ما از این چشم

ام میاحیای  استقبال  اسالمی  تختارت  راهکنیم.  درخصوص  همچنین  خوافروانچی  این  -آهن  گفت:  نیز  هرات 

کند. تمامی این تعامالت اقتصادی تحت تروریسم اقتصادی  نستان را از طریق ایران به اروپا متصل میآهن افغاراه 

ه است. با وجود این، جمهوری اسالمی  ها را هدف قرار دادها و افغان شود که ایرانیغیرقانونی آمریکا انجام می 

جمهوری دوست  دولت  و  ملت  از  حمایت  و  دوجانبه  روابط  تحکیم  در  است.    ایران  مصمم  افغانستان  اسالمی 

هرات گفته: روابط ایران و افغانستان هر روز   -آهن خوافسخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز با اشاره به افتتاح راه 

 .ن همسایگی در این منطقه استبیش از پیش نمونه عالی حس 

قطب نمای خودروسازی در  /  زند؟ ای، کدام یک رشد صنعت خودرو را رقم میالگوی چینی و کره

 پساتحریم 

بعد از نزدیک به دو سال و نیم تحریم صنعت خودرو، با توجه به رخدادهای اخیر این امیدواری ایجاد   : دنیای اقتصاد

ها کاسته خواهد شد بلکه شرایط خروج اقتصاد کشور از انزوا مهیا  از فشار تحریم شده که نه تنها در آینده نزدیک  

شکلمی سبب  اتفاق  این  تداوم شود.  در  تفکر  دو  خودروساز  گیری  استمسیر  شده  کشور  اساس    .ی  این  بر 

د  دو رویکر اما این    .های بعد به نوعی تبیین خواهد کردارجحیت هر تفکر، استراتژی توسعه این صنعت را برای سال

های صنعت خودرو در داخل  یا تفکر در زنجیره خودروسازی کشور چیست ؟ آنچه مشخص است برخی تئوریسین

از افق اقتصادی کشور است، سیاست گذار کالن خودرو باید    معتقدند،حاال که ابرهای تیره تحریم در حال کنار رفتن

ها و برندهای مطرح خودروسازی در کشور به  برای حضور شرکتاز این اتفاق نهایت بهره را ببرد و بار دیگر زمینه را 

ای ه کند تنها مسیر توسعاین دیدگاه تاکید می   .ا کندمنظور مشارکت با خودروسازان داخلی یا حضوری مستقل مهی

و توان متصور بود ) با توجه به سرعت رشد تکنولوژی و تغییراتی که در شیوه تولید خودرکه برای صنعت خودرو می

و  المللی عالوه بر انتقال تکنولوژی  المللی است. همکاری با خودروسازان بین ایجاد شده ( همکاری با برندهای بین

دهد تا بتوانند به صادرات هدفمند و اقتصادی  ازان داخلی قرار میهای روز این امکان را در اختیار خودروسفناوری 



 
بین بازارهای  به  خود  بیندیشند.محصوالت  مطرح   المللی  برندهای  با  همکاری  بر  اول  دیدگاه  که  شرایطی  در 

خودر تجربه  حول  دیگری  دیدگاه  دارد،  تاکید  جهانی  تحریمخودروساز  دوره  در  که  وسازی  راهکارهایی  و  ها 

استگسیاست گرفته  شکل  داد،  قرار  استفاده  مورد  سخت  شرایط  این  از  عبور  برای  خودرویی  دیدگاه   .ذار  این 

المللی سبب  سازی کشور در سبد همکاری با برندهای بین های توسعه خودروتمام تخم مرغمعتقد است گذاشتن  

همراه با دو تحریم    ودروسازیای که خشود تا این صنعت در دوران تحریم بیش از پیش آسیب پذیر شود، تجربه می

به ظرفیت  را کسب کرد.این دیدگاه که  توانمندی آن  و  تاکید دارد معتقدها  از    های داخلی  است طی دو سالی که 

تعمی گذرد سیاستتحریم صنعت خودروی کشور می و  توسعه  انتخاب درست سیاست  با  ق عمق  گذار خودرویی 

های خودروساز توانسته  زنجیره خودروسازی با همراهی شرکت  ساخت داخل و همچنین تالش برای خودکفایی در

می قدم تاکید  دیدگاه  بردارد.این  راه  این  در  نوعی کند  هایی  به  خودروسازی  جمله  از  کشور  صنایع  در  خودکفایی 

این امکان فراهم ش تولید در کشور است و حال که  تفکر  تا صنعت خودروی کشور به نوعی روی پای  شالوده  ده 

ستد باید این فرصت را در اختیار آن قرار داد تا زمینه رهایی از وابستگی به خارج بیش از پیش فراهم شود. خود بای

ا بین تفکر  برندهای  با  همکاری  زمان  در  که  دارد  تاکید  نکته  این  بر  تحریم  دوره  تجربیات  از  مدیران ستفاده  المللی 

های داخلی زیر  ی داخلی نداشتند و به نوعی توانمندیهااز چندان مجالی برای توجه و استفاده از ظرفیت خودروس

استفاده داشت.دیدگاه  قرار  جهانی  خودروسازان  با  همکاری  توانمندی   سایه  باید از  است  معتقد  داخلی  های 

به ظرفیت را  خودروسازی  توسعه  برای  داخلی  زههای  مقابل  در  پادزهر  تحریمعنوان  و ر  داد  قرار  توجه  مورد  ها 

های مورد نیاز خود را از مسیر  توانند تکنولوژی های روز نیاز دارد خودروسازان می ت به تکنولوژیچنانچه این صنع

دانش  شرکت با  های  مشارکت  و  داخلی  توانمندی  بر  تکیه  تفکر  دو  است  مشخص  کنند.آنچه  تامین  داخلی  بنیان 

الگوهایی  برند  خارجی،  بوده های  جهان  خودروسازی  در  در  طوریاند.بهرایج  تجربه که  جهانی میان  موفق  های 

دیده می  توانسته کشورهایی  بینشوند که  با خودروسازان  از مسیر همکاری  رااند  برای توسعه همه  المللی  را  ه 

می  چین  مانند  کشوری  تردید  بی  کنند.  خود هموار  زنجیره خودروسازی  در  کاملجانبه  مثال  توسعه تواند  برای  ی 

المللی باشد. همچنین در لیست کشورهایی که دارای صنعت  سازان بین خودروسازی از مسیر همکاری با خودرو

های داخلی یم که با نگاه به درون و استفاده از ظرفیتخودروی موفق هستند نیز شاهد حضور کشورهایی هست

 .رار دادتوان مورد توجه قعنوان یک نمونه موفق از این حیث میجنوبی را بهکره  .اند به این مهم دست یابندتوانسته 

کرد؟   رشد  چگونه  کره  داخلی،  همان//    خودروسازی  توانمندی  بر  تکیه  با  کره  خودروسازی  شد  عنوان  که  طور 

ی ملی معتقدند که سازوکارهای این کشور  ها به تولید خودرو پرداخت، طرفداران تفکر حمایت از تولید خودروالس

این سوال مطرح است که کره با چه زیرساخت و    تواند الگویی برای توسعه خودروسازی کشور ما باشد حالمی

است در کره حمایت ویژه از خودروسازی  عنوان خودروساز برتر جهان مطرح باشد؟آنچه مشخص تفکری توانست به 

به دست بیاورد تا صادرات گسترده    سال این امکان را  ۲۰میالدی سبب شد تا این صنعت بعد از    6۰در اوایل دهه  

های عاقالنه  تواند با حمایت دهد یک دولت مقتدر و هوشمند چگونه میجنوبی نشان می ربه کره خود را آغاز کند.تج

های داخلی توسعه خودروسازی و تبدیل کردن این صنعت به یک بازیگر اثرگذار در عرصه  تو توجه خاص به ظرفی

ولین قدم خود برای حمایت از  گذاران صنعت خودرو در این کشور جنوب شرق آسیایی در اجهانی را فراهم کند. ریل

به روی واردات به مدت  بنگاه  را  بازار  سا  ۲5های فعال در زمینه تولید خودرو، درهای خود  این مدت  ل بستند و در 

دادند قرار  خود  داخلی  خودروسازان  اختیار  در  را  سال    5طی    .داخلی  )از  ابتدایی  واردات  ۱۹6۷تا    ۱۹6۲سال   )

به  نیم SKD صورتقطعات  انجام می)قطعات  آمریکا  و  ژاپن  از  کامل(  بود که  ه  این  دنبال  به  و دولت وقت کره  شد 

در قطعه شرکت فعال  تهای  را  برنامه  سازی  این  در  کند.  تولید  به  داخلی  5شویق  مدنظر  5۰سازی  ساله  درصدی 

ید مشترک با  جنوبی به سمت تولاز طی کردن این دوره دولتمردان کره جنوبی بود.بعد  گذاران خودروی کره سیاست



 
 صورتهصنعت خودروی کره وارد مرحله مونتاژ ب  ۱۹۷4تا    ۱۹6۸های  المللی رفتند. طی سالهای مطرح بینشرکت

CKD به داخلیشد.  عمق  با  را  موتورز  جنرال  محصوالت  مونتاژ  هیوندایی  مثال  برنامه    ۲۱سازی  طور  در  درصدی 

درصدی را آغاز کرد.در این دوره همچنین    ۳۸سازی  داخلیداشت و کیا نیز مونتاژ یکی از محصوالت مزدا با عمق  

  ۱۹۷۲گذاری کرد اما تا سال  درصدی را هدف   ۱۰۰سازی  گذار وقت این کشور جنوب شرق آسیایی داخلیسیاست

ه سوم توسعه خودروسازی در کره آغاز شد. گذاری محقق شد.بعد از پایان این دوره مرحلدرصد این هدف  5۰تنها  

گذاران سازی مورد توجه ریل حرکت به سمت تولید انبوه از مسیر افزایش عمق داخلی ۱۹۸۱تا    ۱۹۷5های  بین سال 

هایی جنوبی قرار گرفت. البته آنها برای اینکه وارد مرحله تولید انبوه شوند با توجه به همکاری صنعت خودروی کره 

توسعه دراز مدت صنعت خودروی خود مورد    ازان ژاپنی داشتند سیستم تولید انبوه تویوتا را برایکه به خودروس

درصد رسید.آنها همچنین در   ۸5زی به  ساعمق داخلی  ۱۹۷5در صنعت خودروی کره تا پایان سال    .توجه قرار دادند

های خودروساز  هزار دستگاه از محصوالت تولیدی شرکت  ۷5گذاری صادراتی خود که  توانستند هدف پایان این دوره 

گذاران خودرویی در کره برای  قق کنند.از نکات قابل توجه در این دوره این بود که سیاست شد را محرا شامل می 

بندی کردند تا آنها بتوانند تمرکز بیشتری  های خودروساز خود را دسته د انبوه دست یابند شرکت اینکه بتوانند به تولی

اقتصا تولید  بهروی  باشند.  تعداد داشته  لحاظ  به  مثال هیونداییدی  تولید    طور  تنها خودروی سواری  دوره  این  در 

جنوبی مسیر ه بعد نیز خودروسازی کره ب ۱۹۸۲کرد. کیا هم روی تولید خودروهای تجاری سبک متمرکز بود. از سال  

ای از طریق  خودروسازان کره   توسعه محصول و گسترش صادرات را در دستور کار داشت.تنوع در سبد محصوالتی

درصد اتفاق افتاد.در طی این چهار   ۹۷سازی قطعات به میزان  و داخلی (R & D) عهگسترش مراکز تحقیق و توس

ریزی دقیقی در ارتباط با  گذار خودرو در این کشور جنوب شرق آسیایی برنامه ستسیا  ۱۹۸۲تا    ۱۹6۲دوره یعنی از  

را مورد   با ممنوعیت  بحث واردات  به کشور کا  ۲5توجه قرار داد.آنها  به  ساله واردات خودرو  آغاز کردند و  را  ر خود 

واردات به سمت استفاده    کردند از ممنوعیتسازی محقق میهای خود را در ارتباط با داخلی گذاری تدریج که هدف

هایت امضای قرارداد تجارت  ساله و در ن  ۱۰ای، پلکانی کردن تعرفه در یک دوره  ای و غیر تعرفهاز ابزارهای تعرفه 

ا و  اروپا  اتحادیه  با  تعرفهآزاد  غیر  موانع  از  استفاده  ابزار  دو  مسیر  این  در  کردند.  آمریکا حرکت  متحده  و یاالت  ای 

اند با  ها توانسته ایجنوبی داشت.کرهبزار مالیاتی نقش پررنگی در توسعه صنعت خودرو کره همچنین استفاده از ا 

ا مالیاتی  ابزار  سیاستکمک  همچنین  و  تولید  را  نگیزه  صنعت  این  برای  به  گذاری  توجه  البته  کنند.  مدیریت 

 .ای قرار داشتگذار کره های صادراتی نیز مدنظر سیاستمشوق

عنوان مسیر های داخلی را به بر خالف صنعت خودروی کره که توجه به ظرفیت //    ارجیهای خالگوی مشارکت  

ی را در دستور کار قرار  المللای خود برگزید، چین مسیر نگاه به خارج و همکاری با خودروسازان مطرح بینتوسعه

رو با استانداردهای جهانی دارای  های مورد نیاز برای تولید خودها بر این امر واقف بودند که در تکنولوژی داد.چینی

برندهاماندگی عقب حضور  از  استفاده  با  کردند  تالش  رو  این  از  هستند،  بینهایی  مطرح  زمینه  ی  ایجاد  و  المللی 

م نوعی  به  آنها  با  و  همکاری  فناوری  ارتقای سطح  مانند  اهدافی  بپیمایند.  توسعه خودروسازی  در  را  میانبر  سیر 

و   خودروسازی  در  مطرح تکنولوژی  برندهای  حضور  مسیر  از  خود  خودروی  بازار  در  رقابت  و  تنوع  ایجاد  همچنین 

اهدافبین این  جمله  از  ریل  المللی  سیاست بود.  سمتگذار  به  تعبیری  به  چین  در  خودرویی  با    های  معامله 

رد نیاز خودروسازان  المللی حرکت کرد. آنها بازار خود را در قبال انتقال دانش تولید و تکنولوژی موخودروسازان بین 

به  کار  این  البته  دادند.  قرار  برندهای مطرح جهانی  اختیار  در  نه  داخلی  و  انجام شد. لجام صورت هدفمند  گسیخته 

پهنسیاست این کشور  در  در سال  گذار خودرویی  برای صنعت خودرو  که  برنامه جامع  ذیل یک  آسیایی    ۱۹۹4اور 

ر چینی  خودروسازان  خارجی  شرکای  کرد  طریق  طراحی  از  را  خود  نیاز  مورد  قطعات  از  بخشی  کرد  موظف  ا 

اینشرکت از  کنند.  تامین  زمینه  این  در  فعال  چینی  عالقه   های  که  جهانی  خودروسازان  بازار  رو  در  بودند  مند 



 
های مورد نیاز را به زنجیره خودروسازی  چین حضور داشته باشند مجبور شدند دانش تولید و تکنولوژی   خودرویی

این محدودیت، شرایط   این کشور کنار  در  کنند.  منتقل  از سوی سیاست  آسیایی  نیز  پای  دیگری  پیش  گذار چینی 

خودخودروسازان   تولید  قصد  آنها  چنانچه  اینکه  جمله  از  گرفت.  قرار  را  جهانی  کشور  این  خاک  در  سواری  روی 

ندند موظف بودند یک خط تولید کامل  رساداشتند عالوه بر اینکه باید با یک برند چینی این مهم را به سرانجام می

المللی خودروساز توسط برندهای بین (R & D) اندازی کنند.ایجاد مراکز تحقیق و توسعهموتور نیز در داخل چین راه

در چین دنبال شد اما    ۲۰۰6گذار کالن خودرو در چین بود. این برنامه تا سال  سیاست  ر شرایط در داخل چین از دیگ

پ تحکیم  از  جهانی  ایه بعد  استانداردهای  با  محصوالتی  عرضه  و  تولید  در  آنها  توانایی  و  چینی  خودروسازان  های 

گذاری  یی قرار گرفت.اما این ریلگذار خودرویی در این کشور آسیامورد توجه سیاست  ۲۰۱۰ا سال  برنامه دیگری ت 

رندهای چینی در داخل کشور سال قرار شد سهم بازار ب  5گذاری صورت گرفته طی  براساس هدف  جدید چه بود؟

برسد و شرکت  5۰به   پیشهای قطعهدرصد  آن طور که  کنند.  ادغام حرکت  به سمت  نیز  از سال  ساز  بینی شده 

باید    ۲۰۲۰تا    ۲۰۱۰ ق  ۷۰طی یک دهه  بزرگ قطعه طعه درصد  تا سه شرکت  دو  تنها  و  در  سازان حذف شوند  ساز 

 .ساز جهانی، فعالیت کنندزرگ قطعه های بداخل خاک چین به منظور رقابت با هلدینگ

حال با توجه به دو مثال کره جنوبی و چین و شرایط حاکم بر خودروسازی  //    سمت و سوی خودروسازی ایران  

گذار کالن  آنچه مشخص است ابتدا باید سیاست    تواند توسعه صنعت خودرو را محقق کند؟ کشور کدام مسیر می

 الگوی خود و نقشه راه توسعه خودروسازی را مشخص کند. زیرا هر یک از دو مسیر یاد شده که پیش روی صنعت 

توانمندی به  توجه  قرار است مسیر  دارند.اگر  نیاز  تحقق  الزاماتی جهت  به  دارد  قرار  داخلی  خودروی کشور  های 

بازار  به  یک  ایجاد  کنار  در  جنوبی  کره  همانند  باید  گیرد،  قرار  توجه  مورد  خودروسازی  توسعه  راه  چراغ  عنوان 

برای شرکت  تا  انحصاری  بخواهیم  آنها  از  داخلی  و های خودروساز  تحقیق  مراکز  تقویت  تولید هدفمند،  به سمت 

به منظور ایجاد تنوع در سبد محصوالت و همچنین توجه ویژه به مباحث کیفی حرکت کنند. اگر قرار  (R & D) توسعه

است دیدگاه نگاه به داخل را سرلوحه کار قرار دهیم باید به مدیران ارشد خودروساز اعالم شود که استفاده از بازار  

ی بدون تاریخ انقضا نیست بلکه مدت زمان حیات این بازار انحصاری مشخص است.باید از مدیران خودروساز  انحصار

ریزی کنند که بعد ای برنامه ای که از بازار انحصاری برخوردار هستند به گونهبرنامه خواسته شود تا آنها طی دوره

با سایر برندهای جهانی در بازار داخلی، امکان حضور    از اتمام زمان یاد شده، عالوه بر کسب توانمندی برای رقابت

بین  بازارهای  برنامه  در  یک  طی  توانست  جنوبی  کره  که  طور  کنند. همان  مهیا  خود  برای  نیز  را  ساله    ۲۰المللی 

عنوان الگو مدنظر قرار دهیم  جایگاهی در بازارهای جهانی برای خود دست و پا کند.اما چنانچه قرار است چین را به 

های خارجی را به خدمت توسعه خودروسازی  اید الزامات مورد نیاز این الگو را نیز مهیا کنیم. چین توانست سرمایهب

های خارجی خواهیم مسیر چین را در پیش بگیریم باید شرایط را برای حضور سرمایه خود درآورد. بنابراین اگر می 

های نسبی که در تامین مواد اولیه، نیروی کار ارزان و  مزیت در این صنعت بیش از پیش فراهم کنیم. باید با توجه به

گذاری در صنعت خودروی کشور  ای داریم خودروسازان جهانی را تشویق به سرمایه دسترسی به بازارهای منطقه

توانست سرمایه  بازار داخلی خود  با برگ  بازی  با  را به سمت خود بکشد، کنیم. همان طور که چین  های خارجی 

ها المللی خودروساز باشد.اما چینی های بین گذاری شرکتتواند اهرمی برای جذب سرمایه بکر داخل نیز می بازار  

برنامه  با  و  تحت شرایط  را  بین بازار خود  اختیار خودروسازان  در  دادند.چینیریزی مشخص  قرار  به المللی  تنها  ها 

ه نکردند بلکه در قبال در اختیار قرار دادن بازار خود  المللی در خطوط تولید خود بسندمونتاژ محصوالت برندهای بین

های مورد نیاز را نیز به داخل خاک این کشور  های روز و همچنین فناوری از برندهای جهانی خواستند تا تکنولوژی 

توانمندی زنجیره قطعه   .منتقل کنند بین فعال کردن  الزام خودروسازان  از مسیر  از  سازی  تامین بخشی  به  المللی 

 .گذاران این کشور پهناور آسیایی قرار داشتساز چینی نیز مورد توجه سیاستهای قطعه قطعات از شرکت



 

 رود مجید مجیدی سراغ کرونا و چین می

در سانیا در استان  (HIIFF) المللی فیلم جزیره هاینانمین جشنواره بینمجید مجیدی که برای حضور در سو : مهر

گفت پس از   CGTN وی در مصاحبه با .اش خبر دادای از برنامه بعدیبرد در مصاحبه یهاینان در جنوب چین به سر م 

اش را الی فیلم بعدی های احتمکند تا بتواند لوکیشن این جشنواره به استان یوننان در جنوب غربی چین سفر می

اش درباره زندگی یک  یمجیدی گفت فیلم بعد  .پیدا کند. او به همین منظور به شهر شرقی هانگژو هم خواهد رفت

اش دختر کوچک در دوران پاندمی و بحران کروناست. وی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت گروه بازیگران فیلم بعدی 

فته بود قصد دارد از تجربیات مردم چین در دوران کرونا، داستانی درباره  اوایل امسال مجیدی گ  .چینی خواهند بود

المللی چین نوشته بود، ای که اواخر ژانویه به سرویس فارسی رادیوبینوی در نامه مبارزه و مقاومت را تصویر کند. 

ودکان، هم در کشور اش بر این نکته تاکید کرد که به کبا مردم این کشور همدردی کرده بود. مجیدی در مصاحبه

آینده هر کشور هسخودش و هم در دیگر کشورها اهمیت می و  امید  افزود: دهد و معتقد است کودکان  تند. وی 

فیلمبچه در  بدهیم.  اهمیت  آنها  به  باید  ما  و  مهم هستند  بگویم. ها  را  که همین  است  این  تالشم  هایم هم همه 

با انتشار نامه    ۱۱ردی با مردم چین برای بحران کرونا )ای در همدمجیدی سال پیش و پس از انتشار نامه  بهمن( 

ک ویروس  درباره  فیلمی  ساخت  بود  گفته  از  دیگری  بود  افزوده  وی  ندارد.  صحت  ساخت    ۲رونا  قصد  پیش  سال 

 .فیلمی با تمرکز بر کودکان چینی را داشته است

 چین  -یهحرکت نخستین قطار تجاری ترک

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه گفت: نخستین قطار تجاری مستقیم میان ترکیه و چین چند روز قبل  : اقتصاددنیای 

وگو با »ایسنا« اظهار  سیدجالل ابراهیمی در گفت  .ول به سمت شرق آسیا آغاز کرده استحرکت خود را از استانب

ماه  از  ترکیه  برنامهکرد:  قبل  نقشها  برای  خود  حوریزی جدی  در  منطقه آفرینی  ترانزیت  در  زه  نفوذ  افزایش  و  ای 

دنبال ایجاد مسیرهای جدید است.    حوزه حمل و نقل را آغاز کرده و در کنار حمل و نقل زمینی، در حوزه ریلی نیز به

های تجاری و باری ترانزیتی میان چین و ترکیه در رفت و آمد بودند  های گذشته، محمولهبه گفته وی، در طول سال 

ه در روزهای گذشته حرکت خود را آغاز کرده نخستین قطار تجاری است که کاالهای صادراتی ترکیه را  اما قطاری ک

می چین  خ  .بردبه  بناست  رئیس  قطار  این  داد:  توضیح  قطار  این  برنامه  جزئیات  درباره  ترکیه  و  ایران  اقتصاد  انه 

از   بیش  می  ۸۶۰۰مسیری  عبور  کشور  پنج  و  دریا  دو  از  خود  مسیر  در  و  کند  طی  را  اساس  کیلومتری  بر  کند. 

جان به دریای خزر رفته  آذربایشود و سپس از طریق  ریزی صورت گرفته این قطار از ترکیه وارد گرجستان میبرنامه 

ابراهیمی ادامه داد: ترکیه به دنبال گسترش حضور خود در    .رسدو با عبور از آن به قزاقستان و سپس چین می

اجرای شیوه  دنبال  به  میان  این  در  و  ریلی است  باشد. مسیر  عرصه  نداشته  آنها حضور  در  ایران  که  هایی است 

هایی است که مورد ای باربری دریایی برای عبور از خزر یکی از این طرحهکشتیآذربایجان و نخجوان و استفاده از  

هایی در مرزهای مشترک برای عبور و مرور  های گذشته محدودیت به گفته وی، در ماه   .استفاده قرار گرفته است

کامیونکامیون که  حالی  در  بود،  آمده  وجود  به  نیز  ایرانی  داهای  ترانزیتی  مقصد  که  ترک  ازهای  ایران   رند  خاک 

ای را در این حوزه به کار  جانبههای جدی و همهکنند و این به معنای آن است که ایران باید سیاستاستفاده می 

های قبل، میزان تجارت  دهد بر خالف سال به گزارش »ایسنا« آمارهای تجارت ایران در سال جاری نشان می  .ببندد

. همچنین تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، میزان مسافران ایرانی  ته استمشترک ایران و ترکیه به شدت کاهش یاف

ترکیه سفر کرده  به  نیز به شدت کم شده استکه  تاثیر    .اند  ترکیه تحت  به  ایران  از کاهش صادرات  بخش مهمی 

 .های آمریکا و کاهش تجارت مشترک در حوزه نفت، گاز و کاالهای وابسته به نفت بوده استتحریم



 

 حقوق بشری آمریکا ریاکارانه است چین: معیارهای 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با بیان اینکه برخورد آمریکا با مساله حقوق بشر دوگانه و ریاکارانه است،  : ايسنا 

ثابت شده است و  برای جهانیان، شناخته  این معیارها  اینک«  .گفت:  سخنگوی   شین هوا گزارش داد، »هوا چون 

خاطرنشان کرد که حق زندگی ، پیشرفت و   جمعه در نشست روزانه در جمع خبرنگاران  وزارت امور خارجه چین روز

توسعه جزو حقوق اساسی بشر است؛ به ویژه در شرایط همه گیری کنونی کرونا، حق زندگی و زیستن از جمله  

در آمریکا طی  وی افزود: اینکه شمار موارد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا    .می آیدحقوق اولیه بشر به شمار  

حمالت   قربانیان  تعداد  از  روز  و    ۲۰۰۱سپتامبر    ۱۱یک  نیویورک  در  جهانی  تجارت  سازمان  دوقلوی  های  برج  به 

ته واقعاً تکان دهنده و  ساختمان وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( در واشنگتن، شهرهای واشنگتن و نیویورک فراتر رف

اگر دولت یک کشور به زندگی شهروندان خود اهمیتی ندهد و سعی چون اینک" با بیان اینکه  "  .نگران کننده است

در محافظت از آنها نداشته باشد، چگونه مردم می توانند حرف مقاماتشان را باور کنند؟ افزود: آنها )دولت امریکا(  

مت را  جهانیان  توانند  می  کنچطور  می  دفاع  دیگر  کشورهای  در  بشر  حقوق  از  واقعاً  آمریکا  که  کنند  این   د؟ قاعد 

پکن در  آمریکا  سفارت  مقامات  اظهارنظر  انتشار  درباره  گفت:   سخنگو  چین  اجتماعی  های  شبکه  از  یکی  در 

ن کرونا در  "بسیاری از کاربران چینی در شبکه های اجتماعی از مقامات آمریکایی پرسیدند که رعایت حقوق قربانیا

کجاست؟ پس احترام به حقوق شهروندان غیرنظامی  آمریکا کجا است؟ رعایت حقوق آمریکایی های آفریقایی تبار  

سفارت ایاالت متحده امریکا در    ."عراق و افغانستان کجاست؟ امیدوارم که مقامات آمریکایی این صداها را بشنوند

مردم را به برگزاری »اعتراضات مسالمت آمیز« تشویق کرده  چین روز گذشته از طریق شبکه های اجتماعی چین ، 

یینگ تأکید کرد که حقوق بشر یک شعار شگفت انگیز نیست چه رسد به اینکه ابزاری برای دخالت در    هوا چون  .بود

او افزود: حقوق بشر باید به معنای آن باشد که مردم واقعا بهبود شرایط زندگی   .امور داخلی سایر کشورها باشد

 .و احترام به ارزش و کرامت خود را احساس کنند

 ی ایران )ایرنا(: مالسا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۲۶کاهش نرخ رسمی 

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  مرکزی  نرخ    ۴۷بانک  اساس  این  بر  که  کرد  اعالم  امروز  برای  را  افزایش،    ۸ارز    ۲۶ارز 

و   ماند  ۱۳ارزکاهش  ثابت  روز گذشته  به  نسبت  نیز  دالر ب  .ارز  مرکزی، هر  بانک  اعالم  اساس  بر  و  ایرنا  گزارش  ه 

هزار و    ۵۰ریال و هر یورو    ۱۴۹هزار و    ۵۶هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲بدون تغییر  (  ۹۹آذر    ۲۰آمریکا برای امروز )

  ریال،   ۹۵۸ریال، کرون سوئد چهار هزار و    ۲۵۶هزار و    ۴۷همچنین هر فرانک سوئیس    .گذاری شدریال قیمت  ۸۰۶

ریال، درهم امارات متحده عربی   ۵۷۱ریال، روپیه هند  ۸۲۶هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۷۶۹کرون نروژ چهار هزار و 

  ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۸۴هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۶۹۴هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱

  ۸۲۱هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۰هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ   ۲۳۰هزار و  

درتابلوی بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای جنوبی   .گذاری شدریال ارزش   ۵۷۲هزار و    ۲۹ریال و هر دالر نیوزیلند  

ریال، یکصد    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۱ریال، روبل روسیه    ۳۶۳ریال، لیر ترکیه پنج هزار و    ۸۱۴هزار و    ۲

هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۳۹۷هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۷دینار عراق سه هزار و  

   هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۴۲۱هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۶۹۹هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰

و    ۲النکا  روپیه سری  ۱۰ریال،    ۵۲۹ )برمه(    ۲۶۲هزار  میانمار  نپال    ۳۲ریال، کیات  یکصد روپیه  و    ۳۵ریال،    ۴۷۶هزار 

براساس    .ریال قیمت گذاری شد  ۲۰۵هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی  ۷۲۱ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و 

  ۳۴۰هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۶۳۹هزار و  ۱۳۹ریال، یکصد بات تایلند    ۴۱۸هزار و    ۶این گزارش، هر یوان چین  
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هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۷۱۵هزار و    ۳۸جنوبی  هزار وون کره ریال، یک 

  ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۷۸هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  ریال، یک   ۸۰۶هزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان    ۹۹۷

هزار و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۰هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۴۵۱هزار و    ۱۶ل جدید بالروس  ریال، روب

و    ۳۸۴ هزار  سه  تاجیکستان  سامانی  و    ۷۱۷ریال،  هزار  چهار  ونزوئال  جدید  بولیوار  جدید   ۲۰۶ریال،  منات  و  ریال 

 گذاری شدریال ارزش  ۱۰۷هزار و  ۱۲ترکمنستان 

 

 ارز کاهش یافت  ۲۰نرخ رسمی    ؛۹۹آذرماه  ۲۲

ارز    ۲۰ارز افزایش،    ۱۶ارز را برای امروز اعالم کرد که بر این اساس نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

و   ماند  ۱۱کاهش  ثابت  )پنجشنبه(  قبل  معامالتی  روز  به  نسبت  نیز  ایرنا  .ارز  گزارش  بانک    به  اعالم  اساس  بر  و 

ریال و هر    ۵۵۴هزار و    ۵۵هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲بدون تغییر  (  ۹۹آذر    ۲۲مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز)

ریال، کرون سوئد چهار هزار   ۲۰۳هزار و    ۴۷همچنین هر فرانک سوئیس    .گذاری شدریال قیمت  ۸۶۶هزار و   ۵۰یورو  

ریال، درهم امارات    ۵۷۰ریال، روپیه هند    ۸۳۶هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۷۶۳ر هزار و  ریال، کرون نروژ چها   ۹۶۵و  

و    ۱۱متحده عربی   دینار کویت    ۴۳۷هزار  و    ۱۳۷ریال،  پاکستان    ۵۹۱هزار  روپیه  و    ۲۶ریال، یکصد  ریال،   ۲۲۴هزار 

ریال، دالر کانادا    ۲۳۹هزار و    ۱۰۹عمان    ریال، ریال  ۴۱۹کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ  ۳۷۸هزار و    ۴۰یکصد ین ژاپن  

درتابلوی بانک مرکزی، امروز هر راند   .گذاری شدریال ارزش   ۷۵۷هزار و    ۲۹ریال و هر دالر نیوزیلند    ۸۷۱هزار و    ۳۲

  ۵۳۹هزار و   ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۶ریال، روبل روسیه    ۳۴۳ریال، لیر ترکیه پنج هزار و   ۷۶۸هزار و    ۲آفریقای جنوبی  

ریال، ریال سعودی    ۶۴۰هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹ال، یکصد دینار عراق سه هزار و  ری

  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۴۱۸هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱

هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۲ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۵۰  هزار و  ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۵۲۷   هزار و

و    ۴۳۶ لیبی    ۷۲۱ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار  و    ۳۱ریال و هر دینار   .ریال قیمت گذاری شد  ۲۰۴هزار 

یوان چین   این گزارش، هر  و    ۶براساس  تایلند    ۴۱۶هزار  بات  رینگیت  ۶۰۱هزار و  ۱۳۹ریال، یکصد    ۱۰مالزی    ریال، 

و   یک  ۳۶۷هزار  کرهریال،  وون  و    ۳۸جنوبی  هزار  اردن    ۴۷۴هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  تنگه    ۲۳۹هزار  یکصد  ریال، 

و    ۱۰قزاقستان   گرجستان    ۱۷هزار  الری  و    ۱۲ریال،  یک   ۷۹۰هزار  اندونزی  ریال،  روپیه  و    ۲هزار  ریال،    ۹۶۹هزار 

ریال، یکصد   ۷۰۶هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۵۹۹هزار و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶افغانی افغانستان  

  ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و    ۷۱۷ریال، سامانی تاجیکستان سه هزار و   ۲۵۷هزار و    ۸۷پزوی فیلیپین  

 گذاری شدریال ارزش  ۹۶۸هزار و  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان 

 

 ثبات در نرخ رسمی همه ارزها  ؛۹۹آذر۲۳

رسمی    -ایرنا  -نهرات نرخ  مرکزی  تع  ۴۷بانک  به  توجه  با  و  اساس  این  بر  که  کرد  اعالم  امروز  برای  را  طیلی ارز 

آذر    ۲۳به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز )  .ها ثابت ماندبازارهای جهانی نرخ

 .گذاری شدریال قیمت  ۸۶۶هزار و  ۵۰ریال و هر یورو   ۵۵۴ر و هزا ۵۵هزار ریال، هر پوند انگلیس  ۴۲بدون تغییر ( ۹۹

 ۷۶۳نروژ چهار هزار و   کرون ریال،  ۹۶۵سوئد چهار هزار و   کرون ریال،  ۲۰۳هزار و    ۴۷همچنین هر فرانک سوئیس  

، دینار  ریال  ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۰ریال، روپیه هند    ۸۳۶هزار و    ۶دانمارک   کرون ریال،

و    ۱۳۷کویت   پاکستان    ۵۹۱هزار  و    ۲۶ریال، یکصد روپیه  ژاپن    ۲۲۴هزار  ریال، دالر    ۳۷۸ار و  هز  ۴۰ریال، یکصد ین 

ریال و هر دالر نیوزیلند    ۸۷۱هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۹هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹کنگ پنج هزار و  هنگ

ریال، لیر    ۷۶۸هزار و    ۲بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای جنوبی   رتابلوید  .گذاری شدریال ارزش   ۷۵۷هزار و    ۲۹

ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۶ریال، روبل روسیه    ۳۴۳ترکیه پنج هزار و  
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ریال، دینار بحرین    ۲۰۰و  هزار    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۶۴۰هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹

و    ۱۱۱ سنگاپور    ۷۰۳هزار  دالر  و    ۳۱ریال،  یکصد  ۴۱۸هزار  و    ۴۹نگالدش  ب تاکای ریال،  روپیه    ۱۰ریال،    ۵۲۷هزار 

و    ۲سریالنکا   )برمه(   کیات ریال،  ۲۵۰هزار  نپال    ۳۲میانمار  روپیه  یکصد  و    ۳۵ریال،  درام    ۴۳۶هزار  یکصد  ریال، 

این گزارش، هر  براساس  .ریال قیمت گذاری شد  ۲۰۴هزار و    ۳۱ل و هر دینار لیبی  ریا  ۷۲۱ارمنستان هشت هزار و  

چین   و  ۶یوان  یکصد  ۴۱۶  هزار  و    ۱۳۹تایلند   بات ریال،  و    ۱۰مالزی   رینگیت ریال،  ۶۰۱هزار  ریال،    ۳۶۷هزار 

  ۱۷هزار و    ۱۰اقستان  ریال، یکصد تنگه قز  ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۴۷۴هزار و    ۳۸جنوبی  کره  وون هزاریک

ریال،   ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۶۹هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  ریال، یک   ۷۹۰هزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان  

  ۲۵۷هزار و    ۸۷فیلیپین   پزوی ریال، یکصد  ۷۰۶هزار و    ۲۴آذربایجان   منات ریال،  ۵۹۹هزار و    ۱۶روبل جدید بالروس  

سه تاجیکستان  سامانی  و    ریال،  و   بولیوار ریال،  ۷۱۷هزار  هزار  چهار  ونزوئال  و  ۲۰۶جدید  جدید   منات ریال 

 گذاری شدریال ارزش  ۹۶۸و  هزار  ۱۱ترکمنستان 

 

 تلویزیون چین: ترور فخری زاده آینده برجام را نامعلوم کرده است 

پیروزی    -ایرنا  -تهران که  زمانی  درست  نوشت:  برجام  آینده  مورد  در  تحلیلی  طی  چین  زبان  انگلیسی  تلویزیون 

زاده   فخری  محسن  ترور  بود،  داده  افزایش  را  برجام  به  متحده  ایاالت  بازگشت  احتمال  بایدن«  »جو  انتخاباتی 

به گزارش ایرنا "سی جی تی ان" روز پنجشنبه در این    .ایط را تغییر داده استدانشمند ارشد هسته ای ایران، شر

است   ممکن  و  روبرو خواهد شد  بیشتری  مشکالت  با  آمریکا  جدید  دولت  تنها  نه  ترور،  این  دنبال  به  افزود:  تحلیل 

ه ای دارد با شرایط  ارتباطات دیپلماتیک این کشور را تضعیف کند، بلکه ایران که امید زیادی به احیای توافق هست

اگرچه مشخص نیست این ترور توسط چه کسی انجام شده اما   گزارش می افزاید:  .دشواری مواجه شده است

متوجه ای  رسانه  های  گمان  و  مظنون  حدس  اسرائیل  است.  ایران  ای  هسته  توافق  مخالف  بزرگترین  اسرائیل، 

میر لیتواک« »  .ت متحده به این توافق انجام داده استاست که این ترور را با هدف جلوگیری از بازگشت مجدد ایاال

گفت مسلم است  (CGTN) تلویزیون انگلیسی زبان چین رئیس گروه تاریخ خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه تل آویو به

که اسرائیل این ترور را انجام داده است، من معتقدم که اسرائیل می خواست بایدن را که قصد بازگشت به برجام  

گزارش در ادامه به ادعای اسرائیل در مورد نقش شهید فخری زاده در برنامه    .دارد در شرایط دشواری قرار دهد  را

هسته ای ایران پرداخته و نوشته است با توجه به مصوبه جدید مجلس ایران در مورد کاهش تعهدات هسته ای، 

با   ایران  با  میز  پای  نشستن  صورت  در  آمریکا  منتخب  جمهوری  استرییس  مواجه  زیادی  جین« »  .مشکالت  لیو 

آفریقا محقق به انستیتوی غرب آسیا و مطالعات  اجتماعی چین هم  آکادمی علوم  تمایل  CGTN در  کنار  در  گفت: 

مورد   این  در  کنون  تا  ایران  سازان  تصمیم  از  دیگری  بخش  برجام،  به  پیوستن  به  بایدن  تشویق  برای  ایران  دولت 

اند نداده  نشان  کرد:او    .واکنشی  از   اظهار  رنج هستند.  در  آمریکا  تحریم های شدید  تحت  ایران  مردم  از یک سو، 

 .افزایش یافته است  سوی دیگر، بی اعتمادی نسبت به ایاالت متحده که با خروج آن از برجام تقویت شده

 

 شکست؛ تحلیل رسانه های چین از راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران

پایبندی ایران و دیگر قدرت های بزرگ به برجام به رغم خروج یکجانبه آمریکا از این توافق بین المللی و   -ایرنا  -پکن

به شکست   را  ایران  بزرگ  آمریکا علیه ملت  راهبرد فشار حداکثری  نهایتا  ایران،  اقتدار جمهوری اسالمی  افزایش 

بین المللی و کشورهای عضو جامعه جهانی بر این باورند که دولت  به گزارش ایرنا، تقریبا اکثر ناظران  .کامل کشاند

های   تحریم  و  شدید  فشار  با  خواهد  می  که  اهدافی  به  نتوانست  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ  دونالد 

تحلیلی خاطر نشان کرده است   تلویزیون مرکزی چین بتازگی در گزارشی  .افسارگسیخته علیه تهران، دست یابد

ه تنش  همه  بین  ریشه  مهم  بسیار  توافق  یک  از  خروج  در  ترامپ  اقدام  ای،  هسته  توافق  درچارچوب  امروز  ای 

https://www.irna.ir/news/84141872/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84137367/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87


 
به    .المللی است ایران  و  پایبند ماندند  شینهوا، خبرگزاری رسمی چین هم می نویسد: کشورهای دیگر به برجام 

شد روسیه و چین هم بر  رغم همه فشارهایی که از ناحیه یکجانبه گرایی آمریکا متحمل شد، از این توافق خارج ن

ورزند می  تاکید  توافق  چارچوب  در  کشورها  همه  تعهدات  از  »  .اجرای  کشورش  که  چین  خارجه  وزیر  یی«  وانگ 

اصلی ترین حامیان برجام است می گوید که آمریکا با این فشارها و تحریم ها به جایی نمی رسد. این کشور باید  

به  و  بردارد  گام  عقالنیت  با  و  عینی  مسیر  باشد  در  پایبند  خود  المللی  بین  این    .تعهدات  برجام  زیر  آمریکا  امضای 

کشور را در قبال این توافق مسئول می کرد و به همان میزان خروجش از این توافق که کشورهای مهم دنیا در  

کار    .نگتن شدکنار ایران آن را امضا کرده بودند، بجای اینکه ایران را به مشکل بیاندازد، باعث انزوای روزافزون واش

بجایی رسید که روزنامه های چینی گزارش کردند حتی افکار عمومی در داخل آمریکا هم می خواهند جو بایدن 

پایبند باشد به برجام  بازگردد و  توافق  این  به  آمریکا  از    .رییس جمهوری منتخب  در مصاحبه هایی  او خود شخصا 

می رسد که با نظرداشت تحوالت و تنش های منطقه    عزمش برای بازگشت به برجام سخن گفته است و به نظر

که حاصل   باشد  مهم  توافق  یک  به  پایبندی  کاخ سفید  در  آینده  دولت  برای  گام  ترین  منطقی  و  ترین  درست  ای، 

گای برتون« استاد یکی از کالج های  »  .چندین سال رایزنی و یک دیپلماسی قوی از سوی کشورهای مختلف است

تاک بلژیک  بروکسل  ایران شهر  آمریکا علیه  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد  راهبرد فشار حداکثری  که  ید کرده است 

منتشر   دانشیار کالج »وسالیوس« بروکسل در تحلیلی که تلویزیون مرکزی چین از او  .کامالً شکست خورده است

ود، ناکارامد بوده و به  کرده است، خاطر نشان کرد: هر اقدام و فشار حداکثری که ترامپ علیه ایران اعمال کرده ب

او تصریح کرد:    .هیچوجه در عزم راسخ ایران برای حراست از حقوق مشروع خود در برجام خللی وارد نکرده است

شود در ترور دانشمند برجسته ایران دست داشته است، سالیان متمادی تالش کرد تا جامعه اسرائیل که گفته می

کرد تا  پنج سال قبل به چالش بکشد و از ابتدای مذاکرات سنگ اندازی میای  جهانی را در ارتباط با توافق هسته

در سال   نهایتاً  ترامپ  ادامه می   .از آن خارج شد  ۲۰۱۸اینکه  نگرانیبرتون  بازگشت جو دهد: حاال  از  های اسرائیل 

با پاره بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به برجام فزونی گرفته است و بار دیگر می از اقدامات زمام    ایخواهد 

این استاد    .امور را در اختیار خود بگیرد از آن جمله باید به مساله ترور دانشمند ایرانی در همین ارتباط توجه داشت

می بروکسل  »وسالیوس«  اقدامات  کالج  و  برجام  از  آمریکا  خروج  حتی  و  تحریم  و  حداکثری  فشار  راهبرد  گوید: 

گوید برتون می   .د بلکه موجب شد تا مقاومت و در واقع اقتدار تهران افزایش یابداسرائیل نه تنها ایران را تسلیم نکر

که ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده بزرگ ایران در حمله پهپادی آمریکا نیز اقدام دیگری از سوی ترامپ برای 

 .آمریکا در عراق در بر نداشتهای بالستیک به پایگاه  ای جز حمله ایران با موشکتسلیم کردن ایران بود، اما نتیجه

مقام اخیر  سفرهای  جمله  از  فارس  خلیج  منطقه  تحوالت  به  خود  تحلیل  در  ترور  او  و  منطقه  به  آمریکایی  های 

رسد توجه به وضعیت متشنج خاورمیانه  دانشمند ایرانی پرداخته و تاکید کرده است که در شرایط فعلی به نظر می

  .گیرد، مهمتر استتوجه به اینکه چه دولتی در آمریکا بر مسند قدرت قرار می  و مخاطرات بالقوه آن به مراتب از

شبکه خبری آسیا تایمز هنگ کنگ هم در تازه ترین تحلیل خود آورده است: دولت حسن روحانی رییس جمهوری  

تهران اگرچه  بود.  پایبند  به برجام  ترامپ  کارشکنی های  تراشی ها و  به رغم همه مانع  ایران  به    اسالمی  مجبور 

نزد امضای خود  زیر  اما هرگز  تعهداتش شد  از  از برخی  ایران   .بازگشت  امروز دولت  که  کند  تاکید می  این رسانه 

ایران تاکید دارد راه اصلی و درست، بازگشت آمریکا به برجام و   همچنان در مسیر درایتمندانه ای گام بر می دارد

سرعت به مسیر اجرای تعهداتش به طور کامل باز می گردد و از این   لغو تحریم ها است و در آن صورت ایران نیز به

رسانه های شرق آسیا گزارش کرده اند که منطقی ترین گام    .طریق می توان به یک بحران خود ساخته پایان داد

رای باید  ایران است. در عین حال  با  تعامل  از سرگیری  و  به برجام  بازگشت فوری  آمریکا  زنی  برای دولت بعدی در 

های الزم با دیگر کشورهای نگران نیز صورت گیرد تا روزنه ای از اختالفات وجود نداشته باشد و برجام به عنوان یک  

در همین    .توافق بین المللی بسیار مهم بار دیگر به طور کامل اجرایی شود و واشنگتن نیز عضو اجرایی آن باشد



 
البته کار چندان   این گزارش ها حاکی است که  این  حال  اروپا در  و  اما نقش چین، روسیه  بود،  هم ساده نخواهد 

ترور  که  آنها  است.  مهم  ها  تحریم  برداشتن  و  المللی  بین  توافق  این  به  بازگشت  به  آمریکا  اقناع  برای  و  میان 

ت دانشمند هسته ای برجسته ایران را محکوم کردند حاال باید برای ترغیب بایدن و دولت وی برای پایبندی به تعهدا

جین لیانگ شیانگ« کارشناس موسسه مطالعات بین المللی شانگهای چین در گفت و گو  »  .واشنگتن تالش کنند

میالدی    ۲۰۱۵خروج دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا از توافق هسته ای سال   با شینهوا در این باره می گوید:

او می افزاید: دولت آمریکا در راستای اشتباهات و    .بخشی از سیاست غیرمنطقی آمریکا در خاورمیانه و جهان بود

اقداماتی غیرمنطقی از این توافق خارج شد. آمریکا به این نیز بسنده نکرد و پس از آن تحریم های سرسختانه ای 

این    .علیه ایران در نظر گرفت و به سیاست فشار حداکثری روی آورد که باعث شد تنش ها در منطقه افزایش یابد

ترامپ  کارشناس آمریکا در دوران  از سوی دولت  افزاید که سیاست های بسیار نادرستی  در خاورمیانه اجرا  می 

بود آویو  تل  از سیاست های  آمریکا  دریغ  بی  آن جمله حمایت های  از  که  ارتباط خانم »هوا چون   .شد  در همین 

گوید: وزارت خارجه چین می  د اینگ« سخنگوی  بار  تا  آمریکا می خواهد  از  برنامه  چین  جانبه  توافق همه  به  یگر 

های  گسترش سالح  منع  پیمان  از  مشترک،  طور  به  ها،  دیگر طرف  با  و همراه  بازگردد  )برجام(  ایران  ای  هسته 

سخنگوی وزارت خارجه چین در یکی    .هسته ای بین المللی دفاع و همچنین از صلح و ثبات خاورمیانه حفاظت کند

به خبرنگار برای  از نشست های هفتگی خود  با طرف های مربوط،  ان چینی و خارجی در پکن گفت: چین همراه 

شورای امنیت سازمان ملل و اعتبار توافق جامع در باره مساله هسته ای    ۲۲۳۱ادامه حفظ اقتدار قطعنامه شماره  

کرد ای سال  »  .ایران همکاری خواهد  توافق هسته  که  باور است  بر همین  ایران هم  در  چانگ هوا« سفیر چین 

میالدی بازتابی از چند جانبه گرایی و نمادی از یک دستاورد تاریخی و دیپلماتیک است که باید مورد حفاظت    ۲۰۱۵

اظهارات این کارشناسان و مسئوالن در رده های مختلف بین المللی و ملی نشان می دهد که کارزار    .قرار گیرد

مقاومت ملت ایران شکست خورده است و از ابتدا نیز  فشار حداکثری آمریکا با درایت مسئوالن و رهبران ایران و  

محکوم به شکست بود و امروز که واشنگتن به این مساله واقف است باید تصورات خیالی و راهبردهای نادرست 

به  بر عمل  و جهانی مبنی  المللی  بین  به خواست مشروع  دادن  تن  به مسیر صحیح که همانا  و  کنار گذاشته  را 

 .المللی است، بازگردد توافقنامه های بین

 

 ظریف: برای بازگشت آمریکا به برجام آماده ایم 

باید    -ایرنا    -تهران   برجام شود  اینکه عضو  و  بازگشت برجام است  به  آمریکا موظف  ایران گفت:  امور خارجه  وزیر 

برای کسب شرایط عضویت تالش کند و ما هم آمادگی داریم آمریکا به برجام باز گردد اما واشنگتن باید با اجرای  

تازگی   به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا،»محمد جواد ظریف« به .زگشت به برجام را بدست آوردتعهدات خود امتیاز با

برنامه اینترنتی "عصر حیرت"در گفت وگو با موسسه فرهنگی آرمان مدیا که از کانال یوتیوپی آن پخش   با حضور در

که ایران را به عنوان نقض و تهدید ها به دنبال این بودند  اظهار داشت: در فصل هفتم منشور ملل امریکایی  شد،

تا بتوانند اقدامات تنبیهی را علیه ایران عملیاتی کنند با    .کننده صلح و متجاوز معرفی کنند  وزیر امور خارجه ایران 

امریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی سه بار تالش کرد ایران را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین   اشاره به اینکه

عرفی و در قالب فصل هفتم منشور ملل قطعنامه ای را در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب  المللی م

ها تاکنون نتوانسته اند ایران را در شورای امنیت سازمان ملل محکوم کنند کند اما موفق نشد،تاکید کرد: آمریکایی

ظریف اظهار داشت: در دوره اول برجام اجماع   .ندو یا قطع نامه هایی را علیه ایران در این شورا به تصویب برسان

امنیتی جهانی علیه ایران شکست خورد و علت اصلی نگرانی صهیونیست ها و آمریکایی ها در بر جام از بین رفتن  

وی    .این اجماع جهانی بود، زیرا آنها برای امنیت سازی ایران تالش زیادی انجام داده بودند ولی موفق نشده بوند

ت نگرانی صهیونیست ها و آمریکایی ها از امضای برجام این بود که برجام تهدید امنیتی ایران را از بین برد  گفت: عل
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بین رفت از  اجرا شود  ایران  اینکه علیه  بدون  نیز  امنیت  نامه شورای  افزود:    .و شش قطع  ایران  امور خارجه  وزیر 

صفحه سند برجام آنقدر    ۱۰۴نیت داشتند، بود و  کشور که اختیار از شورای ام برجام یک توافق حقوقی بین شش

ظریف   .قوی تدوین شده بود که چهار سال ترامپ نتوانست ایران را در سازمان ملل و یا شورای امنیت محکوم کند

و   امریکا  زیرا  است  ایران  برای  بزرگی  دستاورد  یک  برجام  که  بود  این  برجام  از  متخصصین  اکثر  برداشت   : گفت 

به دنبال ظرفیت سازی امنیتی ایران بودند و از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی همواره تالش می  اسرائیل همواره  

گروگانگیری شروع شد و در آن زمان  کردند که ایران را به عنوان یک تهدید امنیتی معرفی کنند و این تالش نیز با  

به گفته وی ، مرحله   .وروی مانع آن شدیک قطع نامه ای ذیل فصل هفتم منشور ملل به شورای امنیت بردند اما ش

ها به دنبال تصویب قطعنامه ای علیه ایران در شورای امنیت بودند که  دوم در جنگ ایران و عراق بود که آمریکایی 

وزیر امورخارجه    .با طراحی هایی که انجام شد از این موضوع نیز ممانعت به عمل آمد  ۶۶در آن زمان که در سال  

آ  : افزود  سال  ایران  در  ها  سال    ۸۳مریکایی  در  برداشتند  ۲۰۰۴و  خیز  هم  باز  پاریس  توافق  از  قبل  که   میالدی، 

 .موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت ببرد اما در این مورد نیز آمریکاییان نتوانستند موفقیتی به دست آورند

آمریکایی  عملکرد  به  نسبت  رهبری  معظم  مقام   : گفت  هستندظریف  بدبین  همه   ها  و  ندارد  تردید  هم  کسی  و 

وزیر امور خارجه ایران    .هاستنگرش آمریکایی روی حرف خود نمی ایستند و زیاده خواهی معتقدند آمریکایی ها

افزود: ایران به تمام تعهدات خود در برجام متعهد مانده است و تاکنون کسی نگفته است که ایران از برجام خارج  

وی    .برجام بودند، بدانند مذاکرات مسقط قبل از دولت روحانی شروع شده بود  شده است و دوستانی که مخالف

اظهار داشت : در مسقط فاصله مذاکرات اول و دوم بیش از یکسال طول کشید و دوستان کاری کردند که مذاکرات  

با اشاره به انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا گفت : اینکه آقای    .طوالنی شود  دو طرف بسیار ظریف 

بای دانند  بایدن می  آقای  افراد  زیرا  بمانیم  باید منتظر  کند  بر گردندبایدن هم می خواهد چه  بر جام  به  به گفته    .د 

ظریف، آمریکا از برجام خارج شد و هم اکنون عضو برجام نیست و تاکنون نیز نتوانسته در باز گرداندن قطع نامه ها  

عضو  وزیر امور خارجه ایران گفت: اما آمریکا  .علیه ایران استفاده کند، لذا آمریکا حضور خود را در برجام متوقف کرد

وی بیان کرد: آمریکا موظف    .منشور ملل نباید مانع اجرای برجام شود  ۲۵ل  سازمان ملل متحد است و به استناد اص

به بازگشت به برجام است و اینکه آمریکا عضو برجام شود باید تالش کند که شرایط عضویت را در برجام به دست  

مسائل موشکی دانند که برای بازگشت به برجام برخی مسائل از جمله  آورد، ضمن اینکه افراد دولت بایدن هم می

ظریف    .ایران قابل بحث نیست زیرا در زمان مذاکرات برجام این مسایل مطرح شده است و فعال قابل طرح نیست

توانند ما را در خصوص  اظهار داشت: آنها به دنبال ارفاق بیشتر به ایران نیستند بلکه به این نتیجه رسیدند که نمی

میلیارد دالر به عربستان سالح فروختند و یا    ۶۷فرانسه و انگلیس    مسائل دفاعی محدود کنند سال گذشته آمریکا،

اف    ۲۲ هواپیماهای  جمله  از  دالر  است  ۳5میلیارد  شده  فروخته  عربی  متحده  امارات  در    .به  آنها  افزود:  وی 

  ای خود بدهکار مردم ایران هستند ضمن اینکه در خصوص زمانبندی برجام تا روز آخر کلمه به های منطقه سیاست

ایم تا پس از تکمیل مذاکرات برجام به امضا رسیده است، ضمن اینکه ما پذیرفتیم که کلمه با یکدیگر مذاکره کرده 

پایان رسیده است پنج سال برخی از محدودیت ها را حفظ کنیم که آن هم در حال حاضر به  وزیرامورخارجه    .مثالً 

بر گردد اما آمریکا باید با اجرای تعهدات خود امتیاز باز گشت    ایران تاکید کرد: ما آمادگی داریم که آمریکا به برجام

آورد رابه دست  ایران    .به برجام  به مردم  آمریکا در فشار حداکثری  بدبین نیستیم،  آینده  به  ظریف اظهارداشت: ما 

هم   ما  اما  است  بازنده  مساله  این  در  امریکا  و  دهد  انجام  کاری  نتوانسته  ولی  است  کرده  اجحاف  برنده  بسیار 

وزیر خارجه ایران تاکید    .برد تبدیل شود  -تواند به یک بازی برد  نیستیم چون مردم تحت فشار بودند و این بازی می

کرد : برجام باعث قدرت ما شد و نباید فراموش کنیم که برخی از کشورها منتقد سیاست های آمریکا هستند اما  

وی ، به عنوان مثال هم اکنون فرانسه، مالزی، ترکیه و آلمان   به گفته  .بدون ایجاد تنش به پیشرفت نیز می رسند

مخالف سیاست های آمریکا هستند، اما با آمریکا نیز تنش ندارند و در برابر آمریکا استقالل نسبی خود را حفظ کرده  



 
لملل در سازی کتابی هستیم به نام" نظام بین اظریف خاطر نشان کرد: من به همراه دوستان در حال آماده   .اند

جهان پسا برجام" و این را نباید فراموش کنیم که ما معتقدیم در دنیا اتفاقی در حال شکل گیری است و مرکز قدرت  

دنیا از اروپا و آمریکا به این سمت در حال تغییر است و آمریکایی ها به دنبال این هستند در برابر این اقدام مقاومت  

منابع  .کنند اینکه  دوم  کرد:  بیان  نظامی،    وی  قدرت  دیگر  منابع  حاضر  حال  در  و  اند  شده  متعدد  جهان  در  قدرت 

تواند به شما توان رقابت در جهان را بدهد و ایران  بخشی است که میاقتصادی نیست بلکه تسخیر قلب ها و الهام 

است جهانی  مهم  مساله  این  دنبال  به  باوری  خود  سیاست   .با  از  یکی  دنیا  کشورهای  با  تعامل  گفت:  های وی 

دیپلماسی ما است و در این راستا برای توسعه روابط بین ایران با کشورهای روسیه و چین اقدامات مهمی انجام 

ام و تعداد سفرهای من به چین نیز قابل سفر به روسیه انجام داده   ۳۰سال گذشته    ۷شده به طوری که در طول  

ظریف با اشاره به    .بحث سیاسی مطرح شده استتوجه بوده است و در همه این سفرها بحث اقتصادی در کنار  

المللی برای من قابل تصور نیست که در شرایطی عدم رسمیت شناختن اسرائیل نیز گفت: در چارچوب روابط بین

اسرائیل عضو سازمان ملل شد اما در آن زمان نیز   ۱۹۴۸ما اسرائیل را به رسمیت بشناسیم، هرچند که در سال  

یل در سازمان ملل مخالف بود و این موضعی که ما در برابر اسرائیل داریم یک موضع منفرد  ایران با عضویت اسرائ

است صهیونیستی  رژیم  برابر  به    .در  رژیم  این  گرفته  پیش  در  صهیونیستی  رژیم  که  با سیاست هایی  گفت:  وی 

فلسطی اگر  اما  شناخت،  نخواهیم  رسمیت  به  را  اسرائیل  نیز  ما  و  رود  می  پیش  اضمحالل  با طرف  بخواهند  نیان 

نداریم مشکلی  برسند  توافق  به  آرمان  .اسرائیل  که  کشوری  عنوان  به  ما  وی،  گفته  می به  را  فلسطین  های 

شناسیم تحلیل ما این است که این کار رژیم صهیونیستی به نهایت نمی رسد چون ماهیت تجاوزگری اسرائیل یک  

حل دموکراتیک  ظریف گفت: تنها راه حل فلسطین راه    .تواقعیت انکار ناپذیری است که از ابتدا وجود داشته اس

می پرستان  نژاد  که  طوری  به  افتاد  اتفاق  جنوبی  آفریقای  در  آن  شبیه  که  اکثریت  است  قدرت  با  که  گفتند 

و هم سیاه نیفتاد  آفریقای جنوبی  در  اتفاقی  در حالی که چنین  رفت  بین خواهند  از  اقلیت سفیدپوستان  پوستان 

وزیر امور خارجه ایران بیان کرد: به    .دپوستان در این کشور قدرت اقتصادی بیشتری در اختیار دارنداکنون نیز سفی

و   شود  رعایت  المللی  بین  مسائل  در  حقوقی  های  کنوانسیون  باید  که  کنم  می  تاکید  دیپلمات  یک  عنوان 

تعهدا نباید خالف  بر  آمریکا  که  حالی  در  کنند  استفاده  سوء  مسئله  این  از  سال  کشورها  از  المللی  بین    ۱۳۳۲ت 

ظریف تاکید کرد:   .برخالف این تعهدات عمل کرد و پس پیروزی انقالب اسالمی سفارت آمریکا مرکز جاسوسی شد 

کنم بدون رضایت مردم امکان پیگیری روابط خارجی وجود ندارد و ما  سال فعالیت دیپلماسی تاکید می   ۴۵با بیش از 

یا   و  از سالح  نه  را  خود  مشروعیت جمهوری مشروعیت  مبنای  بلکه  گیریم  می  خارجی  قدرت  یا  و  نظامی  قدرت 

وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: تنها ابزار قدرت ما در جهان مردم ایران هستند و   .اسالمی ایران از مردم است

ی است و  رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسالمی ایران یک نظام اخالقی و یا دینی نیست، بلکه یک نظام حیات

ظریف در پایان تصریح کرد: ما به عنوان یک دولتمرد باید در دنیا حرفی برای    .این نیز بر خالف دین و اخالق نیست

 .گفتن داشته باشیم و باید بدانیم که بدون مردم ما هیچ هستیم

 

 هرات  –احیای جاده ابریشم با افتتاح راه آهن خواف 

ها   کریدور    -ایرنا    –استان  مسیر  در  "هرات"  به  رضوی  خراسان  استان  شرق  جنوب  در  واقع  خواف  ریلی  مسیر 

آذر،    ۲۰هانی،نویدبخش رونق و توسعه اقتصادی برای ایران و کشورهای منطقه است و امروز  المللی تجارت جبین

جاده  احیای  شاهد  زمینیان  تا  یافت  گشایش  رسما  افغانستان،  و  کشورمان  جمهور  روسای  حضور  با  مسیر  این 

هرات در توسعه منطقه نقش مستقیم دارد و سبب تکمیل   -آهن خواف  بر اساس گزارش ایرنا ، راه   .ابریشم باشند

و توسعه شبکه ریلی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اکو، افزایش ترانزیت کاال از کشورهای آسیای میانه به  

شمال به جنوب بازرگانی جهان را  المللی در مسیر شرق به غرب و  اقیانوس هند و آغازی برای ایجاد یک کریدور بین 
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خط  اتصال  و  ریلی  طریق  از  ابریشم"  "جاده  احیای  موجب  همچنین  دارد  پی  طریق    در  از  ایران  به  چین  آهن 

می  است  .شودافغانستان  افغانستان  و  ایران  ملت  برای  گشایش  روز  روحانی  حجت   امروز،  حسن  االسالم 

جمهور افغانستان و به  هرات که با حضور رئیس-آهن خوافتاح راهجمهور صبح امروز )پنجشنبه( در مراسم افترئیس 

برای   گشایش  روز  رحمت،  روز  سالم،  روز  امروز  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو  بزرگ  ۲صورت  ملت 

هستند و در طول تاریخ برادری و     ملتی که از یک ریشه، تاریخ، فرهنگ و از یک منطقه  ۲افغانستان و ایران است.

روحانی گفت: امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی    .ایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردندهمس

روابط   دل ۲در  از طریق  ما  روابط  است.  ایران  و  افغانستان  فرهنگملت  اندیشه،  تالش ها،  و  رفتارها  و  بوده  ها  ها 

 .کندتر میاست و امروز ریل راه آهن این پیوند را مستحکم

رئیس جمهوری افغانستان در  //     ملت است  ۲هرات ، طرحی تاریخی و حیاتی برای  -اشرف غنی: راه آهن خواف  

 .کشور ایران و افغانستان تاریخی و حیاتی دانست  ۲هرات، این طرح را برای  -مراسم افتتاحیه مسیر ریلی خواف

آهن این خط  افتتاحیه  مراسم  در سخنان  غنی  ک محمداشرف  پروژه  گفت: خوشحالم  برداری  بهره  امروز شاهد  ه 

کشور  ۲تاریخی و حیاتی راه آهن هرات خواف هستیم.افتتاح این مسیر مهم ، نتیجه تالش های خستگی ناپذیر هر  

اتصال کشور افغانستان به شبکه ریلی ایران )از   .در بخش اتصال منطقه ای و رسیدن به رفاه اقتصادی آینده است

جنوب مچنین اتصال این کشور از طریق راه آهن ایران به کریدور بین المللی شمال  بافق(، ه-طریق راه آهن مشهد

غربی اکو و تراسیکا )کشور ترکیه و جنوب اروپا(    –کریدور بین المللی شرقی   )حوزه خزر، روسیه و شمال اروپا( و

بهار در جنوب ایران( از جمله ابعاد و نیز اتصال افغانستان از طریق راه آهن ایران به آبهای آزاد )بندرعباس و بندر چا 

به رشد و توسعه  هرات  -ضمن اینکه مسیر راه آهن خواف    .هرات است   –طرح راه آهن خواف   و مزایای بین المللی

 .سواحل مکران و افزایش مبادالت از طریق بندر جابهار به عنوان قطب حمل و نقل بین المللی کمک می کند

قابلیت جابه  راه:  و یک میلیون مسافر  ۶جایی  وزیر  بار  تن  فعالیت  بینی میپیش//    میلیون  شود در سال نخست 

میلیون تن بار و کاال از طریق    ۶هرات، سه میلیون تن بار و کاال و در سال نهایی افق این طرح،    -مسیر ریلی خواف  

جابه  افغانستان  و  ایران  بین  شود.آن  بهره جا  میبا  یک  ساالنه  آهن،  خط  مسیر  این  همین  برداری  از  مسافر  لیون 

هرات زنجیره حمل و    -اندازی خط ریلی خواف  با راه   .کشور ایران و افغانستان رفت و آمد خواهند کرد  ۲طریق بین  

المللی کامل می شود و کشور در خشکی محصور شده افغانستان از طریق این خط آهن و نقل کاال در کریدور بین 

چابهار برای صادارت، واردات و ترانزیت سهل و    -زاهدان  -بیرجند  -هداتصال آن به مسیر ریلی در دست ساخت مش

هرات   -وزیر راه و شهرسازی در آیین افتتاح راه آهن خواف  .یابدبه آبهای آزاد در جنوب ایران دسترسی می سریع و

می در افتتاح راه  محمد اسال  .میلیون تن بار و یک میلیون مسافر را دارد  ۶جایی  گفت: این خط راه آهن قابلیت جابه 

کیلومتر برای    ۲۲۵شکل آنالین)برخط( با حضور رییس جمهوری، برگزار شد، اظهار کرد :  هرات که به  –آهن تهران  

کیلومتر   ۸۵رسد و  کیلومتر آن امروز به افتتاح می  ۱۴۰هرات در دستور کار قرار داشت که    -احداث راه آهن خواف

مند تا پروژه به تکمیل برسد و بتوانیم از اتصال کامل آن بهره م می رسدباقی مانده با همکاری بهتری به سرانجا

حسین سنجرانی، فرماندار خواف نیز در این باره گفت: مسیر ریلی خواف به هرات یکی از طرحهای بسیار    .شویم

افزایش ارزآوری اقتصادی، حملمهم ملی و بین نه تنها موجب  با المللی است که  ایران و  صرفه کاال   ارزان و  بین 

    .افزایدبر ثبات و امنیت، ظرفیتهای اشتغالزایی و ارتقاء وضعیت اقتصادی کل منطقه می  شود بلکهافغانستان می 

راه  سنجرانیافزود: ساالنه    -خواف   آهنفعالیت  نقل  و  حمل  ظرفیت  ایجاد  با  نقش    ۱۲هرات  کاال  و  بار  تن  میلیون 

ونق اقتصادی افغانستان و توسعه مبادالت کشور دوست و همسایه  موثری بر افزایش حجم صادرات و واردات و ر

به  هرات، گامی مهم در توسعه شبکه ریلی  -آهن خوافبرداری از راه بهره   .شرقی با جمهوری اسالمی ایران دارد

را افزایش داده و  تواند سهم ایران در ترانزیت کاال بین اروپا و آسیا  می رود که ضمن توسعه شرق کشورشمار می

هرات به عنوان ششمین خط   –احداث راه آهن خواف    .را تقویت کند جایگاه کشورمان در کریدورهای شرق به غرب



 
های مهم زیربنایی است که نقش بسیار بزرگی را در اقتصاد و  آهن مرزی ایران با همسایگان منطقه، یکی از پروژه 

ایران و افغانستان خواهد داشت نیز گفت: طراحی و  عضو    .توسعه  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

راه از دستاوردهای  ساخت  یکی  کشور  غرب  در  افغانستان  به هرات  رضوی  خراسان  جنوب شرق  در  خواف  آهن 

است ایران  اسالمی  جمهوری  مهم  صفایی  .ملی  گفتگومحمد  در  طرحهایی   دلویی  اجرای  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با 

خواف ریلی  کاالهای  -  مانند خط  مبادالت  و  صادرات  توسعه  در  مهمی  نقش  مردم     .دارد کشورمان هرات  نماینده 

راه گفت:  همچنین  اسالمی  مجلس شورای  در  بجستان  و  راه گناباد  به  آن  اتصال  و  ریلی  خط  این  در اندازی  آهن 

گناباد ساخت  ا -زاهدان  -بیرجند -دست  بازرگانان  دسترسی  سهولت  و  سرعت  موجب  نیز  به  چابهار  یرانی 

را کاهش می  آنها  فعالیت  و هزینه  و هند شده  افغانستان  میانه،  آسیای  روابط    .دهدکشورهای  تقویت  و  توسعه 

و   دو کشور، جابجایی  بین  و مسافرت  کاال  واردات  و  با تسهیل صادرات  دو کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

کاهش هزینه نسبی حمل و نقل و رفع انحصار حمل کاال میلیون تن بار در چشم انداز بلند مدت،    ۶ترانزیت بیش از  

نقل  و  حمل  با  مقایسه  در  سوخت  مصرف  کاهش  و  منطقه  ترابری  در  ایمنی  افزایش  ای،  جاده  نقل  و  حمل  از 

دسترسی مناسب ریلی افغانستان از طریق ایران به دیگر مناطق    .ای از جمله اهداف اجرای این طرح استجاده 

بین المللی اعم از آب های آزاد جنوب، منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و اروپا و پوشش خدمات ترابری ریلی برای حدود  

   .یک میلیون نفر از مردم افغانستان در منطقه هرات نیز از اهداف دیگر اجرای این طرح است

 

 خورشید« مجید مجیدی در جشنواره هاینان چین به نمایش درآمد »

روز    -ایرنا  -تهران یازدهمین  در  شنبه  روز  ایرانی،  نام  صاحب  کارگردان  مجیدی«  »مجید  ساخته  »خورشید«  فیلم 

درآمد به نمایش  فیلم هاینان چین  المللی  بین  با    .جشنواره  که  فیلم  این  اکران  از  ایرنا، پس  روز شنبه  به گزارش 

 .تماشاگران مواجه شد نشست پرسش و پاسخ تماشاگران با کارگردان فیلم برگزار شد خوبی از سوی  استقبال

و پرداخت  بود  پرسش شده  آن  درباره  که  فیلم  از  هایی  بخش  مفاهیم  و  ها  تمثیل  به  نشست  این  در  از  مجیدی 

کرد فیلم صحبت  و  آن ها  موفقیت های  و  نوجوان  بازیگران  بازی  در نشست  مجیدی همچنی  .چگونگی  بالفاصله  ن 

وی در مستر کالس که عنوان »یک    .خبری حاضر شد و بعد از ظهر همین روز نیز کالس آموزشی خود را برگزار کرد

یک تجربه« را برای آن انتخاب کرده بود، فیلم بچه های آسمان را به دلیل محبوبیتش در چین موضوع کالس    -فیلم  

جشنواره بین المللی فیلم هاینان با حضور چهار هزار و    .قرار داد و به انتقال تجربیاتش در ساخت این فیلم پرداخت

فیلم منتخب چینی و    ۱۸۹آذر آغاز شده است. در طول برگزاری این جشنواره،    ۱۰ر از روز  کشو  ۱۱۴ فیلم از  ۳۷۶

 .سینمای چهار شهر هایکو، سان یا، دان جوئو و چیونگ های به نمایش در آمد ۱۵خارجی در 

 

 مجیدی: تحریم های آمریکا جنایت علیه ملت ایران است 

»مجید مجیدی« کارگردان نامدار ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم هاینان چین گفت که تحریم های    -ایرنا  -تهران

طی   است  ۴۰آمریکا  بشریت  علیه  جنایت  نوعی  به  ایران،  ملت  علیه  گذشته  روز    .سال  مجیدی  ایرنا،  گزارش  به 

در   حاشیه شنبه  در  که  چین  سازی  فیلم  عرصه  هنرجویان  و  کارگردانان  ویژه  کالس"  "مستر  آموزشی  کارگاه 

ایران در   افزود: ملت  برگزار شد؛  المللی فیلم هاینان  بین  به دلیل تحریم های ظالمانه    ۴۰جشنواره  سال گذشته 

ران از سوی آمریکا را در این مساله  این کارگردان ایرانی، دلیل تحریم ته  .آمریکا در شرایط سختی قرار داشته اند

وی با بیان اینکه برای سالیان    .روی پای خود بایستد عنوان کرد که ملت ایران خواهان استقالل است و می خواهد

افزود:   داشت،  قرار  آمریکا  اختیار  در  گاز  و  نفت  مانند  ایران  ملی  دوران حکومت طاغوت، سرمایه های  در  و  سال 

سال روی پای خود ایستاده، آمریکا نمی تواند آن را بپذیرد به همین دلیل به تحریم    ۴۰عد از  اکنون که ملت ایران ب

آورده است و   .روی  تحریم کرده  ایران  از ملت  را هم  دارو  این شرایط کرونایی،  در  آمریکا حتی  داد:  ادامه  مجیدی 

https://www.irna.ir/news/84143466/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84143466/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84143466/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84143573/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
ن مبتال به کرونا در ایران هم همین تحریم  اجازه واردات دارو را نمی دهد .یکی از دالیل باال بودن آمار جان باختگا

است دارو  کمبود  و  آمریکا  بیماران   .های  و  کودکان  نیاز  مورد  داروی  اینکه  یاداوری  با  خورشید  فیلم  کارگردان 

آمریکا وارد کشور نمی شود، اظهار کرد: اسمی جز جنایت علیه بشریت نمی  به دلیل تحریم های  سرطانی هم 

وی در ادامه از دولت و ملت چین به دلیل حمایت از ملت ایران در شرایط کرونایی    .گذاشتتوان روی این تحریم ها  

و    .قدردانی کرد با حضور چهار هزار  المللی فیلم هاینان  بین  از  ۳۷۶جشنواره  از روز    ۱۱۴ فیلم  آغاز    ۱۰کشور  آذر 

این جشنواره،   برگزاری  سینمای چهار شهر هایکو،    ۱۵فیلم منتخب چینی و خارجی در    ۱۸۹شده است. در طول 

آمد در  نمایش  به  و چیونگ های  دان جوئو  یا،  به    .سان  که  بر مجید مجیدی  ایران هم عالوه  از جمهوری اسالمی 

 .عنوان داور و ناظر جشنواره شرکت کرده است، »حسین خلیفی« از فعاالن فرهنگی نیز حضور دارد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

همکاری اوراسیا را با پروژه کمربند و جاده خواستار  پوتین /   در نشست شورای اقتصادی عالی اوراسیا 

 شد

رئیس جمهور روسیه روز جمعه بر اهمیت همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه چینی »کمربند و جاده« تاکید  

والدیمیر پوتین   به نقل از خبرگزاری شین هوا از مسکو، خبرگزاری صدا و سیما گزارش سرویس بین الملل  به  .کرد

رئیس جمهور روسیه روز جمعه بر اهمیت همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه چینی »کمربند و جاده« تاکید  

های اوراسیا  قتصادی عالی اوراسیا اعالم کرد: ما اساسا درباره پیوند دادن فعالیتپوتین در نشست شورای ا  .کرد

ای تاکید کرد  کرملین نیز با انتشار بیانیه    .کنیمبا ابتکار معروف کمربند و جاده که چین ارائه کرده است، گفتگو می

بت اوراسیا  اتحادیه اقتصادی  با  واند همکاریبسیار مهم است که  را  های وحدت  ها و سازماندیگر کشور های خود 

ای که دهم نوامبر امسال شورای سران  رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد توافقنامه اولیه  .ای تقویت کندمنطقه 

شانگ  همکاری  می سازمان  کرد  امضا  اروپا  اقتصادی  کمیسیون  و  یکپارچگی  های  مسیر  در  جدیدی  گام  تواند 

اوراسیا  اقتصادی منطقه  بیشتر  اوراسیا    .باشد  هر چه  اقتصادی  در جامعه  روند وحدت  توسعه  کرد  تصریح  پوتین 

های  های خارجی را نیز جلب کرده است. در حال حاضر جامعه اقتصادی اوراسیا با برخی قدرت توجه برخی کشور

رت آزاد با  لین دور مذاکرات درباره تجاپوتین افزود او .اقتصادی مثل چین و هند توافق همکاری به اجرا گذاشته است

 .ای نزدیک آغاز خواهد شدهند در آینده 

 

 واکنش چین به دخالت های آمریکا در امور تایوان

خبرگزاری  به گزارش سرویس بین الملل  .پکن بار دیگر به واشنگتن در خصوص دخالت در امور تایوان هشدار داد

، پکن در واکنش به فروش تسلیحات از سوی امریکا به تایوان در چندین مرحله از این اقدام به  چین از صدا و سیما

به دخالت ایاالت متحده خواسته است  واز  آمده  امور  خشم  در  پایان دهد.های خود  وزارت   داخلی چین  سخنگوی 

 کندوش اسلحه به تایوان بیانیه مشترک چین و ایاالت متحده را نقض میامور خارجه چین هم با تاکید بر اینکه فر

 ها شدیدا مخالف است و با آن برخورد خواهد کرد. گوید پکن با این گونه رفتار می

 

 :ایسنا -

 چین در آستانه انعقاد قرارداد چندمیلیاردی وام در برابر نفت با عراق 

https://www.iribnews.ir/fa/international
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ه تحت آن در قبال قراردادهای  با شرکت ژنهوآ اویل چین امضا کند ک  عراق قرار است یک قرارداد چند میلیارد دالری

به گزارش ایسنا، این قرارداد جدیدترین نمونه از وام دهی چین   .بلندمدت تامین نفت، پول پیش دریافت خواهد کرد

چین این  از  پیش  است.  چینی  دولتی  بانکهای  و  بازرگانی  شرکتهای  طریق  از  نفت  تولیدکننده  کشورهای    به 

بود که در قبال آن نفت   پرداخت کرده  آنها  به  پولی  اکوادور امضا کرده و  آنگوال، ونزوئال و  با  قراردادهای مشابهی 

دریافت می کرد. سقوط تقاضا و قیمتهای نفت، بودجه عراق را در مضیقه قرار داده و دولت این کشور برای پرداخت 

فته منابع آگاه، سازمان دولتی فروش نفت عراق )سومو( به گ  .حقوق کارمندان دولتی با مشکل روبرو شده است

ر باید توسط هیات دولت عراق تصویب شود. حسن  شرکت ژنهوآ اویل را انتخاب کرده است. با این حال توافق مذکو

ندیم، سخنگوی هیات دولت عراق اظهار کرد که این پیشنهاد در دست بررسی قرار دارد و برای تصویب به نخست  

تحت مفاد نامه ای که سومو ماه گذشته به معامله گران نفت فرستاد، برنده مزایده به مدت    .می شود  وزیر ارایه

هزار بشکه در روز نفت خریداری خواهد کرد. پول یک سال   ۱۳۰یون بشکه در ماه معادل حدود  پنج سال چهار میل

فعلی بیش از دو میلیارد دالر    اول عرضه نفت از پیش پرداخت خواهد شد که طبق محاسبات بلومبرگ، به قیمت

عت تجارت نفت ایجاد کرد و  به گفته منابع آگاه، این قرارداد عالقه گسترده ای را در میان نامهای بزرگ صن  .است

همه تولیدکنندگان نفت امسال از شیوع ویروس    .مهلت مزایده تمدید شد تا فعاالن بازار بیشتری در آن شرکت کنند

آسیب دیده اند. اما عراق که تقریبا همه درآمد دولتی اش از فروش نفت است، در بدترین  کرونا و سقوط قیمت نفت 

پ طبق  دارد.  قرار  ممکن  امسال  وضعیت  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید  پول،  المللی  بین  صندوق  بینی    ۱۲یش 

ن و کارمندان دولت عراق برای پرداخت حقوق معلما  .درصد کوچک می شود که بیشتر از سایر اعضای اوپک است

ژی که با  کشورهای غنی از انر  .دولتی به مشکل برخورد کرده و این امر اعتراضات خیابانی را به دنبال داشته است

کمبود مالی روبرو می شوند معموال برای تهیه پول به قراردادهای پیش پرداخت روی می آورند اما بغداد تاکنون 

دمختار کردستان در شمال این کشور در گذشته قراردادهای مشابهی  چنین کاری نکرده بود. دولت منطقه نیمه خو

در قرارداد پیش پرداخت، خریدار نفت    .دادها استفاده کرده اندامضا کرده و چاد و جمهوری کنگو هم از این نوع قرار

داد نفتی پیش پرداخت قرار  .در واقع وام دهنده به کشور تولیدکننده می شود و بشکه های نفت وثیقه وام هستند

ل  میلیارد دالر است که شرکت روس نفت در سا  ۱۰عراق، بزرگترین پیش پرداخت در تاریخ است اما کمتر از رکورد  

کرد  ۲۰۱۳ دریافت  گلنکور  و  ویتول  بازرگانی  بی سابقه    .از شرکتهای  نظر  این  از  قرارداد  این  مالی،  بر وجه  عالوه 

به هر را  نفت عراق  دارد  اجازه  آن  برنده  که  با شرایط    است  نفت خاورمیانه  ببرد. معموال  مقصدی که می خواهد 

تا مانع از فروش مجدد نفت این منطقه توسط معامله گران و پاالیشگاهها به    سخت گیرانه ای فروخته می شود 

دیگر شود عراق    .مناطق  به  بهره  بدون  وام  این  که  این حقیقت  تا  دارد  کافی صرفه  به حد  احتماال  چنین شرطی 

بر اساس گزارش   .می شود را جبران کند. معموال یک کشور برای پول پیش بهره ای را پرداخت می کندپرداخت  

آ در تولید و تجارت نفت فعالیت دارد. اگرچه این شرکت در خارج از چین چندان شناخته شده  بلومبرگ، شرکت ژنهو

. این شرکت در امتیازات نفتی نیست اما نقش مهمی در سیاست جهانی شدن چین در عرصه انرژی ایفا می کند

کویت، برزیل و جمهوری   در امارات متحده عربی، قزاقستان و میانمار سرمایه گذاری کرده و نفت کشورهایی مانند

سال   در  شرکت  این  کند.  می  تجارت  را  چین   ۲۰۰۳کنگو  دولتی  دفاعی  پیمانکار  بزرگترین  زیرمجموعه  عنوان  به 

 انتهای پیام  .ینی شامل یونی پک، چاینا اویل و سینوکم هستندتاسیس شد. سایر بازرگانان بزرگ چ

 

 :نیخبرآنال -

 های جهانی چین؛ تغییر دهنده بازی واکسن
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ورلد »ورکرز  بازی«،   (Workers World) «روزنامه  دهنده  تغییر  »واکسن های جهانی چین؛  عنوان  با  گزارشی  در 

درصد دیگر مردم    ۹۵زی درباره سرنوشت  درصد از جمعیت جهان را داراست و نگرانی ناچی  ۵نوشت آمریکا کمتر از  

مواجه هستند، دارد و در حال حاضر، بیشترین نگرانی دولت واشنگتن این است که چه  جهان که با پاندمی کرونا  

توزیع کند آمریکا  در  را  واکسن های ضد کرونا  و تحت چه شرایطی  از   خبرآنالین به گزارش  .زمانی، چطور  نقل  به 

، این در حالیست که آمار تلفات کرونا در این کشور به رکوردهای حیرت انگیزی رسیده و  (CRI) رادیو بین الملل چین

( میالدی  آتی  فوریه سال  تا  رود  انتظار می  و  افزایش است  به  رو  به  (۲۰۲۱همچنان  ابتال  از  ناشی  تلفات  تعداد   ،

دولت ترامپ به صراحت تاکید کرده است که تا زمانی که نیازهای مردم    .زار نفر برسده  ۵۰۰در آمریکا به    ۱۹-کووید

این در حالیست که ویروس کرونا در چین   .آمریکا به واکسن کرونا را تامین نکند، به باقی جهان واکسن نمی دهد

که بتواند    قرار داده استتوسط مقامات چین، این کشور را در جایگاهی    ۱۹-تحت کنترل در آمده است و مهار کووید

به نیروی تامین کننده تجهیزات پزشکی و تجهیزات محافظت شخصی مورد نیاز جهان تبدیل شود؛ چین به عنوان  

کشوری ظاهر شده است که این قابلیت و تمایل را دارد که صدها میلیون دوز واکسن نجات دهنده و مهار کننده 

کند توزیع  جهان  سطح  در  را  پ  .کرونا  کشورهایسران  به  در    کن  که  اند  داده  وعده  التین  آمریکای  و  آسیا  آفریقا، 

که   است  این  چین  تعهد  گرفت؛  خواهند  قرار  چین  کرونای  ضد  آمیز  موفقیت  های  واکسن  به  دسترسی  اولویت 

نظر   از  را  قابلیت  این  چین  بود؛  خواهند  جهان  در  همگانی  استفاده  برای  بهداشتی  محصول  یک  هایش  واکسن 

میلیون ها دوز از این واکسن ها را به تولید انبوه برساند و مهم تر از همه این است که    و فنی دارد کهتکنولوژی  

چین در عین حال متعهد شده است که جهت حل چالش  .می تواند این واکسن ها را به تمام کشورهای جهان بدهد

های تولیدی خود   ی تولید واکسنهای پبش روی شرکت های داروسازی خصوصی چندین میلیارد دالری، دانش فن

این   دریافت  برای  مالی الزم  استطاعت  و  این محصوالت  به  واکسن های چین دسترسی  توزیع  دهد؛  ارائه  نیز  را 

میلیارد دالری    ۲واکسن ها توسط کشورهای در حال توسعه را تضمین می کند؛ چین در عین حال به تامین بودجه  

در مقابل، ترامپ در    .پاندمی کرونا دارند، متعهد شده است  جهت مقابله با برای کشورهایی که نیاز به زیرساخت  

مه سال جاری میالدی و همزمان با شروع همه گیری کرونا، تمام روابط خود با سازمان بهداشت جهان را   ۲۹تاریخ  

پاندمی کر تحقیقات جهانی جهت مهار  پروسه  در  یا همکاری  و  برای کمک  و دیگر هیچ تالشی  نکردقطع کرد   .ونا 

ریالیسم و استعمار طلبی آمریکا با تالش های معرکه و شگفت انگیز بشردوستانه چینی ها هیچ تناسبی ندارد! امپ

آمریکایی مورد   اندیشکده های  و  از سوی رسانه ها  نیست که کمک های جهانی چین مکررا  آور  تعجب  بنابراین، 

ه دلیل کمک هایش به جهان انتقاد می کنند، ل که از چین برسانه های آمریکایی در عین حا  .انتقاد قرار می گیرد

داخل   را  کرونا  ویروس  است  شده  موفق  زیادی  بسیار  حد  تا  چین  که  بپذیرند  را  واقعیت  این  که  اند  شده  مجبور 

بنابراین،   مرزهایش از بین ببرد و از آنجایی که مقامات پکن توانسته اند به شیوه ای اساسی کرونا را مهار کنند، 

نیاز اضطراه این کشور یچ  به فرد جمعیت یک میلیارد و چهار صد میلیون نفری  به واکسیناسیون فرد  ری و فوری 

واکسن ضد کرونای تولید شده توسط چهار شرکت چینی به فاز سوم آزمایشات بالینی   ۵در حال حاضر  !وجود ندارد

سن قبل از تائید ایمنی و توزیع  نهایی یک واک  کشور رسیده اند و این در حالیست که فاز سه، آزمایش  ۱۶در حداقل  

شود می  محسوب  آن  همکاری    .گسترده  حال  در  چین  در  واکسن  کننده  تولید  دولتی  و  خصوصی  های  شرکت 

تولید  همچنین  و  ساخت  تکنولوژی  تضمین  آنها  مشترک  هدف  و  هستند  جهان  سراسر  های  شرکت  با  مشترک 

مالی برای پرداخت هزینه های آنها را داشته    جهان استطاعت  گسترده و انبوه واکسن هایی است که کشورهای 

میلیارد    ۱۰.۵این در حالیست که دولت آمریکا شرکت های داروسازی خود را با تخصیص بودجه ای بیش از    .باشند

این شرکت اما  است  کرده  مالی  تامین  کرونا  واکسن  تولید  برای  تحقیق  مسیر  در  پیکر خصوصی   دالر  غول  های 

صول نهایی خود را که با بودجه عمومی تولید کرده اند، با سودهای هنگفت به سازمان ها  در آمریکا مح  داروسازی

اینطور می توان نتیجه گرفت که مالکیت خصوصی در نظام سرمایه    !و آژانس های دولتی آمریکا خواهند فروخت
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صالح عمومی را  که منفعت و م  داری بزرگ ترین مانع در مسیر حل آن دسته از مشکالت جهانی محسوب می شود

 1464400 کد خبر .به خطر می اندازد

 

 :مشرق -

 درصد رشد می کند   ۱۰اد چین سال آینده اقتص 

و   مصرف  اوضاع  بهبود  با  چین  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  میزان  المللی،  بین  اقتصادی  پژوهش  یک  اساس  بر 

نقل از راشاتوی، بر اساس یک پژوهش    به به گزارش مشرق  .درصدی خواهد داشت  ۱۰خدمات در سال آینده رشد  

با بهبود اوضاع م اقتصادی بین المللی صرف و خدمات در سال آینده رشد  میزان تولید ناخالص داخلی کشور چین 

درصد رشد می یابدکه بیش از رقم    ۱۰تا    ۲۰۲۱بر اساس این پژوهش اقتصاد چین در سال    .زیادی خواهد داشت

آخرین پژوهش ها حاکی از آن است علیرغم اینکه در ماههای اخیر   .نظر بود  درصدی است که روی آن اتفاق  ۷.۹

پیش بینی هایی از افزایش رشد اقتصادی چین بود اما به نظر می آید هنوز فرصت زیادی برای افزایش اقتصادی  

 همچنان    وربر اساس اعالم اکونومیک کاپیتال، مولفه های افزایش رشد اقتصادی در این کش  .این کشور وجود دارد

خبرهای عرضه واکسن در کشور های توسعه یافته مسیرصادرات برای چین را بیشتر فراهم کرده   قوی است و نیز

شود می  کشور  این  اقتصادی  رشد  افزایش  عامل  اینها  و  چین   .است  اقتصادی  رشد  با  پژوهش،  این  اساس  بر 

حتماال بانک مرکزی این کشور نرخ  طوری که ا برخی تغییرات هم در سیاست های دولت این کشور رخ خواهد داد به

 منبع: فارس .تا حدودی کاهشی شود ۲۰۲۱بهره را سال آینده باال ببرد.اقتصاد این کشور احتماال تا پایان سال 

 

 : میتسن یخبرگزار -

 یادداشت استاد دانشگاه شانگهای|بررسی مشارکت استراتژیک جامع ایران و چین 

یران سابقه طوالنی دارد و هنگامی که چین طرح همکاری "کمربند و جاده" را در سال  مبادالت دوستانه بین چین و ا

یافت  ۲۰۱۳ افزایش  جاده"  و  "کمربند  امتداد  در  مهم  کشور  یک  عنوان  به  چین  برای  ایران  ارزش  کرد،  به     .مطرح 

المللی شانگهای در « استاد دانشگاه مطالعات بینفن هونگدا، پروفسور » اری تسنیمخبرگز  گزارش گروه بین الملل

به بررسی مشارکت استراتژیک جامع ایران و چین پرداخته که متن آن   خبرگزاری تسنیم یادداشتی اختصاصی برای

، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین از ایران دیدار کرد و طی این دیدار چین و  ۲۰۱6در ژانویه    به شرح زیر است:

یه »مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین« در تهران را صادر کردند. دو ایران بیان

فعال همکاری خود   کشور توافق خود را برای ایجاد یک مشارکت راهبردی جامع اعالم کردند و مایل هستند به طور

ی، دفاع ملی و امور بین الملل و  را تحت چارچوب زمینه های سیاسی، همکاری عملی، علوم انسانی، امنیت قضای

ایجاد یک مشارکت راهبردی  به پنج سال است که در حال  نزدیک  ایران  و  اکنون، چین  ارتقا دهند. هم  منطقه ای 

حال توسعه است؟ این مقاله بصورت بسیار ساده موضوع فوق را  جامع هستند، اما روابط بین دو کشور چگونه در  

 کند.بررسی و تحلیل می

مبادالت دوستانه بین چین و ایران سابقه طوالنی  //    ین و ایران برای ایجاد یک مشارکت راهبردی جامعتوافق چ

را در سال   و جاده"  "کمربند  به عنوا  ۲۰۱۳دارد، هنگامی که چین طرح همکاری  در  مطرح کرد،  ن یک کشور مهم 

نه سفر رئیس جمهور شی جین پینگ  امتداد "کمربند و جاده" ارزش ایران برای چین افزایش یافت و این موضوع زمی

سال   اوایل  در  ایران  ایران   ۲۰۱6به  و  آلمان  فرانسه،  انگلیس،  روسیه،  متحده،  ایاالت  چین،  دیگر،  طرف  از  شد. 

از سالها مذاکره طاقت فرسا بر ایران در ژوئیه  سرانجام پس  اقدام    ۲۰۱5ای حل مسئله ی هسته ای  به "برنامه 

https://www.mashreghnews.ir/news/1154146/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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)برجام( رسیدند،   از سال  جامع مشترک"  که  بود  توافقنامه به صورتی  این  این شرایط  بر  اعمال می    ۲۰۱6عالوه 

یافت. می  زیادی  کاهش  بود  تحمیل  ایران  بر  دراز  سالیان  که  هایی  تحریم  اساس  این  بر  چنین   شد،  در  دقیقا 

ند، در آن اعالم کرد  ۲۰۱6طی، چین و ایران توافق خود را برای ایجاد یک مشارکت راهبردی جامع در ژانویه  شرای

کشورشان خوش بین بودند، آنها تصور می کردند که روابط ایران     زمان، بسیاری از ایرانیان نسبت به توسعه آینده

ن، سنت دیپلماتیک ایران در ابتدا طرفدار مبادالت با  و قدرت های اروپایی به خوبی توسعه خواهد یافت، عالوه بر ای

اعالم توافق چین و ایران برای ایجاد یک مشارکت راهبردی جامع، نگرش کشورهای اروپایی بود، بنابراین، پس از  

ایران نسبت به روابط ایران و چین به اندازه کافی مثبت نبود، این امر باعث شد که چین گمان هایی درباره ایران  

باشد.د سال    اشته  در  ترامپ  دولت  آمدن  کار  روی  از  ا۲۰۱۷پس  مختلف  های  زمینه  در  متحده  ایاالت  جمله  ،  ز 

تحریم های شدیدی   فزاینده  به طور  المللی  بین  و همکاری های  انرژی  دیپلماسی،  نظامی،  اقتصادی،  سیاسی، 

ایاالت متحده از توافق هسته ای ایران   ،۲۰۱۸علیه ایران تحت عنوان "فشار حداکثر"اعمال کرد. به ویژه در ماه می  

گردید، سیاست دولت جدید ایاالت متحده درمورد ایران تأثیر   خارج شد که باعث وخامت ناگهانی روابط ایران و آمریکا

بر دیپلماسی کشورهای اروپایی با ایران داشت، تمایل ایران برای ایجاد روابط خوب با کشورهای اروپایی به   زیادی 

جدی قرار بین رفت و توسعه داخلی ایران با مشکالت زیادی روبرو شد، که ثبات اجتماعی آن را تحت تأثیر    تدریج از

دولت   دیگر،  طرف  از  کرد.  می  پیدا  خود  المللی  بین  همکاری  برای  جدیدی  جهت  باید  ایران  حالتی،  چنین  در  داد. 

التی تقریبا دیوانه وار به چین در زمینه های  ترامپ ضمن سرکوب کامل ایران، چین را نیز مورد هدف قرار داد و حم

غاز کرد، در نتیجه، روابط ایاالت متحده و چین دچار شکست جدی تجاری، فناوری، تبادل پرسنل و سایر زمینه ها آ

 شده و دیپلماسی و روابط خارجی چین نیز دستخوش تغییرات جدید پیدا کرد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به چین   ۲۰۱۹در آگوست  //    دو کشور توجه بیشتر چین و ایران به روابط  

ساله ای را برای یک مشارکت راهبردی جامع   ۲5اجتماعی گفت که برنامه  سفر کرد و طی این سفر در شبکه های

خبرگزاری   با  خبری  نشست  در  کشاورزاده  محمد  چین  در  ایران  اکتبر، سفیر  ماه  در  است.  کرده  پیشنهاد  پکن  در 

اده و ایران  ساله ایران و چین" را پیشنهاد د  ۲5ی ایران گفت که وزیر خارجه ایران "برنامه همکاری استراتژیک  دولت

ساله ایران و چین"   ۲5، دولت ایران تصویب "برنامه همکاری  ۲۰۲۰پیش نویس این طرح را ارائه داده است. در ژوئن  

با چین برای مذاکره  آماده سازی  و در حال  کرد  اعالم  امور خارجه ی    را  اکتبر محمد جواد ظریف وزیر  ماه  در  شد. 

امور خارجه چین در مورد مشارکت استراتژیک جامع بین دو کشور مذاکره  ایران به چین سفر کرد و با وانگ یی وزیر  

ن  در چین به چی ۱۹-به ویژه قابل ذکر است که ظریف اولین وزیر امور خارجه بود که هنگام شیوع اپیدمی کووید کرد.

های ضروری تسلیت گفت. عالوه بر این، زمانی که چین در شرایط بسیار دشواری قرار داشت، ایران به چین کمک  

  ۱۹  -را کنترل کرد و ایران گرفتار اپیدمی کووید  ۱۹  -)فرستادن ماسک( کرد؛ هنگامی که چین اساساً اپیدمی کووید

یم های پزشکی به ایران فرستاد. در نوامبر سال شد، چین نیز کمک های قابل توجهی از جمله مواد پزشکی و ت

ای با تلویزیون ماهواره ای فونیکس چین گفت که وی و وانگ  وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف درمصاحبه    ۲۰۲۰

ساله )همکاری استراتژیک جامع چین و ایران( را    ۲5یی وزیر امور خارجه چین هر دو موافقت کردند که توافق نامه  

مور  قت تکمیل و امضا کنند. شایان ذکر است که وانگ یی وزیر امور خارجه در دیدار خود با ظریف وزیر ادر اسرع و

خارجه در ماه اکتبر گفت چین پیشنهاد ایجاد یک پلتفرم گفتگوی چندجانبه را در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس "با  

ه می دهد. بیانیه عمومی وزیر امور خارجه چین فرض حفاظت از توافق جامع در مورد مسئله هسته ای ایران" ارائ

و همچنین   است  ایران  از  بزرگی  ی حمایت  دهنده  ایران نشان  به  نسبت  را  چین  دوستانه  نگرش  زیادی  تا حدود 

 نشان می دهد.

از زمانی که چین و ایران توافق خود را  //    مشکالت پیش روی چین و ایران در ایجاد یک مشارکت راهبردی جامع

اعالم کردند، اگرچه روابط دو جانبه پیشرفت زیادی داشته    ۲۰۱6یجاد یک مشارکت راهبردی جامع در سال  برای ا



 
است، همچنین در ویژگی های روابط دوجانبه تغییرات جدید و مثبتی ایجاد شده است، اما دو کشور هنوز در مسیر  

لح از  هستند.  روبرو  آشکار  مشکالت  با  جامع  راهبردی  مشارکت  یک  تاکنون ایجاد  دیپلماتیکی،  های  گزینه  اظ 

ایران جذابیت برای  آمریکا، حتی روسیه  اروپایی و  اند، سنت   کشورهای پیشرفته  بیشتری نسبت به چین داشته 

ایرانیان، اگرچه  از  از نظر بسیاری  تاثیر دارد.  ایران  اروپایی هنوز هم در دیپلماسی  با کشورهای  تاریخی دوستی 

گلیس، روسیه و ایاالت متحده آسیب جدی به ایران وارد نکرده است، اما در روابط ایران و  چین در طول تاریخ مانند ان

انی خاصی نبوده که روابط دو کشور بسیار خوب باشد، روابط تاریخی ایران و چین فقط روابط عادی  چین بازه زم 

گر، تصویر فعلی چین در ایران بین کشورها بوده است. عالوه بر این، از نظر عینی، به دلیل سو تفاهم و دالیل دی

را محدود کرده است. تردیدهای شدید  هنوز نسبتاً منفی است، این عوامل توسعه فعال دیپلماسی ایران با چین  

ساله ی ایران و چین" و مخالفت با آن که توسط دولت تصویب شده    ۲5داخلی در ایران درباره ی"برنامه همکاری  

عی را توضیح دهد که ایران هنگام ایجاد مشارکت راهبردی جامع با چین مواجه می تواند موان   است، تا حد زیادی

شد. دیگر،    خواهد  سوی  چین  از  اگرچه  است.  نبوده  برجسته  تاکنون  چین  عمومی  دیپلماسی  در  ایران  موقعیت 

نیست، اولویت  در  چین  دیپلماسی  در  خاورمیانه  جایگاه  اما  دارد،  خاورمیانه  به  زیادی  عالوه     توجه  بین  به  روابط 

بسیا  عوامل  است،  تغییر  حال  در  جهانی  ساختار  که  آنجا  از  است،  پیچیده  خاورمیانه  در  که  الملل  دارد  وجود  ری 

و عربستان   از طرفی اسرائیل  مثال،  به عنوان  کند.  را محدود  در چین  ایران  دیپلماسی  فعال  توسعه  ممکن است 

طرف دیگر ایاالت متحده آمریکا که مدتهاست شدیدترین    سعودی که ایران را دشمن شماره یک خود می دانند، و از

را   ها  همچنی  تحریم  است،  کرده  اعمال  ایران  چشمگیر   ن  بر  افزایش  دیدن  از  سعودی  برادرعربستان  کشورهای 

روابط بین چین و ایران خوشحال نیستند. آیا این عوامل توسعه دیپلماسی چین نسبت به ایران را محدود می کند؟ 

 زیاد بله، مخصوصاً در این لحظه که روابط چین و آمریکا بسیار حساس است.به احتمال 

ایر و  انداز روابط چین  بهبود روابط دوجانبه خود  //    انچشم  به  تمایل  اکنون  ایران هم  و  اگرچه هر دو کشور چین 

ور دشوار است. دارند، اما به طور عینی، ایجاد یک مشارکت استراتژیک جامع در مدت زمان کوتاه برای هر دو کش

ه با ذهنیت و نگرش بر  در حال حاضر، هر دو کشور چین و ایران درک درستی از شرایط عینی یکدیگر ندارند، در رابط

طرف مقابل نیز برخی مشکالت وجود دارد، عالوه بر این، دو کشور هنگام توسعه روابط دو جانبه نظریه و اندیشه  

از طرف چین، پکن باید دریابد که    بین دو کشور هنوز کامال ناکافی است.های زیادی دارند و اعتماد متقابل سیاسی  

ایران چیست، همچنین چین باید درک کند که آیا ایران هنوز توانایی صعود و  علت اصلی مشکالت در توسعه فعلی  

به گرایش  "دیپلماسی  معاصر  ایده  و  تاریخی  یک سنت  دارای  ایران  اگرچه  خیر.  یا  دارد  را  مجدد  سمت   پیشرفت 

لبته، ایران نیز ا  غرب" است، اما چین همچنین باید بداند که تنوع دیپلماتیک یک نیاز ذاتی در دیپلماسی ایران است.

باید درک کند که هر چند روابط چین و آمریکا یکی از مالحظات اساسی دیپلماسی چین است، اما تأثیر روابط چین و  

ضعیف  اهش است. اگرچه رفتارهای دیپلماتیک چین در خاورمیانه نسبتاً  آمریکا بر سایر روابط دو جانبه چین رو به ک 

دارای قدرو متوسط   اما چین  دیپلماتیک خود است. هرچند قدرت های است،  آرمان های  از  برای حمایت  ت ملی 

رفت  اروپایی و آمریکایی پیشرفته ترین موجودیت در کل جهان هستند، اما چین در زمینه های بیشتری در حال پیش

ه باید به  به طور خالصه، هر دو کشور چین و ایران هنگام توسعه روابط دو جانب  و حتی پیشی گرفتن از آنها است.

قرار دهند توجه  را مورد  دو موضوع  این  آیا طرف مقابل کشوری    --طور جدی  طرف مقابل چگونه کشوری است؟ 

ین و ایران و پاسخ های واقعی به این دو پرسش  است که واقعاً به همکاری با آن نیاز است؟ برداشت های عینی چ

 انتهای پیام//  مترجم: سعیده زرین کند. ، به طور مستقیم آینده توسعه روابط دو کشور را تعیین می

 

 :نیاقتصادآنال -



 

 روزهای طالیی برای یوان چین  یش یافت؛ ذخایر ارزی چین افزا

با    .سال اخیر رسید  ۲.۵ارزش یوان به باالترین سطح   به گزارش رویترز، پول ملی چین در معامالت روزانه باز هم 

به ارز صعود  که  ای  گونه  به  داد  پایان  خود  برابرکار  در  یوان  طول   دالر ش  در  خود  سطح  باالترین  اخیر   ۳۰به  ماه 

بسیار   سطح  در  کشور  این  اقتصادی  رشد  کشور  این  در  کرونا  شیوع  کنترل  در  چین  موفقیت  به  توجه  با  رسید. 

آمریک از  داردباالتری  قرار  گزارش    .ا  با  به   اقتصادآنالین به  ارزی  بازار  معامالت  در  یوان  ایسنا،  از  درصد    ۰.۱۴نقل 

بری یوان اعالم شد. نرخ برا  ۶.۵۴۷رسید و نرخ برابری دالر معادل  ۲۰۱۸افزایش به باالترین سطح خود از میانه سال 

این   ارزی ذخایر در حال حاضر میزان    .یوان بوده است  ۶.۷تا    ۶.۵در هفته های اخیر عددی بین   یوان دالر در برابر

آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کرده، میزان ذخایر   یار مطلوبی قرار دارد وکشور نیز در سطح بس

این     میلیارد دالر رسیده است.   ۱۷۸میلیارد دالر افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و    ۵۰ارزی این کشور با  

از بخش ها با هدف حمایت  بانک مرکزی چین  که  دهد  رخ می  این کشور  اتفاق در شرایطی  اقتصادی  مختلف  ی 

است زده  مالی  بازارهای  در  گسترده  نقدینگی  تزریق  به  نرخ   .دست  جهانی،  مهم  ارزهای  دیگر  برابر  در 

معادل    ۷.۹۳معادل   یورو برابری پوند  سوییس    ۸.۶۵۳یوان،  فرانک  هر  و  شد  ۷.۳۵۹یوان  اعالم  به   .یوان  توجه  با 

اقتص این کشور رشد  رود  انتظار می  تحلیل ادی خوافزایش محسوس صادرات چین  که  تا جایی  کند  تجربه  را  بی 

درصد    ۱۰گران موسسه کپیتال اکونومیکس در گزارشی پیش بینی کردند رشد اقتصادی سال اینده این کشور به  

که   بین    ۲.۱برسد  در  رشد  نرخ  باالترین  و  قبلی  برآورد  از  بیشتر  این    ۲۰درصد  بود.  خواهد  جهان  نخست  اقتصاد 

 ۰.۵درصد پیش بینی کرده که نسبت به برآورد قبلی    ۲.۵امسال چین را نیز  تصادی  موسسه همچنین نرخ رشد اق

  .درصد بیشتر شده است
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 : 38  هفته یثدح

 )بمناسبت روز پژوهش(   «علم و دانش»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد  مال س  که ی امام علامیرالمومنین 

 خَال ِبالعِلمِ لَم ُتوحِشهُ خَلوَةٌ ؛  َمن

  اندازد خلوتى او را به وحشت نمى    چی، ه کس با دانش خلوت کند هر

 8125ح   غررالحکم،

 )بمناسبت روز پژوهش(  «بهترین یادبود »   :دوم  یثدح 

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد مال س  کهامام هادی 

 لٌَل حِسانٌ، وَالْفِکْرَةُ ِمرْآتٌ صافَیةٌ؛اَلْعِلْمُ وِراَثةٌ َکریمَةٌ وَاالْدَبُ حُ

علم و دانش بهترین یادبود برای انتقال به دیگران است، ادب 

زیباترین نیکی ها است و فکر و اندیشه آئینه صاف و تزیین 

 .کننده اعمال و برنامه ها است

 4، ح 184، ص 11مستدرك الوسائل، ج 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 
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