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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 حتی یک وجب از خاک ایران را به چین نخواهیم داد   :ساله  ۲۵ات قرارداد ظریف در پاسخ به شبه

ساله ایران و چین مطرح است، وزیر   ۲۵ها درباره سند همکاری  در شرایطی که همچنان فضاسازی : صاداقتدنیای 

و نه حتی حق  ساله، گفت: »ما نه یک متر زمین    ۲۵خارجه با اشاره به مذاکرات ایران و چین پیرامون این قرارداد  

انحصاریبهره دی  برداری  کشور  هیچ  و  چین  به  را  ایران  خاک  وجب  یک  داداز  نخواهیم  و  نداده  محمدجواد   «.گری 

ملت ادامه داد: »ما در مرحله مذاکره هستیم و در این مرحله  وگو با خبرگزاری خانهظریف، وزیر امور خارجه در گفت

وی    «.د که وزارت امور خارجه این مرحله را پشت سر گذاشته استحداکثر باید مجوز مذاکره از دولت گرفته شو

به مرحله توافق برسیم، اگر تعهد قانونی در این قرارداد باشد ما باید به مجلس ارائه دهیم. در  افزود: »هنگامی که

ن قرارداد هیچ عنوان مصوبه دولت، مجلس در تطبیق قوانین به این قرارداد ورود خواهد کرد لذا ایغیر این صورت به

به واگذاری جزایری چون کیش به موجب    ظریف در واکنش به اخبار مربوط  «.وقت بر مجلس پوشیده نخواهد ماند

ساله با چین، گفت: »این موضوعات درست نیست، حتی یک ذره هم واقعیت در موضوعات مطرح شده    ۲۵قرارداد  

ی انحصاری از یک وجب خاک ایران را به چین و هیچ کشور  برداروجود ندارد. ما نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره

 «.ددیگری نداده و نخواهیم دا

 کند تراشی میها علیه ایران دلیلچین: آمریکا برای تمدید تحریم

های تسلیحاتی علیه  تراشی« وزیر خارجه آمریکا برای تمدید تحریمسخنگوی وزارت خارجه چین از »دلیل  : فارس

کرد انتقاد  چان »  .ایران  تالش هوا  از  دیگر  بار  خبری جمعه  کنفرانس  در  چین  خارجه  وزارت  ای هیینگ«، سخنگوی 

تحریم تمدید  جهت  خود  قطعنامه  پیشبرد  برای  پامپئو«  »مایک  کشور،  این  خارجه  وزیر  رهبری  به  های آمریکا 

کرد انتقاد  ایران  علیه  برا  .تسلیحاتی  فقط  »پامپئو  گفت:  چین  دیپلماسی  دستگاه  قطعنامه  سخنگوی  پیشبرد  ی 

ای نگ با اشاره به خروج آمریکا از توافق هستهییچان «.کندتراشی میایران دلیلهای تسلیحاتی علیه تمدید تحریم

شورای امنیت عمل کرد.    ۲۲۳۱گفت: »آمریکا با خروج از برجام خالف قطعنامه    ۱۳۹۷ماه سال  برجام در اردیبهشت 

وی اضافه کرد: »امیدوارم آمریکا به    «.کندن کشور به تعهداتش اعتنایی نمی حاال شواهد بیشتری وجود دارد که ای

های تسلیحاتی علیه ایران طبق مفاد  تحریم «.گردد و حرمت شورای امنیت سازمان ملل متحد را حفظ کندبرجام باز 

پایان می  ۱۸برجام   به  ترامپاکتبر سال جاری میالدی  ریاست »دونالد  به  آمریکا  اما دولت  برای رسد  را  « تالشی 

تحریم این  انقضای  از  کرده استجلوگیری  آغاز  پیش  .ها  قآمریکا  امنیت  طعنامه نویس  اعضای شورای  میان  را  ای 

تحریم  این  انقضای  از  جلوگیری  خواستار  که  کرده  استتوزیع  امنیت    .ها  شورای  در  تصویب  برای  قطعنامه  یک 

عضو دائم شورای امنیت )آمریکا، روسیه، چین،   ۵ر یک از  عضو، بدون وتو از سوی ه  ۹کم  نیازمند موافقت دست

امه پیشنهادی آمریکا خواستار منع فروش، عرضه یا انتقال سالح یا اقالم مرتبط از  قطعن   .فرانسه و انگلیس( است

ر سوی ایران است. این قطعنامه همچنین کشورها را از فروش، عرضه، یا انتقال سالح یا اقالم مرتبط به ایران، مگ

خواهد این از کشورها مینویس آمریکا عالوه بر  پیش   .کندای در شورای امنیت منع میدر صورت موافقت کمیته

ای در خاک آنها ممکن است حاوی اقالم ممنوعه از ایران  چنانچه دالیل متقنی در دست دارند مبنی بر اینکه محموله

کنند. آن  بازرسی  به  اقدام  قطعنامه همچنین     باشد  بازرسی  این  به  اقدام  مشابه  توجیه  با  کشورها خواسته  از 

پالیسی گفتند این قطعنامه از شانسی برای  های غربی به فارن دی پیش دیپلمات چن .های آزاد کنندها در آب کشتی

نیست برخوردار  بندهای    .تصویب  از  یکی  به  توسل  با  نرسد  به سرانجام  این تالش  که  در صورتی  واشنگتن گفته 

 .المللی علیه ایران خواهد بودهای بینای برجام به دنبال بازگرداندن تحریم توافق هسته



 

 اعتمادی تجارت در دنیای بی/  های اقتصادی چین ترسیده استغرب از بنگاه

نشریه انگلیسی اکونومیست سرمقاله و طرح روی جلد این هفته خود را به شرایط   : شادی آذری  -اقتصاد  دنیای 

های اقتصادی چینی از یکسو و نظام  شرایطی که خیز ترسناک بنگاه ن اختصاص داده است،  فعلی تجارت در جها

ویژگی  از  دیگر  از سوی  نیست،  اعتماد  از  خبری  آن  در  دیگر  که  جهانی  تنش تجارت  است.  آن  بارز  بر سر های  ها 

بالغ شرکت تجهیزات   به  ۱۲۳بر  مخابراتی هوآوی که فروش ساالنه آن  هایش زعم غرب قیمتمیلیارد دالر است و 

الملل به گزارش گروه اقتصاد بین  .سیار تند و تیز است و به اهداف صنعتی حاکمان چینی تن داده باال گرفته استب

از سال  روزنامه »دنیای  از اکونومیست،  نقل  به  آمریکا این شرکت را هدف حمالت حقوقی و مالی    ۲۰۱۸اقتصاد« 

ای که گذشت هم شاهد آن بودیم که بریتانیا اعالم  ری بدل کرد. در هفتهقرار داد و آن را به نقطه جوش جنگ تجا

خود خواهد شد. این احتمال وجود دارد که دیگر کشورهای اروپایی   ۵Gوی به شبکه  رود شرکت هوآکرد مانع از و

صمیم بریتانیا  گیرد، اما تواقعیت این است که تجارت بر پایه قوانین مشترک شکل می  .نیز چنین راهی را دنبال کنند

پایه مجموعه از البی بر  اتخاذ  گریای  تهدیدات  از دروها و  یافتن اصولی منطقی  برای  شد.  بتوان  ن این تصمیم که 

کار برد، کار دشواری است. اگر مشکل، وسایل ساخت چین است، اریکسون و نوکیا تر نیز آن را بهموارد گسترده 

تولید می  اگر مشکل، سیستهم در چین  تولید  می است که شرکتشوند.  پایه آن  بر  های چینی محصوالتشان را 

آالت(، پس همین منطق باید برای دیجیتالی کردن کل اقتصاد جهانی  اشینها و م جی، روبات   ۵کنند، )در مورد  می

رها افزار، داده و سنسوشوند هم با نرم های اپل که در چین فروخته میکار رود. خودروهای آلمانی و گوشینیز به 

تخاذ کرده، این  گذشته از مواضعی که غرب ا  شوند. آیا چین هم مجاز است که آنها را ممنوع اعالم کند؟ تولید می

جای این تصمیمات، به یک رژیم تجاری جدید نیاز است که در  داستان بیانگر فقدان یک استراتژی منسجم است. به 

یست. سازمان تجارت جهانی که هدف آن وضع قوانین  آن ماهیت چین به رسمیت شناخته شود. البته این آسان ن

شو سازگار  دیجیتال  اقتصاد  با  نتوانست  است،  شیجهانی  هدف  رئیسجیند.  بوده  پینگ،  این  نیز  چین  جمهوری 

را بر شرکت نفوذ دولت و حزب کمونیست  این کشور و شرکتاست که  هایی همچون هوآوی که های خصوصی 

کارکنانشان تعلق دارند افزایش دهد. سازمان تجارت جهانی نتوانست خود را برای    طور مشترک بهکنند به ادعا می 

طور کنندگان دولت ترامپ هم بدون توجه به سازمان تجارت جهانی به نگ نیز آماده کند. مذاکره پیاین هدف شی جین

کند. آنها این کار را با تهدیدات    ها را حذفیکجانبه سعی کردند چین را مجبور کنند اقتصاد خود را لیبرال کند و یارانه 

ش مطرح است که ساختار تجارت جهان در عصر  های گمرکی انجام دادند. حاال اما این پرسای و ممنوعیتتعرفه

هدف باید این باشد که یکپارچگی تجاری نسبت به امنیت استراتژیک هر دو طرف    اعتمادی چگونه باید کار کند؟ بی

های زیادی به  هایی حساس همچون تکنولوژی است که تنشنای مستثنی کردن حوزهبه حداکثر برسد. این به مع

های  سوم فروش شرکتحداقلی دارد: براساس تحلیل مرکز مورگان استنلی شاید فقط یک  آورد اما تجارتبار می 

که ساختار  های چینی نیز باید ملزم شوند  از سوی دیگر شرکت    .هایی اختصاص داردغربی به چین به چنین حوزه

را در شعبات بزرگ باز  از جمله مولفه   شان درحاکمیتی  که  بپذیرند  آن میغرب  بههای  و    توان  سهامداران محلی 

را   ارتباطات اقتصادی خود  بخواهند  باز و چین خودکامه  اگر جوامع  اختیارات واقعی اشاره کرد.  با  مدیران خارجی 

افتادن در دام هرج و مرج اجتناب  از  و  برای تجارت نیاز خواهد داشت  حفظ کنند  به یک ساختار جدید    .کنند، جهان 

روی  تر هستند. شاید اروپا تمایل داشته باشد تککنند، قوییکصدا عمل میحقیقت این است که جوامع باز وقتی  

دور دوم    ها همکاری دوسوی آتالنتیک پایان دهد. اما به زودی در مقطعی اگر ترامپ نتواند در انتخاباتکند و به دهه

بدون آنها از اثرگذاری    جمهوری پیروز شود، آمریکا به اتحاد با متحدان خود جانی دوباره خواهد بخشید چونریاست 

تواند از اساس چین را تغییر دهد یا آن را نادیده انگارد. اما با همکاری، خواهد آن کاسته شده است. البته غرب نمی



 
دهنده یک ناکامی در  تمادی ندارد، به تجارت بپردازد. ماجرای هوآوی نشان توانست با دولتی خودکامه که به آن اع

 .ا زمان شروع دوباره استاین راستا بود. حاال ام

 شود نرخ برابری یوآن چین به دالر تقویت می/  ماه آینده رخ خواهد داد  ۱۲گلدمن ساکس: در 

ماه آینده یوآن    ۱۲گوید: در  انک گلدمن ساکس می زاک پاندل، رئیس بخش تبادل ارزی جهانی و استراتژی بازار در ب

سی، زاک پاندل، بیانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی  .توجهی در برابر دالر خواهد داشتچین رشد قابل

ماه آینده یوآن چین رشد    ۱۲گوید: در  لدمن ساکس میرئیس بخش تبادل ارزی جهانی و استراتژی بازار در بانک گ

ماه آینده ارز    ۱۲بینی کرد در  ا توجه به سالمت اقتصاد چین پیش در برابر دالر خواهد داشت. پاندل ب  قابل توجهی

در  برسد. این در حالی است که در معامالت روز چهارشنبه، نرخ برابری دالر با یوآن    ۶/  ۷۰چین به نرخ برابری دالری  

چین   داخلی  چی  ۶.۹۹۷۳بازارهای  از  خارج  بازارهای  در  و  بود  ۶.۹۹۷۱ن  واحد  من   .واحد  گفت:  استراتژیست  این 

با ریکاوری خوبی مواجه معتقدم وضعیت داخلی اقتصاد چین در واقع بسیار قدرتمند به نظر می  رسد. این کشور 

 .خواهد شد

 های هوآوی های اصلی تراشهکننده؛ یکی از تأمینSMIC جذب سرمایه قابل توجه توسط

SMIC  به جذب قابل توجه سرمایه از طریق عرضه سهام    های هوآوی موفقدگان تراشه کننبه عنوان یکی از تأمین

میلیارد    ۶.۶ترین تولیدکننده تراشه در کشور چین موفق به فروش  به عنوان بزرگ  SMIC شرکت  .خود شده است

از هدف بیشتر  برابر  دو  مقدار، حدود  این  و  فروش سهدالری سهام خود شده  این شرکت است.  اولیه   امگذاری 

SMIC د افزایش  توجهی  قابل  طور  به  نیز  شرکت  این  سهام  ارزش  که  افتاده  اتفاق  حالی  ارزش  در  است.  اشته 

درصدی در سال جاری میالدی را تجربه    ۲۰۰درصدی در پنج روز گذشته و افزایش    ۲۶سهام این شرکت، افزایش  

است برنامه   .کرده  در  موثری  نقش  روند  تاین  در  خودکفایی  جهت  چین  تراشهریزی  تولید  ولید  برای  الزم  های 

وآوی( خواهد داشت. از سوی دیگر، این تزریق سرمایه  ی برندهای این کشور )نظیر همحصوالت الکترونیکی از سو 

در مرحله اول،    SMIC.      بپردازد TSMC هایی رقیب نظیرکند تا با دست پر به رقابت با شرکتکمک می  SMIC به

یوآن اعالم شد. در صورت تقاضای قابل توجه، تعداد   ۲۷.۴۶زش هر سهم،  ید زد و ارسهم را کل  ۱۶۸۵۶۲۰۰۰۰عرضه  

شد عرضه  می سهام  حالت،  ه  این  در  که  برود  عدد  این  از  فراتر  تا  می  SMICتواند  جذب    ۷.۵۹تواند  دالر  میلیارد 

 STAR Board یا هماناعالم کرده که قصد دارد عضوی از انجمن نوآوری در علوم و فناوری چین  SMIC .سرمایه کند

حوزه  های  شود؛ انجمنی که توسط دومین اقتصاد بزرگ دنیا با هدف ایجاد محیطی مانند نزدک ایجاد شده تا شرکت

ای به منظور افزایش  هادی به عنوان برنامه پکن تمرکز روی حوزه فناوری را برای تولید نیمه  .فناوری را گرد هم آورد

دست در  ارزشمند  محصوالتی  برنامه تولید  طبق  است.  داده  قرار  تا  ورکار  داده،  انجام  چین  که  از    ۷۰ریزی  درصد 

تا سال  هادینیمه را  نیاز خود  بر  م  ۲۰۲۵های مورد  تکیه  با  این دستاورد  کرد.  تولید خواهد  در داخل کشور  یالدی، 

از صنعت محقق میسرمایه  این بخش  یک  .شود گذاری میلیارد دالری دولت روی  به عنوان  از بزرگهوآوی  ترین  ی 

به  SMIC های مهمهوشمند که نقش کلیدی در صنایع ارتباطی و مخابراتی دارد، از مشتری   لیدکنندگان گوشیتو

می ح چیپساب  از  اعظمی  بخش  شرکت  این  اگرچه  تایوانیآید.  شرکت  از  را  خود  نیاز  مورد  تامین   TSMC های 

به   SMIC متکی است. با جذب سرمایه توسط SMIC تتر، به محصوالهای سطح پایین کند، اما در خصوص چیپمی

تراشهنظر می به سمت  گرفرسد حرکت هوآوی  قوت خواهد  این شرکت،  تولیدی  ترتیب، هوآوی  های  این  به  ت. 

تراشه می در خصوص  کم تواند  وابستگی  مختلف،  برای محصوالت  به شرکتهای الزم  داشته  تری  غیربومی  های 

باید منتظر ماند و   SMIC تقدندگران بسیاری معتحلیل  .باشد با این توضیحات،  پتانسیل باالیی برای پیشرفت دارد. 



 
هایی نظیر هوآوی چگونه از فناوری  دی را در پیش خواهد گرفت و شرکتدید در چند سال آینده این شرکت چه رون

 .برداری خواهند کردو محصوالت این شرکت بهره

 ماه   ۶بازگشایی سینماهای چین پس از 

تعطیلی به دلیل بحران جهانی شیوع ویروس کرونا به تدریج درهای   سینماهای چین پس از حدود شش ماه : اسناي

بازار بزرگ سینمایی    .خود را به روی مخاطبان سینمایی باز می کنند هالیوود ریپورتر، سینماهای چین که دومین 

تاریخ رار است از  حاال پس از حدود شش ماه ق  سوم بهمن( تعطیل شده بود و)  ۲۰۲۰ژانویه    ۲۳جهان است از تاریخ  

انتشار خبر بازگشایی سالن های سینمایی در چین موجی از خوشحالی را   .تیر( بازگشایی شوند  ۳۰جوالی )  ۲۰

در میان جامعه فیلمسازان و سینماگران چین ایجاد کرد و بنا بر اعالم اداره فیلم چین ابتدا در مناطق کم خطر شیوع  

کرونا بازگشایی  ویروس  نوبت  به  و  تدریج  به  مناطق   سینماها  در  بزرگ سینمایی  های  اما مجموعه  خواهند شد 

بود خواهند  تعطیل  همچنان  ثانوی  اطالع  تا  مناطق    .پرخطر  در  سینماها  بازگشایی  درباره  گیری  تصمیم  ظاهرا 

ت برای  گیری  تصمیم  نشده  مشخص  اما  شده  گذاشته  ای  منطقه  مقامات  عهده  بر  چین  مناطق مختلف  شخیص 

قوانین سختگیرانه ای نیز برای سینماهایی که اجازه بازگشایی پیدا می    .خواهد بودبر اساس چه معیاری     پرخطر

با   باید  فیلم  نمایش  آن سالن های  اساس  بر  و  و شمار    ۳۰کنند وضع شده  دهند  ادامه  فعالیت  به  درصد ظرفیت 

اطبان ملزم به تب درصد کاهش یابد. همچنین همه مخ  ۵۰اید  نمایش ها در یک روز نیز در مقایسه با شرایط عادی ب 

نباید   .سنجی هنگام ورود به سینما، استفاده از ماسک و رعایت بهداشت هستند مدت زمان نمایش هر فیلم نیز 

مجموعه ای از    .بیش از دو ساعت باشد و تمامی بلیت نیز باید از قبل از طریق سامانه های آنالین به فروش برود

در سینمای چین اکران شود که این امر با گسترش ویروس کرونا تاکنون   ر بود در ماه ژانویههای هالیوودی قرا  فیلم

« اسکار  برنده  فیلمهای  به  توان  می  آن جمله  از  که  است  نشده  ربیت«، «۱۹۱۷عملی  »جوجو  »زنان کوچک«،   ،

 .»داستان ازدواج« و ... اشاره کرد

 امید فولکس به بازار چین 

واگن اعالم کرد این خودروساز آلمانی انتظار بهبود مالیم  یک مقام ارشد گروه خودروسازی فولکس  : اقتصاددنیای 

این سخنان را استفان ولنشتاین، رئیس    .تقاضا را برای خودروهای لوکس در بازار چین و در ادامه سال جاری دارد

بزرگ فولکس  چین،  در  گفت.  پکن  در  خبرنگاران  به  چین  فولکس  ترینواگن  جهان،  خودروی  دارای  بازار  واگن 

نظیر سائیکوکسب  داخلی  با خودروسازان  این غول خودروسازی موتورکارهای مشترک  و جک است.  فاو  گروه   ،

شود و از این رو  ترین خودروساز فعال خارجی در بازار چین نیز محسوب می ترین و پرفروش اکنون بزرگلمانی همآ

پتانسیل خود از  دارد  پاندمی    قصد  دلیل  به  درآمدزایی خود که چندماهی است  و  فروش  برای رشد  بازار،  این  در 

دیده ویروس کرونا آسیب  کند. مهای جدی  از  لکس قامات فواند، استفاده  آن دسته  در حال شناسایی  اکنون  واگن 

می زده  حدس  که  هستند  فولکسخودروهایی  شوند.  مواجه  چین  در  تقاضا  رشد  با  جاری  سال  در  واگن شود 

 .همچنین برنامه دیگری را برای توسعه خودروهای برقی در چین نیز در دست اجرا دارد

 تولید آئودی در چین 

فولکس : اقتصاددنیای  سائیکشرکت  و  تا  واگن  دارند  برنامه  آن  چینی  شریک  )  ۴/  ۱۳موتور،  یوآن    ۵۹۰میلیارد 

راه  برای  را  این  های خودروساندازی مجدد کارخانه میلیون دالر(  بتوانند در  تا  ازی خود در شانگهای تخصیص دهند 

های فولکس را از سر بگیرند. این خبر پس از رسیدن برخی  ز زیرمجموعههای برندآئودی ا تولید سواریتاسیسات  



 
سهام   ارزش  فوق،  خبر  اعالم  از  پس  شد.  منتشر  خبرگزاری  این  توسط  رویترز  دست  به  چین  دولت  اسناد 

درصدی مواجه شد. این همکاری مشترک اکنون تنها مشغول تولید    ۱۰دی معامالتی با رشد  موتور در روز بعسائیک

برند فولکس خودرو بازگشایی کارخانه های  با  این دو خودروساز در  واگن و اشکودا در چین است.  های شانگهای، 

تولید کنند. این بازگشایی   بلند برند فولکس راهزار شاسی  ۶۰ال و    ۷هزار سواری آئودی ای  ۶۰نظر دارند تا ساالنه  

شود که حتی با وجود کاهش تقاضای خودرو در  ی اجرایی شود در زمانی انجام م  ۲۰۲۰قرار است تا پایان سال  که  

 .بازار چین، تقاضا برای خودروهای لوکس همچنان قدرتمند است

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۲۰افزایش قیمت رسمی   ؛۱۳۹۹تیرماه  ۲۸

ارز از    ۲۰ارز عمده و اصلی جهان را اعالم کرد که بر مبنای آن نرخ    ۴۷بانک مرکزی امروز )شنبه( قیمت    -ایرنا  -تهران

نرخ   و  افزایش  با  یورو  ش  ۱۸جمله  مواجه  کاهش  با  پوند  جمله  از  همچنین  ارز  ماند  ۹نرخ  د.  تغییر  بدون    .ارز 

اعالم شده براساس امروز )شنبه،   قیمت رسمی  برای  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  دالر  تیرماه(    ۲۸بانک  هر 

ریال    ۹۹۷هزار و  ۴۷  ریال و هر یورو ۷۹۰هزار و  ۵۲ هزار ریال، هر پوند انگلیس ۴۲آمریکا بدون تغییر نسبت به دیروز 

  ۶۴۰هزار و   ۴ریال، کرون سوئد    ۷۴۹هزار و    ۴۴ی بانک مرکزی، امروز هر فرانک سوییس  در تابلو  .گذاری شدقیمت

ریال، درهم امارات متحده    ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۴۴۷هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۲۰هزار و    ۴ریال، کرون نروژ  

ریال، یکصد ین   ۱۱۰هزار و    ۲۵ان  وپیه پاکستریال، یکصد ر  ۵۸۵هزار و    ۱۳۶ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱عربی  

گذاری  ریال قیمت ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال و هر ریال عمان    ۴۱۷ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و    ۲۳۶هزار و    ۳۹ژاپن  

هزار و   ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۵۳۷هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۹۲۵هزار و    ۳۰همچنین هر دالر کانادا    .شد

 ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال قطر     ریال،  ۵۸۵ریال، روبل روسیه    ۱۲۴هزار و    ۶ترکیه    ریال، لیر  ۵۱۸

ریال، دینار   ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، هر ریال سعودی   ۳۷۷هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا   ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۲۹هزار و  

ریال، ده روپیه   ۵۵۵هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۲۱۰هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۲هزار و    ۱۱۱بحرین  

و   هزار  دو  )برمه(    ۲۶۰سریالنکا  میانمار  کیات  نپال    ۳۱ریال،  روپیه  یکصد  و    ۳۴ریال،  درام   ۸۷۱هزار  یکصد  ریال، 

و   هزار  لیبی    ۷۰۴ارمنستان هشت  دینار  و  و    ۳۰ریال  خورد  ۱۴۲هزار  قیمت  یوان  .ریال  هر  و   هزار  ۶چین    امروز 

هزار    ۳۴ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۸۵۴هزار و    ۹ریال، رینگیت مالزی    ۶۶۷هزار و    ۱۳۲ریال، یکصد بات تایلند   ۷

هزار و   ۱۳ریال، الری گرجستان    ۱۴۳هزار و    ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۸۹۶و  

هزار و    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۸۴۰  ی دو هزار وریال، یک هزار روپیه اندونز  ۷۰۲

هزار   ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۸۸هزار و    ۸۵ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۷هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۵۷۰

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۷هزار و   ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان   ۲۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۷۴و 

 

 ارز دیگر  ۱۳رسمی نرخ یورو و   ایش افز 

ارز عمده و اصلی جهان را اعالم کرد که بر مبنای    ۴۷تیرماه( قیمت    ۲۶نبه،  بانک مرکزی امروز )پنجش  -ایرنا  -تهران

با افزایش و نرخ    ۱۴آن نرخ   ارز بدون    ۱۱ارز از جمله پوند با کاهش مواجه شد. همچنین نرخ    ۲۲ارز از جمله یورو 

ماند تغییر نسما  .تغییر  بدون  آمریکا  به دیروز  روز هر دالر  ان  ۴۲بت  پوند  ریال، هر  با  هزار  در    ۶۲گلیس  ریال کاهش 

در    .گذاری شدریال قیمت   ۹۰۹هزار و    ۴۷ریال افزایش    ۲۰ریال و هر یورو با    ۷۴۶هزار و    ۵۲مقایسه با روز گذشته  

کرون نروژ  ریال،    ۶۲۰سوئد چهار هزار و  کرون    ریال،  ۴۲۴هزار و    ۴۴تابلوی بانک مرکزی، امروز هر فرانک سوییس  

https://www.irna.ir/news/83859126/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83859126/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83857518/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DB%B1%DB%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1


 
هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۵۹ریال، روپیه هند   ۴۳۴هزار و    ۶دانمارک    ریال، کرون  ۵۰۹چهار هزار و  

هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۴۹هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۱۶هزار و    ۱۳۶ریال، دینار کویت    ۴۳۷

همچنین هر    .گذاری شدریال قیمت  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال و هر ریال عمان    ۴۱۸ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و    ۲۷۰

ریال، لیر ترکیه    ۵۲۲ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و    ۵۵۶هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۹۳هزار و    ۳۱دالر کانادا  

ریال،    ۵۲۵دینار عراق سه هزار و  ریال، یکصد    ۵۳۹هزار و    ۱۱یال قطر  ریال، ر  ۵۹۳ریال، روبل روسیه    ۱۲۴هزار و    ۶

هزار   ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، هر ریال سعودی    ۳۶۵هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲وریه  لیر س

و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳و   بنگالدش    ۱۸۲هزار  تاکای  و    ۴۹ریال، یکصد  ه سریالنکا دو  ده روپیریال،    ۵۲۴هزار 

ریال، یکصد درام ارمنستان هشت   ۷۵۳هزار و    ۳۴نپال  صد روپیه  ریال، یک  ۳۱یال، کیات میانمار )برمه(  ر  ۲۶۱هزار و  

هزار و پنج ریال، یکصد بات    ۶امروز هر یوان چین    .ریال قیمت خورد  ۱۵۰هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۱۶هزار و  

ریال، دینار    ۸۶۳هزار و    ۳۴، یک هزار وون کره جنوبی  ریال  ۸۴۳هزار و    ۹ینگیت مالزی  ل، ر ریا  ۵۶۱هزار و    ۱۳۲تایلند  

ریال، یک هزار    ۷۱۳هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۱۷۲هزار و    ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹اردن  

و   دو هزار  اندونزی  افغانستان    ۸۷۷روپیه  افغانی  روبل جد  ۵۴۵ریال،  بالروس  ریال،  و    ۱۷ید  منا   ۴۶۹هزار  ت  ریال، 

ریال،    ۷۶ریال، سومونی تاجیکستان چهار هزار و   ۷۷۳هزار و    ۸۴ین  پزوی فیلیپ  ریال، یکصد  ۷۲۰هزار و    ۲۴آذربایجان  

 .گذاری شدریال ارزش ۹۷۰هزار و  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و 

 

 ربیعی: بخاطر آینده ایران باید با چین و دیگر منظومه های قدرت تعامل کنیم 

ایم. متاسفانه  سخنگوی دولت در پیام اینستاگرامی نوشت: در آستانه ورود به قرن جدید قرار گرفته   -ایرنا    -تهران  

میا در  اهمیت  بیهوده بر سر مسایل کم  نگمنازعات  نخبگان سیاسی کشور سبب معطوف شدن  به منافع  ن  اهها 

علی ربیعی« در این پیام اینستاگرامی تصریح کرده است که سر و صداهای فاقد ارزش  »  .کوتاه مدت شده است

بنیادی، منجر به کمتر شنیده شدن صدای پای تغییر جهان و کاهش اهمیت ایران در سالهایی نه چندان دور شده  

منطقه در البالی  نقش مًوثر در جهان و کسب قدرت اول در  انداز ایفای  ه ورود به قرن جدید، چشماست. در آستان

بایگانی  در  آن، گویی  الزامات  دیده نشدن  دلیل  به  از اسناد  به سر می انبوهی  قبال    .بردها  در  ما  مسئولیت همه 

زمینه  ایجاد  و  الزامات  فهم  آن،  وآینده  نقش  ایران  ارتقای  برای  آن  است. های  جهان  و  منطقه  آینده  در  کشورمان 

شویم؟  ا کدام اندازه اقتصادی و چه ظرفیتهایی وارد قرن جدید می مروز، طرح این پرسش ها ضروری است که ب ا

کشورهای جهان و منطقه به چه میزان به تولیدات داخلی ما وابستگی دارند؟ چه روشهایی برای تبدیل ظرفیتهای  

افزایش مزیتانسانی، فنی و علمی کشور ب نهادهای اجتماعی  مان داریم؟ چقدر  های رای  فرهنگی ما   -ساختار 

تر، ذهنیت نخبگان ما تا چه حد ظرفیت انطباق تناسب با ایرانی درجایگاه باالتر است؟ ذهنیت جامعه و از همه مهمم

تحقیقات و مطالعات    اینها پرسشهایی است که پاسخ به آنها مستلزم  رو را داراست؟ با کسب مزیت در دنیای پیش 

معتقد من  است.  ذهنیتجدی  تغییر  مسیر،  این  در  گام  اولین  برای   م  ما  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  نخبگان 

به یک اشتراک ذهنی است اتفاق مهم و قابل توجه که قابل تاخیر   .دستیابی  به یک  این مقاله قصد دارم  من در 

پرداخ آن  به  امروز  همین  از  که  دارد  ضرورت  و  کنمنیست  اشاره  شود  ژئوپولتیکی  :ته  در    تغییرات  جهان  در 

شکلشاهراه حال  در  اطالعاتی_ارتباطاتی  همچنین  و  زمینی  دریایی،  هوایی،  ظرفیتهای  است.  های گیری 

محدودیت تحریم،  جنگ،  جمله  از  مختلف  علل  به  اخیر  دهه  چند  در  ایران  فرد  به  منحصر  سیاسی ژئوپلتیک  های 

و   ایران  علیه  شده  برنامه اعمال  نتوان فقدان  تنها  نه  راهگشا  بلسته ای  بخشیم  ارتقا  را  موقعیت  این  دچار  ایم  که 

نیز شده از داخلی و خارجی بودهکاهش آن  ناگزیر درگیر مناقشات گوناگون اعم  به  ایم. در چند سال اخیر که  ایم 

نقشه  به  مرور  گرفته است  ما شکل  پیرامون  ژئوپلتیک جدیدی  راه  در چطوریهای  باز که  ما  آینده چشم  ند سال 

ج و  شد  مزیت  خواهد  که  دید  خواهیم  خود  پیرامون  داشتهانی  نخواهیم  آن  در  توجهی  جانمایی    .قابل  بنابراین 

https://www.irna.ir/news/83857265/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84


 
های جدید که بعضا  های تولید جهانی و ایفای نقش و به دست آوردن مزیت در منظومهصحیح کشور در بین زنجیره

بدون شک بعد از جهان    .ن استگاهی استراتژیک به امروز و آینده ایراگیری هستند بسیار ضروری و ندر حال شکل

پیش  آسیا، شبه  بینی میدوقطبی،  از جمله شرق  با چند منظومه  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  بر  قاره هند، شد عالوه 

با توجه به وابستگی یک    های سیاسی بهروسیه و اوراسیا روبرو شویم. تالش برای منظومه شدن جهان اسالم 

روابط خارجی ایران دیگر براساس تقسیم بندی بر اساس خطوط تمایز میان  .آرمان دست نیافتنی تبدیل شده است

غرب و شرق تنظیم نمی شود و قضاوت در افکار عمومی داخلی بر اساس جناح بندی هایی که هنوز خود را مکلف  

ی هم می بینند، نمی تواند سنگ محک معتبربه برتری دادن کشورهای غربی و یا کشورهای شرقی در مواجهه با  

گرچه امروزه حضور جریان    .ان از جمله قرارداد همکاری ایران و چین باشدبرای داوری پیرامون سیاست خارجی ایر

نگاه    .ها حتی اروپا است ولی این امر، کوتاه مدت خواهد بودهای سایر منظومه ترامپ فشار برای کاستن از ارزش 

آین و  ایجاب می ده استراتژیک  ایران  به  با هنگر  ما  از منظومه کند  یک  درر  بتوانیم  بگیریم.   ها  قرار  راهبردی  تعامالت 

مان های تجاری ما حتی در حوزه همسایگان های گذشته تخلیه تدریجی ظرفیتنتیجه فقدان چنین نگاهی در دهه

ن ما در شمال و شمال غرب کشور  بوده است. نگاه کنید به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخی همسایگا

ها در حال تبدیل شدن  به طور ذاتی متعلق به ایران بوده و آن  هایی هستند که ال به خدمت گرفتن ظرفیتکه در ح

ها و مسیرهایی  های راهبردی تجارت در جهان هستند. نگاه کنید به جاده ای مراودات و شبکه های منطقه به کانون

نافع خاص اقتصادی کشورها،  انی آمریکا و مهای ضدایرتالش  .گیری است در حال شکل  که در دنیا از شرق به غرب

بینهمبسته اصلی  مسیرهای  در  ما  ماندن  جا  با  مرور  به  که  است  کرده  ایجاد  و  ای  کاال  انرژی،  تبادل  در  المللی 

نهاددانش، مزیت  به کاهش خواهد  رو  ما  تف  .های  نیازمند  درازمدت  منافع ملی  تامین  با  اهمبرای  های استراتژیک 

سیاست جمهوری اسالمی ایران برتری دادن یکی از   .ای مختلف هستیمهای منطقه و اتحادیه   های بزرگمنظومه 

منظومه ها بر دیگری نیست بلکه استفاده حداکثری از همه ظرفیت هایی است که هر کدام می توانند در اختیار  

ال شده است که متاسفانه ساله با چین در همین چارچوب دنب  ۲۵مع  برنامه جا  .توسعه و امنیت ایران قرار بدهند

های بدبینانه، سطحی، نادرست و بعضاً مغرضانه شده است. مغرضانه را برای آنان به کار بردم  حلیلدستخوش ت

رسانه  در  فارسیکه  گروه های  و  نفتی  دالرهای  به  وابسته  حال  زبان  در  مدام  ایران  برای  غیرخیرخواه  هایی 

اری چابهار، یک روز قشم و کیش، یک روز فروختن آینده نفت و گاز  از واگذیک روز    .پردازی در این زمینه هستندغ درو

های آید. هرچند این برنامه در صورت عقد تفاهم هزار نیروی امنیتی در ایران سخن به میان می   ۵و یک روز حضور  

یاست وظیفه س  .گیری قرارخواهد گرفتی تصمیماولیه جهت نهایی شدن در معرض افکارعمومی و مبادی عموم

سیاست خا در  و  کند  می  مهیا  کشور  جانبه  همه  توسعه  برای  را  زمینه  که  است  شرایطی  همه  تسهیل  رجی، 

این هدف مد نظر   پایه گذاری شد، همواره  با جهان  تعامل سازنده  بر اساس  یازدهم و دوازدهم که  خارجی دولت 

روابط خاربوده؛ چه وقتی که سیاست خارجی   با برجام، هدف عادی سازی  دنبال می کرد و چه  ما  را  ایران  جی 

ا ریزی  وقتی  برنامه  اعالم  در  کند. مسئله    ۲۵مروز  دیگری جستجو می  ابزارهای  با  را  با چین، همان هدف  ساله 

به    این  .اصلی، روح حاکم بر این رخدادهای به ظاهر متفاوت است که از سوی منطق یکسانی پشتیبانی می شود

های راهبردی بلندمدت با  د را در تفاهمییرات ژئوپلتیک اقتصادی جهان، مزیت خونفع آینده ایران است که با درک تغ

ها و کشورهای مختلف جستجو کنیم. این روشی است که منفعت ملی ایران امروز و فردا در آن است که  منظومه 

 .های بلندمدت دست یابیمفاهمنه تنها با کشور چین بلکه با تمامی کشورهای موثر به ت

 

 پکن، یکجانبه گرایی آمریکا را به چالش کشیده است -تلویزیون چین: همکاری تهران 

و چین را محصول و معلول    تلویزیون مرکزی چین در گزارشی تحلیلی برنامه جامع همکاری های ایران  -ایرنا  -پکن

تاکید کرد که همکاری تهران و و  ایران دانست  آمریکا علیه  یکجانبه گرایی    فشارهای حداکثری و تحریم های  پکن 

https://www.irna.ir/news/83858482/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4


 
به چالش کشیده است را  این   .آمریکا  در  روز شنبه  دولتی چین  تلویزیون  وی"  تی.  ایرنا "سی. سی.  گزارش  به 

بخصوص غرب  فشارهای  که  است  آورده  از    گزارش  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ  دونالد  خروج  از  پس  آمریکا 

المللی سال   بین  تا   ۲۰۱۵توافقنامه  رویکرد  باعث  از جممیالدی  که  است  ای شده  جامع زه  برنامه  موضوع  آن  له 

این برنامه نه تنها جنجال برانگیز نیست بلکه   تلویزیون چین نوشته است  .ساله بین ایران و چین است   ۲۵همکاری  

سال  یک   به  آن  سابقه  که  است  عملگرایانه  کامال  همکاری  مشارکتی    ۲۰۱۶طرح  روابط  برقراری  زمان  و  میالدی 

میلیارد دالر     ۶۰۰ش مبادالت تجاری را به  ور باز می گردد تهران و پکن آن سال تصمیم گرفتند ارزراهبردی دو کش

برنامه   این  درباره  رایزنی  و  در حال همکاری  اکنون هم  دهند  از خروج   .هستندارتقا  پس  اینکه  یاداوری  با  گزارش 

و فشار حداکثری، تالش کرده است تحریم  از برجام، واشنگتن تحت  اقتصادی قرار دهد   آمریکا  انزوای  در  را  ایران 

فرمانده   قاسم سلیمانی  ترور سردار  آمریکا ضمن  این  بر  راهبرد نوشت عالوه  تحت  از هیچ فشاری  سپاه قدس، 

تلویزیون چین با اشاره به اینکه امروز عمده بانک های    .در عرصه های مختلف دریغ نکرده استیکجانبه علیه ایران  

نظام   واقع  در  و  دلیلغربی  به  نوشت:  آمریکا است  انحصار  تحت  اروپایی هم   بانکی غرب  تحت تحریم های غرب 

ریکا علیه آنها باعث فاصله گرفتن  فشار قرار گرفته اند و نتوانسته اند با ایران تجارت معمول داشته باشند تهدید آم

ی طبیعی به نظر می رسد که  این رسانه تصریح کرده است در چنین شرایط  .این کشورها از بازار ایران شده است

کنند و به دنبال پیشبرد برنامه ای باشند که یکجانبه     ساله همکاری ها رایزنی  ۲۵وی برنامه جامع  ایران و چین ر

آمریکا را به چالش بکشد و دست دو کشور را برای تبادالت تجاری با یوان پول ملی چین   تحریم و فشارهای گرایی،

بگذارد کتلویزیون چین    .باز  دو  روابط  نوشته است  به  و  پرداخته  تجاری  بزرگ  به عنوان شرکای  ایران  و  شور چین 

ضوعات مختلفی وجود  برخی تصورشان بر این است که برنامه به دلیل فشارهای آمریکا عملی نمی شود اما مو

را متفاوت نشان می دهد ا دارد که وضعیت  این فراورده  انرژی و عرضه کننده  ست و گذرگاه  ایران یک منبع بزرگ 

  انرژی چین برای ورود به خلیج فارس و اروپا محسوب می شود همزمان شاهد آن هستیم که فاصله بین چین و 

ی کند برخالف دیدگاه برخی که موانعی برای پیشبرد همکاری ها  گزارش تاکید م  .آمریکا روز به روز بیشتر می شود

در طول یک دهه گذشته د و چین بخصوص  ایران  بینند  اند و  می  بوده  اقتصادی  و  اعتماد سیاسی  و شریک قابل 

تلویزیون چین   .برتری برای چین تبدیل کرده استتالش غرب برای انزوای ایران، این کشور را به شریک و بازار معت

از قول »وامیکا کاپور« محقق دانشگاه یونسای کره جنوبی  در از مطلب  ایران در سال   می نویسد: بخش دیگری 

تح اخیر  غربهای  از سوی  اقتصادی  فشار شدید  این   ت  جایگاه  چین  با  نزدیک  روابط  اما  بوده است  آمریکا  بویژه 

در سازمان   را  ابریشم مستحکم می ککشور  راه  برنامه  و  اقتصادی  همکاری شانگهای  و فرصت های  اعتبار  و  ند 

افزایش می دهد را  ایر  .ایران  برنامه جامع همکاری های  باور است  براین  ان و چین یک طرح همکاری این محقق 

درصد از نفت    ۷۵وری است که یکی عرضه کننده بزرگ انرژی دنیا است و دیگری نیز  کامال عملگرایانه برای دو کش 

ن طرح برای ایران امیدوار کننده و برای غرب ناامید کننده است و به چین این امکان را  مورد نیازش را وارد می کند ای 

برنامه راه ابریشم جدید، نقشی سازنده در پیشبرد صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس    می دهد که در کنار پیشبرد

 .اجویی های نظامی ارتش آمریکا در منطقه باشدایفا کند و سدی در برابر ماجر

 

 چینی   -های عربی درباره شراکت کالِن ایرانیدوگانه رسانه

های برنامه همکاری درازمدت جمهوری اسالمی ایران و چین از مهمترین موضوعات مورد توجه رسانه   -ایرنا  -تهران

ساله پیش بردند  ها خطوط تخریبی را علیه برنامه بیست و پنجی اخیر بود. بسیاری از این رسانه هاعربی طی هفته

برای دو ط نتوانستند مزایای آن  این حال  با  را کتمان کننداما  و برنامه بیست و پنج ساله همکاری   .رف  ایران  های 

هایی نظیر صنعت، در حوزه ایوسعههای تهای اساسی و زیرساختکه طبق آن قرار است دو طرف در پروژه  چین

https://www.irna.ir/news/83857360/%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C


 
ها های عربی قرار گرفته و این رسانه گردشگری، فناوری اطالعات و ارتباطات همکاری کنند مورد توجه ویژه رسانه 

 .پردازدها می هایی را در این ارتباط منتشر ساختند که این گزارش به آناخبار و تحلیل

پکن و  تهران  برای  برنامه همکاری  دوسویه  پژوهش//    مزایای  مرکز  تارنمای  نوشته  در  به  قطر،  »الجزیره«  های 

کشور با آمریکا تیره شده و خروج آید که روابط هر دو  حالی از توافق راهبردی میان ایران و چین سخن به میان می

تحریم افزایش  و  برجام  از  تمایآمریکا  همچین  و  ایران  علیه  و  ها  جاده  »یک  راهبردی  طرح  پیشبرد  برای  چین  ل 

ایران و چین نقشه   به گزارش این مرکز، در برنامه مشترک   .کمربند« زمینه همکاری تهران و پکن را مهیا کرده است

های بسیاری درباره این برنامه از جمله قرار دادن جزیره کیش تحت کنترل  ت. شایعهراه همکاری ترسیم شده اس

مطرحچینی بین   ها  نظام  در  شکاف  که  شرایطی  در  است.  یافته  شده  گسترش  اقتصاد  سازی  جهانی  و  المللی 

آیند و  ی است روابط ایران و چین دارای اهمیت راهبردی است و این دو کشور شریک راهبردی یکدیگر به شمار م

تاثیر گذار است. دو  توسعه مسالمت آمیز روابط در خدمت منافع دو کشور و در حفظ صلح و ثبات منطقه و جهان  

از جمله استقالل، حاکمیت ملی و صلح  ارتباط است  با منافع اساسی دو کشور در  از مسائلی مهمی که  کشور 

کند و چین هم از فرایند توسعه ایران  حمایت می  کنند. ایران به شدت از وحدت و ثبات چینای حمایت میمنطقه 

های انرژی، های مشترک همکاری در عرصه قتصادی و وجود زمینهآورد. با توجه به همپوشانی احمایت به عمل می

روزنامه »رای الیوم« در گزارشی    .زیرساختی، صنعتی و فناوری این دو کشور برای تقویت روابط اراده باالیی دارند

« قلم  طرحبه  همه  شکست  مفهوم  به  ایران  با  چین  همکاری  آورد:  العمرانی«  مصطفی  راهبردهای محمد  و  ها 

های مهم با سازی ایران است. چین با همکاری ایران در عرصه کا و رژیم اسرائیل برای منزوی کردن و تسلیمآمری

مقابله می  این همکاری سبب میآمریکا  و  باکند  دیگر کشورهای جهان هم  که  یکه   شود  با  دادن چین  قرار  الگو 

های جهان پس از این  بسیاری از کشورها و شرکت  رودهای آمریکا در جهان مقابله کنند. از این رو، انتظار میتازی 

گذاری راهی ایران شوند و هشدارها و تهدیدهای آمریکا را در این زمینه نادیده گیرند. چین از طریق برای سرمایه 

با شکستن   تهدیداین همکاری  آمریکا و  پایان می  هیمنه  به جهان تک قطبی  در  جایگاهش  را  و موازنه قدرت  دهد 

س به  میمنطقه  رقم  خود  افقود  چین  با  همکاری  تازه زند.  اوضاع  های  بهبود  برای  ایران  مردم  روی  به  را  ای 

آمیز سالمتگشاید. این موضوع به کشورهای جهان درس جدیدی در اهمیت همزیستی ممعیشتی و اقتصادی می 

ملت و  کشورها  بین  همکاری  میو  کشورها  میان  همزیستی  و  همکاری  از  الگویی  به  و  ملتدهد  و  تبدیل  ها  ها 

می  .شودمی هم  لبنان  »االخبار«  روزنامه  از  تحلیلی  همکاری  در  ایران،  بر  آمریکا  فشارهای  میان  در  خوانیم: 

افع اقتصادی و سیاسی به همراه دارد و ایران را در  راهبردی پکن و تهران افق جدیدی است که برای دو طرف من

 .کندی تجاری چین در منطقه تبدیل می دهد و به شریک اصلقلب جاده ابریشم جای می 

و چین ایران  علیه همکاری  تخریب  تخریبی  //    خطوط  عناوین  از  استفاده  با  لندن  العربی« چاپ  »القدس  روزنامه 

»داد و  چین«  به  ایران  »وابستگی  چین مانند  با  قرارداد  جزئیات  درباره  ایران  است:  مدعی  چین«  به  امتیاز  ن 

دهد که ایران با تامین نیازهای چین در  های »پترولیوم اکونومیست« نشان می گزارش  اظهارنظری نکرده است اما

وابستگی   سبب  توافق  این  شدن  اجرایی  است.  داده  بسیاری  امتیازهای  چین  به  پایین  قیمت  با  انرژی  زمینه 

خواهد  ا حضور  فارس  خلیج  منطقه  در  و  یافت  خواهد  دست  انرژی  به  چین  و  شد  خواهد  چین  به  ایران  قتصادی 

داشت. به واسطه این قرار داد نه تنها جایگاه چین در منطقه خلیج فارس بلکه جایگاهش در منطقه قفقاز و آسیای  

این روزنامه    .دریای سیاه راه پیدا خواهد کرد  شود و چین از طریق ایران و قفقاز به اروپا و بنادر مرکزی تقویت می 

ایران و چنین را کتمان کند و نوشت در صورتی که قراردادها با  البته در ادامه گزارش خود نتوانست مزایای همکاری  

یابد شود که دشمنان ایران در  این موضوع سبب می چین به طوری اجرایی شود که اوضاع اقتصادی ایران بهبود 

اهش تنش با ایران تمایل پیدا کنند و از تبعیت کورکورانه از سیاست آمریکا در منطقه دست بکشند و  منطقه به ک 

شاید این موضوع سبب شود که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم با چین قراردادهایی را منعقد کنند.با این 



 
ن شاید این موضوع سبب که آمریکا  اتفاق قدرت چین در منطقه افزایش و جایگاه آمریکا تضعیف خواهد شد. همچی

هسته  توافق  تحریم به  برداشتن  با  و  برگردد  شرکتای  به  آمها  این  های  و  بدهد  را  ایران  با  تعامل  اجازه  ریکایی 

میانه  جایگاه  که  شد  خواهد  سبب  یابدموضوع  بهبود  غرب  با  ایران  روابط  و  شود  تقویت  ایران  در  شبکه    .روها 

گزارش در  عربستان  »قراداد  »العربیه«  عنوان  با  پایگاه   ۲۵ی  و  جزایر  تسلیم  درباره  جدال   ... به  ساله  ایران  های 

به موجب آن قرار است جزایر و  چین« در خط خبر بندهایی وجود دارد که  برنامه همکاری  ی خود ادعا کرد که در 

اقتصادی، امنیتی و نظامی های  ها قرار گیرد تا در مقابل آن چین در بخشهای نظامی ایران در اختیار چینیپایگاه 

از رئیس جمهوری پیشین    .گذاری کندایران سرمایه  نقل  به  توافق این شبکه خبری  این  کشورمان مدعی شد که 

روزنامه    .شناسدسری است و در آن به اراده مردم ایران توجهی نشده است و مردم ایران آن را به رسمیت نمی

با عنو تقویت می»الشرق االوسط« عربستان در گزارشی  ایران  را در  نفوذ چین  آورده  ان »توافق همکاری؛  کند« 

ویس توافق همکاری اقتصادی و امنیتی با اهمیتی را آماده کردند که این توافق ناست: ایران و چین با آرامش پیش

ند در مسیر تواسازد. این موضوع میهای انرژی و ... راهی ایران میگذاری چین را در بخش میلیاردها دالر سرمایه 

ایجاد کندتالش  ایران مانع  برای منزوی کردن  ترامپ  از گزا  .های  از منافع  این روزنامه در بخشی  رش خود بخشی 

همکاری ایران و چین را مورد توجه قرار داد و خط مشی تحریمی آمریکا را دلیل اصلی این همکاری ایران و چین 

هایی است جای سیلی سیاستر حکم نواختن مشت محکمی بهارزیابی کرد و نوشت قرارداد میان چین و ایران د

اما این رسانه سعودی در ادامه نتوانست    .یران در پیش گرفته استای علیه اکه ترامپ با خروج از توافق هسته

تحریم  کرد  ادعا  و  کند  کتمان  را  چین  و  ایران  از همکاری  خود  گذاران  ناخرسندی  خروج سرمایه  آمریکا سبب  های 

ین ز ایران و در تنگنا قرار گرفتن اقتصاد ایران شده است و این موضوع سبب شده است ایران به دامن چخارجی ا

های بانکی، ارتباطات، بنادر، راه آهن و  تواند دامنه حضور چین در بخش پناه ببرد. توافق همکاری ایران و چین می

منظده به طور  آن چین  به موجب  دهد. همچنین  دیگر گسترش  ارزان  ها طرح  قیمت  با  نیاز خود  مورد  انرژی  به  م 

می ددست  بین  نظامی  توسعه همکاری  به  طرح  این  در  چینیابد.  آن  واسطه  به  که  است  اشاره شده  کشور   و 

  .های گذشته برای آمریکا راهبردی بوده است حضور و پایگاه داشته باشدای که طی دههتواند در منطقه می

 

 پاکستان ضامن امنیت منطقه -چین-تقویت همکاری ایران/  نوای وقت پاکستان اعالم کرد 

تحریم   -ایرنا    -آباد  اسالم با  مقابله  برای  چین  و  ایران  ائتالف  به  اشاره  با  وقت«  »نوای  پاکستانی  و روزنامه  ها 

نوشت:   تهاجمی های  سیاست مش  آمریکا،  جبهه  تهرانتشکیل  گام  اسالم-ترک  و  منطقه  امنیت  پکن ضامن  و  آباد 

بود خواهد  واشنگتن  طلبانه  توسعه  رویکرد  با  مقابله  برای  اسالم   .مهمی  چاپ  زبان  اردو  روزنامه  روز  این  آباد 

بر موثر  راهکار  پاکستان  و  چین  ایران،  مشارکت  افزود:  خود  در سرمقاله  مقاپنجشنبه  طرح ای  با  توسعه   هایبله 

آمریکا در منطقه استطلبانه   از جمله  از کشورها  ادامه  .برخی  این سرمقاله آمده است: چین حامی توسعه   در 

  ۲5تصمیم گرفتند تا تحت عنوان برنامه همکاری راهبردی    ای صلح آمیز ایران است و تهران و پکنهای هستهبرنامه 

تعامالت پکن با   یگری از این مطلب اضافه شده است  خش ددر ب  .برسانند  ساله مناسبات خود را به باالترین سطح

   آمریکا از این توافق بین المللی را وق العاده است، جمهوری خلق چین حامی برجام بوده و همواره خروج  تهران ف

بر  با مانع تراشی  ها از جمله آمریکا  به نوشته این روزنامه پاکستانی، برخی از قدرت   .مورد سرزنش قرار داده است 

مانع و جلوگیری از پیوستن دیگر کشورها به این   ) سی پک( به دنبال ایجاد قتصادی پاکستان و چینسر کریدور ا

نوای وقت افزود:    .کریدور بوده است که با بلوک جدید ایران ،چین و پاکستان بسیاری از مشکالت برطرف می شود

ه آمریکا در منطقه است و همزمان  ای توسعه طلبانهرای شکست طرحجبهه ایران، چین و پاکستان راهکار موثر ب

 .ای خواهد بودات منطقه ضامن صلح و ثب 

https://www.irna.ir/news/83857690/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
https://www.irna.ir/news/83857690/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87


 
خوشایند پاکستان//    توافق  »نیشن«  زبان  انگلیسی  »قرارداد   روزنامه  عنوان  با  خود  سرمقاله  در  امروز  نیز 

دولت  نوشت:  روشخوشایند«  یافتن  درصدد  آسیایی  همکاهای  برای  جدید  مشا های  ایجاد  و  متقابل  ری  رکت 

ای به سمت دوستی و پیشرفت ارتباطات  د مسیر منطقه در این سرمقاله آمده است: چین با ایجا  .مند هستندسود

پیش می  راهبردی  با سایر کشورها  برنامه جدید همکاری  در  امر  این  و  و چین مشهود است  ۲۵رود  ایران    .ساله 

برنامه همکاری جامع   نوشت:  ب  ساله  ۲۵نیشن  و چین  پاکستان بسایران  باعث تسهیل رای  و  یار خوشایند است 

این روزنامه انگلیسی زبان افزود: حتی   .های منطقه و تحکیم روابط دیرینه با ایران می شودتجارت ،نزدیکی کشور

همکاری ،این  بماند  هم  دوجانبه  سطح  در  چین  و  ایران  راهبردی  همکاری  برنامه  اساس  محرک    اگر  ماشین  به 

 .تواند منافع پاکستان را تامین کند خواهد شد که میرت آسیا تبدیل تجا

 

 تلویزیون چین: ترور سردار سلیمانی نماد سیاست خارجی خصمانه آمریکا است 

.وی« تلویزیون دولتی چین در گزارشی تحلیلی ترور سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده  سی.تی »سی.  -ایرنا  -پکن

اسداران انقالب اسالمی از سوی آمریکا را نمادی از سیاست خارجی خصمانه و کنترل نشده  نیروی قدس سپاه پ 

ز پنجشنبه در گزارشی  ین روبه گزارش ایرنا تلویزیون چ  .آمریکا دانست که می تواند یک تهدید جدید برای دنیا باشد 

این فرمانده بزرگ ایرانی    شورای حقوق بشر سازمان ملل هم ضمن بررسی موضوع ترور سردار سلیمانی، افزود:

ندانست دیگران  برای  تهدیدی  آمریکا،  ادعاهای  برخالف  آمریکا   را  توسط  عراق  خاک  در  را  او  ترور  راستا  در همین 

آمریکا هرگز نتوانست شواهد و مستنداتی در خصوص   ی با یادآوری اینکه ن چینتلویزیو  .کامال غیرقانونی اعالم کرد

اقدام واشنگتن در ترور این فرمانده بزرگ آنهم در جریان یک دیدار رسمی در  ایه کند،تهدید بودن سردار سلیمانی ار

که دانست  قدرتی  سوی  از  قوانین  همه  آشکار  نقض  را  عراق  اقتصادی، خاک  الگوهای  خواهد  و    سیاسی می 

کاربرد از  این مقاصد  برای  و  کند  تحمیل  دیگر کشورها  به  منافع خود،  تامین  برای  را  نیز هیچ   خواسته هایش  زور 

ترامپ رییس جمهوری   .ابایی ندارد به دستور دولت دونالد  ترور سردار قاسم سلیمانی  گزارش تاکید می کند که 

را وار ازد دورآمریکا در سوم ژانویه سال جاری میالدی، جهان  سیاست خارجی کنترل نشده و خصمانه   ه جدیدی 

است کرده  مق  .آمریکا  آنچه  نوشت:  چینی  تلویزیون  این  این  ترور  توجیه  برای  پمپئو  مایک  نظیر  آمریکایی  های  ام 

آمیز،  تهدید  خارجی  سیاست  درامد  پیش  واقع  در  ندارند  آن  برای  هم  مدرکی  و  گویند  می  ایرانی  سردار 

برجا  بران  مناقشه  تجاوزگرانه، میراث  آمریکا است که  دولت  المللی  بین  قوانین  و  مهمتر ضد مقررات  از همه  و  گیز 

میالدی است و    ۲۰۰۳ت های قبلی از زمان تجاوز به خاک عراق و حمله نظامی به آن کشور در سال  مانده از دول

ر ادامه آورده است: آنچه  چین دتلویزیون  .است در نظام بین الملل در حال اجرا اکنون هم کم و بیش به همان شکل

  ۱۳ی پمپئو در موسسه هوفر در روز  باعث افزایش نگرانی ها شده و کمتر هم مورد توجه قرار گرفته است سخنران

ژانویه است که ترور سردار ایرانی را اقدامی قانونی و مشروع از سوی آمریکا علیه دشمنانش دانست و بی پروا  

رده است آیا چنین اظهاراتی به این معنا است که آمریکا می خواهد نظام بین آورش  گزا   .از چین و روسیه نام برد

یا   د و یا دست به ترور سران سرویس های امنیتی و یا سیاستمداران چین و روسیه بزند؟ المللی را به چالش بکش

کرد و مردمانش  لیبی  اینکه به مداخله جویی ها و تغییر حکومت ها مشروعیت می بخشد مانند کاری که با عراق و  

انداخت؟  پرفاجعه  روزگار  این  به  دیپل   .را  وایرون«  »لیونل  از  نقل  به  چین  استاد  تلویزیون  و  فرانسوی  مات سابق 

است آورده  است دانشگاه  داده  قرار  را هدف  ایران  دلیل   آمریکا همیشه  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  تهران 

از و تسخیر النه جاسوسی آمریکا  برای واشنگتن یک  وهاب  حمایت  ایران، همیشه  و  یگری عربستان علیه شیعیان 

بر این باور است که نبود یک سیاست مشخص از سوی اروپایی ها   قهاین کارشناس مسایل منط   .هدف بوده است

 از برخی تعهداتش در این نیز آمریکا را جری تر کرده و باعث تشدید تنش ها در موضوع برجام و عقب نشینی ایران 

با یاداوری خروج آمریکا از برجام و خروج شرکت های اروپایی از ایران بخاطر ترس از   .داد کرده استقرار گزارش 

https://www.irna.ir/news/83856220/%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-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
تحریم های واشنگتن نوشت جالب اینکه بعد از این اتفاقات به جای آمریکا از ایران انتقاد می شود در صورتی که  

ر این شرایط به آمریکا و اروپا در  ری می توانند د ر دیگسوال این است که چطور ایران، چین و روسیه و یا هر کشو

تلویزیون چین در پایان آورده است که امروز درس بزرگ برای دنیا وجود قدرت    .امضای توافقات اعتماد داشته باشند

ند و  ه دارخارج از کنترل آمریکا است و اینکه مجریان و دولتمردان آمریکایی تصمیم به انکار کردن و نادیده گرفتن کنگر

 .چنین سیاستی دنیای ما را به کدام سو می برد؟  اینکهسوال آخر 

 

 سیلی به صورت آمریکاست   چین، -برنامه جامع همکاری ایران  نشریه اسپانیایی:

ساله همکاری های ایران و چین« یک همکاری راهبردی است که به زعم بسیاری از    ۲۵امع  »برنامه ج  -ایرنا-تهران

رسانه های غربی، سیلی محکمی به صورت آمریکا، شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران و به انزوا فرو  

آمریکاست بیشتر  چه  هر  اسپا   .بردن  کنفروزنامه  ال  منیایی  درج  با  خود  اخیر  شماره  در  از  یدنسیال  ای  قاله 

»دسکایار« دیپلمات برجسته و مدیر اسبق سرویس های اطالعاتی اسپانیا نوشت: ایران و چین به روش مشترکی 

واشنگتن هر روز بیشتر دچار بیماری   دسکایار تصریح کرد:    .برای ضربه زدن به اقدامات واشنگتن دست یافته اند

شودا می  تر  منزوی  و  شده  خود  خارجی  سیاست  در  راه  ؛  وتیسم  مدت،  بلند  توافق  یک  انجام  با  چین  و  ایران 

این دیپلمات برجسته همچنین می     .مشترکی برای حفظ منافع ملی خود و سیلی محکم به صورت آمریکا یافته اند

ناتوانی اتحادیه اروپا در ارائه راه حلی در    افزاید: شکست سیاست آمریکا در دشمنی و به انزوا کشاندن ایران و نیز

ایران و چین می باشدمقا بین  توافق اخیر  آمریکا، عامل اصلی  یکجانبه گرایی  با  دسکایار که سال ها سفیر   .بله 

هر کدام از ما   اسپانیا در مراکش، واتیکان و آمریکا بوده است مقاله خود را با این جمله معروف به پایان می رساند:

ایم، درو خواهیم کردهر آ به گزارش  .نچه کاشته  ساله همکاری های    ۲۵نیویورک پست؛ »برنامه جامع    همچنین 

ایران و چین« که یک همکاری راهبردی است، عالوه بر مزایای اقتصادی بسیاری که برای تهران دارد، ضربه بزرگی  

دولتی گلوبال تایمز چین نیز در گزارشی با  امه  روزن   .کندهای دولت ترامپ در راستای انزوای ایران وارد می به تالش

ای جهان با ایران گرایی آمریکا در امور جهانی از جمله خروج از توافق جامع قدرت های هستهسیاست یکجانبه   رد

آمریکا منجر می  انزوای خود  به زیان و  آمریکا علیه ایران و چین بیشتر  )برجام(، خاطرنشان کرد که رویکرد فشار 

کند تا درهای اقتصادش را بیش از  شم را دنبال میدر ابرراهبرد سیاست خارجی خود احیای جاده ابری ن  چی  .شود

نقطه  آن  در  ایران  که  مسیری  بگشاید؛  جهانی  مقاصد  به سوی  می پیش  محسوب  ژئواستراتژیک  گذار  ای  و  شود 

نزدیک و خاور  آفریقا  اروپا،  به سوی  ادامه مسیر  و  از خاورمیانه  ابریشم  یک شریک    جاده  عنوان  به  ایران  اهمیت 

های گذشته و اکنون از مهمترین کشورهای  سازد. در سوی مقابل، چین طی سالوزافزون میتجاری مطمئن را ر

های روز و مشتری محصوالت انرژی کشورمان محسوب  تامین کننده نیازهای ایران در زمینه کاال، خدمات، فناوری 

توافق هسته بین   شود و کوشیده تعهدات دوجانبه ومی در  از جمله  انجالمللی  به  را  بزرگترین  ام رساند.  ای  چین 

کند و ایران نیز تنها کشوری در منطقه است که سیطره  است که هژمونی خودخوانده آمریکا را تهدید می   قدرتی 

 .شودکشور محسوب میتابد؛ مزایا و واقعیات روابط ایران و چین در حکم ابریشمی گرانبها برای دو  آمریکا را برنمی 

 

 چین در هر شرایطی از برجام حمایت خواهد کرد 

در سازمان  -ایرنا  -پکن نمایندگی جمهوری خلق چین  بینهیات  در وهای  پنجمین المللی مستقر  به  واکنش  در  ین 

هر  در  چین  المللی،  بین  تحوالت  علیرغم  کرد  اعالم  »برجام«  به  موسوم  ایران  ای  توافق هسته  امضای    سالگرد 

به گزارش ایرنا هیات دیپلماتیک چین امروز پنجشنبه در پیامی توییتری اعالم    .شرایطی از برجام حمایت خواهد کرد

در س برجام همواره  در مساله  بین کرد چین  قاطعیت در یک تالش هماهنگ  با  و  ایستاده است  تاریخ  مت درست 

لمللی مستقر در وین  اهای بین چین در سازمان  هیات نمایندگی جمهوری خلق  .از برجام پشتیبانی می کند المللی

https://www.irna.ir/news/83857966/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83858011/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
ای   دیپلماتیک مسئله هسته  و  پیشبرد حل سیاسی  برای  نیز خواسته است  برجام  از سایر طرف های  همچنین 

یاداوری حمایت چین از برجام در حالی است که خانم »هوا چون اینگ«   .به حمایت خود از برجام ادامه دهند  ایران

ین روز سه شنبه نیز به مناسبت پنجمین سالگرد امضای توافق نامه برجام در بیانیه ای  سخنگوی وزارت خارجه چ

ای سال  با   هسته  توافق  از  قاطعانه  کشورش  اینکه  بر  المللی  ای  ۲۰۱۵تاکید  بین  جامعه  از  کند  می  حمایت  ران 

بگذارد تحت فشار  المللی،  بین  مهم  توافق  این  به  بازگشت  برای  را  آمریکا  با    .خواست  نامه   بهاشاره  وی  ارسال 

ژوئن و   هفتم  دبیرکل سازمان ملل  به  وزیر خارجه چین  ای  »وانگ یی«  درباره موضوع هسته  اعالم مواضع چین 

ما که  کرد  یاداوری  هستیم  ایران  پایبند  توافق  این  به  قاطعانه  یک    .همچنان  حاصل  را  برجام  چینی  مقام  این 

شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی می شود و   ۲۲۳۱امه  »دیپلماسی چند جانبه فشرده« دانست که با قطعن

ح از  نمادی  و  منطقه  ثبات  و  صلح  حفظ  ضامن  و  عامل  »برجام  افزود:  و  است  اشاعه  عدم  در  کلیدی  ل  عنصر 

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در اردیبهشت ماه   .«موضوعات مهم بین المللی با دیپلماسی و گفت و گو است 

اع  ۱۳۹۷سال   تحریمالم خرو ضمن  برجام، همه  از  ملت  ج کشورش  علیه  را  توافق  این  واسطه  به  رفع شده  های 

و خروج برجام  کامل  بردن  بین  از  برای  را  تالشی  و  بازگرداند  کرد  ایران  آغاز  آن  از  به    .دیگر کشورها  ترامپ  دولت 

ام قرار است در مهرماه سال  های تسلیحاتی علیه ایران که براساس برجتازگی تالشی جدید را برای تمدید تحریم

در برجام، تالشی برای نابودسازی کامل این های کشورهای باقیمانده  جاری رفع شود، آغاز کرده که به گفته مقام 

های کنندگان برجام است، تحریم ا این استدالل که هنوز جزو مشارکت در حالی که آمریکا تالش دارد ب  .توافق است

تمد را  ایران  علیه  که  تسلیحاتی  اند  کرده  اعالم  به صراحت  مقامات چینی  کند،  دیگر مشارکت    ید  متحده   »ایاالت 

 .«نیست از آن خارج شده است و حقی برای دخالت در این موضوع نداردکننده برجام 

 

 داند پاکستان پیوستن ایران به طرح اقتصادی "سی پک" را به نفع منطقه می

مشترک   -ایرنا    -آباد  اسالم راهروی  طرح  به  ایران  اسالمی  جمهوری  پیوستن  گفت:  پاکستان  خارجه  امور  وزیر 

بود خواهد  منطقه  تمام  نفع  به  پک(  سی  طرح  به  )موسوم  چین  و  پاکستان  رسم  .اقتصادی  منابع  گزارش   ی به 

بیانیه  در  در طرح  پاکستان، »شاه محمود قریشی«  ایران  افزود: مشارکت  در منطقه  اخیر  تحوالت  به  با اشاره  ای 

است مهم  افغانستان  صلح  فرآیند  و  پک  سی  در     .اقتصادی  ایران  اسالمی  جمهوری  حضور  کرد:  تاکید  تاکید  وی 

خواه منطقه  کشورهای  تمامی  سود  به  افغانستان  صلح  فرآیند  خارجه     .بود  دپیشبرد  امور  وزیر  سخنان  این 

جمهوری  آمادگی  اعالم  بر  مبنی  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سرپرست  اخیر  اظهارات  با  همزمان  پاکستان 

است شده  مطرح   ، ها  افغان  بین  مذاکرات  میزبانی  برای  ایران  سفیر  »   .اسالمی  حسینی«  علی  محمد  سید 

اسفندما پاکستان،  در  ایران  اسالمی  اقتصادی  جمهوری  مشترک  راهروی  طرح  از  استقبال  با  گذشته  سال  ه 

احداث و توسعه    .پاکستان و چین موسوم به »سی پک« ، گفت: تهران آماده مشارکت در این طرح اقتصادی است

بندر گوادر در جنوب ایالت بلوچستان پاکستان و در نزدیکی مرز مشترک با ایران، نقش اساسی در تحقق اهداف 

بزر طرح  دارداین  پاکستان  در  اقتصادی  سال  »   .گ  خردادماه  اوایل  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف«  جواد  محمد 

با دولت   را  گوادر  و  بنادر چابهار  اتصال  پیشنهادهایی درخصوص  پاکستان،  به  در جریان دهمین سفر خود  گذشته 

گذاشتاسالم درمیان  بنایی این      .آباد  زیر  های  طرح  از  ای  د مجموعه  که  سرمایه  راست  با  حاضر  حال 

میلیارد دالر بود که    ۴۶سی پک در ابتدا   ارزش اولیه پروژه های  .درحال ساخت می باشد پاکستان در چین گذاری

میلیارد دالر افزایش یافته است. این طرح که در واقع یک شبکه ارتباطی منطقه ای است می تواند    ۶۲اکنون به  

وب سایت راهرو سی پک در بخش چشم انداز و ماموریت های   .هددمنطقه را گسترش   ارتباطات بین کشورهای

شبکه های همبسته حمل نقل و فناوری اطالعات شامل جاده، راه آهن، بندر و   :آن به موارد زیر اشاره کرده است

توسعه  صنعتی،  های  پارک  عملیاتی،  مناطق  انرژی،  همکاری  نوری،  فیبر  و  ها  داده  و  هوایی  ارتباط  های  کانال 

https://www.irna.ir/news/83858565/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83858565/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83858565/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF


 
ی و ریشه کنی فقر، همکاری توریستی و ارتباطات مردم با مردم، و همکاری در عرصه های مرتبط با زندگی  تصنع

در    .مردم پک  سی  گوادر    ۲۰۱۶نوامبر    ۱۳راهرو  بندر  به  خشکی  طریق  از  چینی  محموله  یک  انتقال  با  همزمان 

تا حدودی عملی افریقا و غرب آسیا  به  از طریق دریا  برای ارسال  این طرح هم اپاکستان  پروژه های  بقیه  تی شد. 

تا    .شروع شد  ۲۰۱۷سال   احداث شبکه های حمل نقل ریلی و جاده ای از شمال شرق پاکستان هم مرز با چین 

این کشور در بندر کوادر ار مهمترین طرح های طرح راهرو سی پک است. همچنین توسعه بندر گوادر   غرب جنوب

 .پاکستان نیز جزو این طرح است

 

 سازی است چین: آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در حال بهانه

در ش  -ایرنا  -پکن ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  برای  آمریکا  کرد:  اظهار  وزارت خارجه چین  امنیت  سخنگوی  ورای 

به گزارش ایرنا »هوا چون اینگ« روز    .سازی است که اقدامی کامالً بی پایه استسازمان ملل متحد، در حال بهانه 

آمریکا که گفته بود »پس از انقضای تحریم تسلیحاتی    جمعه در پکن در واکنش به اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه

اکتبر امسال، چین قصد فروش تسلیحات به ایران را دارد و برای این   ۱۸شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در  

تدارک نیز  دیده  کار  را  تحریم  الزم  تمدید  برای  آشکار  سازی  بهانه  آمریکا  خارجه  وزیر  اظهارات  گفت:  است« 

دیگر  وی ادامه داد: این اظهارات بار    .ایران در شورای امنیت سازمان ملل است که هیچ پایه ای ندارد  تسلیحاتی

به طور یک جانبه از آن خارج شده بود را    ۲۲۳۱تعهدناپذیری آمریکا در برخورد با برجام که با بی اعتنایی به قطعنامه  

های شورای امنیت و اجرای برجام   ظ اعتبار قطعنامهامیدواریم آمریکا هر چه زودتر به مسیر حف افشا کرده است

نرود پیش  در مسیر اشتباه کنونی  و  با ه  .بازگشته  تجارت تسلیحاتی گفت: چین همواره  در  درباره اصول چین  وا 

احتیاط و مسئولیت پذیری به فروش سالح به دیگر کشورها می پردازد و در این کار نیز بر سه اصل »یاری به تقویت 

در  توانایی   و عدم دخالت  ثبات جهان  و  امنیت  به صلح،  کننده؛ عدم آسیب رسانی  دریافت  دفاعی مشروع کشور 

کننده« استوار استام دریافت  داخلی کشور  وزارت خارجه چین  .ور  تجارت های تسلیحاتی   سخنگوی  کرد:  تاکید 

بق قطع نامه شورای امنیت چین با دیگر کشورها در حالی که با وظایف بین المللی چین از جمله تعهدات پکن ط

او افزود: چین    .به ویژه از سوی آمریکا  سازمان مغایرت نداشته باشد، به هیچ وجه نباید مورد سرزنش قرار گیرد،

است پیوسته  تسلیحات«  تجارت  »معاهده  به  شده  اخیرا  خارج  پیمان  این  از  گذشته  سال  آمریکا  که  حالی  در 

 .ه ضوابط بین المللی چه برخوردهای متمایزی دارندمشخص است که پکن و واشنگتن نسبت ب بود

 

 چین: آمریکا بزرگ ترین نقض کننده حقوق بشر در جهان است 

»هوا چون اینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین، اتهامات آمریکا علیه این کشور در مساله حقوق بشر    -ایرنا  -پکن

حقوق خواند و گفت: آمریکا بزرگ ترین نقض کننده    مربوط به »شین جیانگ« )سین کیانگ( را بزرگ ترین دروغ قرن

به گزارش ایرنا »مایک پمپئو« وزیر خارجه چین از اجرای محدودیت در صدور روادید برای برخی از    .بشر جهان است

نقض حقوق بشر خبر داده بود   کارمندان شرکت های فنی چین از جمله هواوی به دلیل مشارکت این شرکت ها در

گفت اگرچه کلمه حقوق بشر  خانم هوا  .پئو استوی وزارت خارجه چین واکنشی به این سخنان پماظهارات سخنگ

اتهامات آمریکا علیه  اما خود ایاالت متحده بزرگ ترین نقض کننده حقوق بشر جهان است از دهان پمپئو نمی افتد

ا جاری  قرن  دروغ  ترین  بزرگ  منطقه،  این  بشر  حقوق  مساله  بر  مبنی  جیانگ«  دروغ   ست»شین  از  باید  آمریکا 

با اشاره به اینکه مردم چین باید وضعیت حقوق      .ش در این مساله احساس شرم کندپردازی مقامات ارشد وی 

سال پس از تاسیس جمهوری    ۷۰ظرف   بشر این کشور را قضاوت کنند نه تعدادی از سیاستبازان آمریکایی گفت:

کمونیست حزب  رهبری  به  کشور  این  مردم  چین  پیم  خلق  را  کشور  این  وضعیت  با  مطابق  توسعه  به  راه  و  وده 

قوم در    ۵۶هزار کیلومتر مربعی چین،    ۶۰۰میلیون و    ۹او ادامه داد: در زمین    .دستاوردهای چشمگیری رسیده اند

https://www.irna.ir/news/83858817/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83858817/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83858817/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83858258/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
برابر افزایش یافته،    ۲۵سال گذشته میانگین سرانه درآمد چینی ها بیش از    ۴۰ظرف   صلح و صفا زندگی می کنند

درصد نیز فراتر رفته    ۷۰چین در کاهش فقر جهانی از   سهم لیون چینی از فقر و تهیدستی خارج شده اند ومی  ۸۵۰

این کشور است در  کارایی حزب کمونیست  بیانگر  که  از سال      .است  بعد  تصریح کرد:  در    ۲۰۰۱خانم هوا  آمریکا 

سبب قتل بیش از   ی به راه انداخت کهکشورهایی از جمله عراق، لیبی، سوریه و افغانستان جنگ و عملیات نظام

در داخل آمریکا هم اقلیت های ملی مانند آفریقایی تباران   ر تن و بی خانمانی ده ها میلیون نفر شده استهزا  ۸۰۰

 .هستند با وضعیت سخت حقوق بشری روبرو

 

 چین در امارات آغاز شد آخرین مرحله آزمایش واکسن کرونا ساخت  

»سینوفارم« شرکت داروسازی دولتی چین اعالم کرد سومین و آخرین مرحله آزمایش بالینی واکسن    -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا سینوفارم روز    .تحده عربی آغاز کرده استهزار داوطلب در امارات م  ۱۵ضد کرونا خود را بر روی  

آ مرحله سوم  آغاز  کرد  اعالم  واکسنپنجشنبه  این  بالینی  و   با همکاری مشترک زمایش  مصنوعی  شرکت هوش 

آشیش کوشی«  »  .و وزارت بهداشت ابوظبی صورت گرفته است ۴۲محاسبات ابری مستقر در ابوظبی با نام گروه  

روز چهارشنبه آغاز شده است اولین آزمایش فاز سوم یک  امارات گفت این مطالعه که از  ۴۲ه از مدیران شرکت گرو

در جهان استواکس بیماری   ن غیر فعال شده  برابر  در  و  اند  به خوبی شناخته شده  واکسن های غیرفعال شده 

می شوند استفاده  و سرخک  آنفلوانزا  مانند  کرونا  .هایی  ضد  واکسن  استفاده   (COVID-۱۹) هنوز  برای  کنون  تا 

در حال حاضر   تایید نشده است طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی،  در  وا   ۲۳تجاری  در جهان  کسن ضد کرونا 

 .حال آزمایش بالینی است که سه مورد آنها در حال یا آغاز آزمایش مرحله سوم و نهایی در فاز بزرگتری هستند

تا    ۱۸هزار داوطلب در ابوظبی طی سه تا شش ماه آزمایش شود داوطلبان    ۱۵ن واکسن روی حدود  قرار است ای

گزارش حاکی است    .نه ای هستند و قبال هم به کرونا مبتال نشده اندسال سن دارند و فاقد بیماری های زمی  ۶۰

ر آنجا ساکن هستند و تمرکز آن ملیت مختلف د ۲۰۰شرکت سینوفارم، امارات متحده عربی را انتخاب کرد زیرا حدود 

د تا کنون میلیون جمعیت می گوی  ۱۰امارات متحده عربی با    .بر تحقیقات پزشکی و مبارزه با بیماری همه گیر است

از   ویروس کرونا  ۴بیش  آزمایش  داده است میلیون  تقریباً   انجام  و    ۵۶این کشور  مبتال  اثر   ۳۳۵هزار  بر  مورد مرگ 

روز    ۲۸دولت ابوظبی هم اعالم کرده است که مرحله اول و دوم این واکسن به مدت    .تکرده اس کرونا را گزارش

چین به دلیل عدم وجود بیماران جدید مبتال به کرونا، به   .تروی داوطلبان به صورت کامال موفق آزمایش شده اس

در چین هم  بیوتک  سینوواک  است شرکت  کشور  از  خارج  در  احتمالی  های  واکسن  آزمایش  آزمایش    دنبال  حال 

 .مرحله سوم واکسن دیگری در برزیل است

 

 رسانه چینی: جنایات آمریکا در سوریه تحت پیگرد بین المللی قرار گیرد 

رادیو بین المللی چین در گزارشی تحلیلی با یادآوری ضرورت پیگرد قانونی جنایات آمریکا در سوریه و    -ایرنا  -پکن

حما بهانه  به  بتازگی  آمریکا  که  قیصر«  »قانون  نوشت:  در خاورمیانه  است  کرده  اجرا  سوری  غیرنظامیان  از  یت 

به گزارش   .جنگی واشنگتن در این کشور استحقیقت اقدام علیه معیشت مردم سوریه و نمونه جدیدی از جنایات  

آورده   الملل  بین  قانون  کارشناس  و  وکیل  اقبیق«  »نعیم  از  نقل  به  گزارش  این  در  چین  المللی  بین  رادیو  ایرنا 

زیرا این قانون مردم سوریه را تحت فشار   جنگی آمریکا علیه سوریه محسوب می شود  جنایت قانون قیصر است

تا گرسنگی   این موارد  قرار می دهد  تمام  اقتصاد سوریه است  نابودی  به معنای  نهایتا  و  کنند  را تحمل  و قحطی 

ون بسیار بیشتر  بر این اساس، احتمال دارد پیامدهای اجرایی شدن این قان جنایت علیه بشرت محسوب می شوند

یت جنگی دیگر به  گزارش می افزاید عالوه بر این، سرقت نفت سوریه نیز یک جنا  .از وقوع عملیات نظامی باشد

میالدی و هنگام به عقب راندن نیروهای    ۲۰۱۹رئیس جمهوری آمریکا در اواخر سال   حساب می آید دونالد ترامپ

https://www.irna.ir/news/83858060/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83858060/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83858060/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83857626/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1


 
که گفت  سوریه  از  خود  حال   نظامی  در  ما  است«    »نیروهای  ما  آن  از  سوریه  نفت  و  هستند  نفت  از  محافظت 

را پس گرفت با اشاره  .مطلبی که فورا آن  این تحلیل  اینکه ارتش آمریکا غارت نفت سوریه و قاچاق آن به    در  به 

اقدام جنگی است نوشته  مردم سوریه را از نفت محروم کرده است که مصداق عراق و ترکیه را آغاز کرده است و

ریکا در عراق، افغانستان و سوریه باعث خسارت و تلفات سنگینی در خاورمیانه شده و موج مهاجرت  جنگ های آم

گزارش، آمریکا را یک »دانشگاه جنایت جنگی«    .به منطقه و کشورهای اروپایی را به دنبال داشته است  پناهندگان

لی یمن،  عراق،  ویتنام،  از جمله  کشورها  از  بسیاری  در  که  است  کرده  از  توصیف  بسیاری  و  کوبا  افغانستان،  بی، 

است نوشته  و  است  زده  جنایت  به  دست  دیگر  کشور کشورهای  مردم  از  زندان بسیاری  در  خاورمیانه  های 

این سوال مطرح می شود که زندانیان در   »ابوغریب« عراق و زندان »گوانتانامو« در کوبا در حبس به سر می برند

ایران،   رادیو بین المللی چین با اشاره به اینکه اخیرا کشورهایی مانند شوند؟ این زندان ها تا چه اندازه شکنجه می 

ب اقدام  افغانستان  و  المللی  عراق  بین  دادگاه های  در  آمریکایی  و مقامات  پرونده و شکایت علیه دولت  ه تشکیل 

به ترور سردار قاسم  ارتش آمریکا اوایل سال جاری میالدی در یک ماجراجویی نظامی، اقدام   کرده اند آورده است:

نیر فرمانده  المهندس«  مهدی  »ابو  و  ایران  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  مردمی سلیمانی  بسیج  وهای 

ایران نیز اقدام به طرح دعوی علیه اقدامات جنگی علیه سران آمریکا کرد و حتی حکم بازداشت صادر   عراق کرد

و  .کرد که  است  آن  از  حاکی  شده  منتشر  های  جبهه  گزارش  دبیرکل  مرعی«  »محمود  جمله  از  مشهوری  کالی 

وکیل مستقلی به نام »سلما کالس« برای پیگرد    دموکراتیک سوریه و رئیس سازمان عربی حقوق بشر و همچنین

قانونی جنایات جنگی آمریکا یک درخواست در این زمینه به دولت سوریه ارائه کرده و منتظرند درخواستشان به  

ت  پیگرد قانونی قرار دهندتصویب رسمی برسد  را تحت  این وکال در نظر    .ا به محض تصویب، رسما جنایات آمریکا 

تنها ج پرونده  دارند نه  بلکه درخواست های دادخواهی و  پیگرد قانونی قرار دهند،  را تحت  آمریکا در سوریه  نایات 

المللی کیفری و سایر سازمان    های حقوقی شکایت خود علیه آمریکا را به شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین

دهند ارائه  المللی  بین  ح های  در  معتبر،  این سازمان های  برای جلب حمایت  مربوطه  و  با طرف های  رایزنی  ال 

هستند آنها همچنین در حال بررسی مفاد قانونی آمریکا و اروپا و تدوین طرح هایی برای پیگرد قانونی آمریکا در  

در پایان این گزارش با اشاره    .های حقوق بشر اروپا و دادگاه های آمریکایی هستند  دادگاه های ملی اروپا، دادگاه 

دارای ویژگی های دوگانه جنایات جنگی و همچنین جنایات  آمریکا در سوریه مرتکب شده استبه اینکه جنایاتی که 

بین المللی تبعیت نمی کند و جامعه جهانی باید در مقابله با آمریکا که از هیچ قانون  علیه بشریت است آمده است:

با آن مقابله کند سیاستمداران آمریکایی هدایت   طجامعه جهانی نباید توس مسئولیت پذیر نیست، مقاومت کند و 

 .شود

 

 ضربات مرگبار کرونا بر صنعت مواد غذایی چین 

مواد غذایی به این ویروس، بار   بازگشت کرونا به پکن و مبتال شدن شماری از افراد فعال در حوزه صنعت -ایرنا -پکن

به گزارش ایرنا، معضل   .بود، وارد کرده است  دیگر ضربات سهمگینی بر این صنعت که بتازگی درحال جان گرفتن

از   ویروس  آنکه  دلیل  به  بلکه  این ویروس نیست  به  به مبتالیان  بار فقط مربوط  این  پایتخت چین  به  برگشت کرونا 

یی شیوع پیدا کرده و بسیاری از افراد دست اندرکار این صنعت را آلوده و مبتال کرد،  طریق یک بازار بزرگ مواد غذا

صنایع غذایی چین در دور اول شیوع بیماری با مشکالت زیادی روبرو شدند اما امروزه نه    .از شده استدردسر س

ن شده اند و بعضی نیز  تنها بسیاری از صادرکنندگان مجبور به توقف صادرات فراورده های گوشتی و ماهی به چی

یی با آینده ای مبهم روبرو  داوطلبانه آن را متوقف کرده اند، در داخل هم شرکت های فراوری گوشت و هم مواد غذا

با شیوع ویروس در شرکت هایی که در زمینه فراوری مواد گوشتی کار می کردند، دست اندرکاران صنایع    .هستند

یج با متغیرهای زیادی روبرو شده اند و شمار زیادی از آنها مجبور شدند کسب غذایی در چین و دیگر نقاط جهان بتدر

https://www.irna.ir/news/83857221/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
از آنکه اعالم شد ویروس در پکن از غرفه های فروش ماهی شیوع پیدا کرده است  پس    .و کارشان را تعطیل کنند

 .رسیده استفروش برخی از انواع ماهی از جمله ماهی سالمون در این شهر به کمتر از نصف در دو هفته گذشته  

ربات کرونا  آتنا لین« از جمله مسئوالن یکی از شرکت های فراوری گوشت می گوید که به طور مستقیم زیر ض»   

است آمده  پایین  فروش  و  است  گرفته  قرار  قرنطینه  در  دوباره  پکن  شهر  از  هایی  بخش  ایم،  گرفته  که    .قرار  او 

دارد ای  زنجیره  پذیرایی  فر چندین سالن  تا  افزود: صنایع  و رستوران ها  دریایی  و محصوالت  فراوری گوشت  وش، 

ع دوباره به هم ریخته و بازگشت ویروس به پکن، دیگر نقاط  قبل از این هم شرایطی بسیار شکننده داشتند اما اوضا

اداره کل گمرک چین هم اعالم کرد که دو شرکت از برزیل و انگلستان که به    .چین را هم تحت تاثیر قرار داده است

ین فراورده های گوشتی صادر می کردند به دلیل شیوع ویروس، این صادرات را به صورت داوطلبانه متوقف کرده  چ

این شرایط برای اروپا    .اند و حتی خود چین هم خرید از برخی شرکت های آلمانی و آمریکایی را متوقف کرده است

بازار بزرگ یک میلیارد و   تولیدی آنها به ده هایمیالدی بخش زیادی از فراور   ۲۰۱۹هم مطلوب نیست، زیرا در سال  

رویداد با جنگ تجاری چین و آمریکا به ویژه وعده چین  میلیون نفری چین صادر شد. از سوی دیگر همزمانی این ۴۰۰

میلیارد دالر از فراورده ها و محصوالت کشاورزی و زراعی آمریکا، موجب بروز مشکالت جدیدی شده   ۴۰برای خرید  

با توجه به  گ  .است مرک چین همه کانتینرهای حاوی مواد گوشتی و غذایی منجمد را با دقت بررسی می کند و 

ویروس کرونا سفارش های بسیاری از شرکت ها لغو شده است. چین بشدت به واردات گوشت برای خطر شیوع  

 ۱/۷۷ردین گذشته( این کشور  عرضه در بازار داخلی وابسته است. بین ماه های ژانویه تا آوریل امسال )دی تا فرو

و    ۱۷۰وره مشابه سال گذشته  تن گوشت گاو وارد کرد که به ترتیب در مقایسه با د   ۶۹۰و   میلیون تن گوشت خوک

کشور دنیا ارسال کرده و از آنها خواسته است تا بر   ۴۰گمرک چین نامه هایی برای    .درصد رشد داشته است  ۵۳

ی داشته باشند و موضوع را با سازمان بهداشت جهانی نیز در میان گذاشته  صنایع و مواد غذایی خود نظارت بیشتر

پکن    .است دولت محلی  از مردم خواسته در همین حال  و  کرده  منتشر  اخیر  روزهای  در  متعددی  بخشنامه های 

است مراقب محصوالت غذایی باشند و به مردم توصیه شده است حتی االمکان از غذا خوردن و سفارش دادن غذا 

کنند خودداری  منزل  از  بیرون  ها  .در  فراورده  و  غذایی  مواد  از  نمونه  هزار  ها  ده  اخیر  روزهای  در  چین  ی  گمرک 

 .گوشتی وارداتی را نمونه برداری کرده و مورد آزمایش کرونا قرار داده که البته مشکلی نداشته اند

 

 روز   ۱۴۹بازگشت کرونا به سین کیانگ چین پس از 

روز به منطقه خودمختار سین کیانگ در شمال غرب چین، ارومچی   ۱۴۹بازگشت ویروس کرونا پس از    -ایرنا-پکن

گزارش روز جمعه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری چین   .مرکز این منطقه را با محدودیت ها و قرنطینه مواجه کرد

نفر یک  شب  پنجشنبه  که  منطقه  این  در  کرونا  به  مبتالیان  شمار  که  است  به   حاکی  حاال  بود  شده  نفر    ۶اعالم 

همزمان اطالعیه هایی از سوی مراکز بهداشتی و   .نیز شناسایی شده اند ناقل خاموش  ۱۱افزایش یافته است و  

هزار نفر خواسته   ۵۰۰میلیون و    ۳رومچی مرکز این منطقه خودمختار چین منتشر شده که در آن از  پزشکی شهر ا

از سوی دیگر برای مهار سریع ویروس کرونا که    .محدودیت ها را مراعات کنند  شده است در قرنطینه قرار بگیرند و 

وقف شده و خطوط مترو شهر از کار  حاال موج تازه آن در این منطقه شروع شده، پروازها به سین کیانگ چین مت

همزمان    مردم را در سین کیانگ غافلگیر کرده است شیوع ناگهانی ویروس،   گزارش ها حاکی است  .افتاده است

پروازها سرگردان شده اند بسیاری هم به فروشگاه ها رفته اند تا قبل از قفل شدن   مسافران زیادی به دلیل لغو

ته را  خود  مایحتاج  ارومچی  کنندشهر  های    .یه  شبکه  گزارش  اساس  بر  کیانگ  سین  خودمختار  منطقه  در  مردم 

بیماری به ثبت رسید شروع به خرید کاالهای    اجتماعی بشدت سراسیمه شده و از پنجشنبه شب که اولین مورد

بیانیه  حزب و دولت محلی در    .ضروری کرده اند تا مبادا به خاطر قرنطینه با محدودیت های شدید تردد روبرو شوند

از ای دعوت  حفظ ضمن  برای  اند آرامش،   مردم  کرده  زنجیره  تاکید  و  داد  نخواهند  را  کرونا  گسترده  شیوع  اجازه 

https://www.irna.ir/news/83858720/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2


 
آنها یاداوری کرده اند تدابیر کنترلی و محدود    .مکن است باعث شیوع وسیع شود قطع خواهند کردهایی را که م

ماجرا زمانی    .بیمارستان ها هم در آماده باش هستند  کننده در مکان های پرجمعیت به اجرا گذاشته شده است و

از کیانگ  استان سین  بیماری های  از  پیشگیری  مرکز  که  از شروع شد  که  تاجر  »جه    یک  استان  راهی  ارومچی 

جمله موارد ناقل   که او از در شرق چین شده بود، خواست آزمایش کرونا بدهد نتیجه آزمایش نشان داد  جیانگ«  

به کرونا مبتال   ساله که در یک خرده فروشی در ارومچی کار می کرده  ۲۴به دنبال این قضیه یک زن    .خاموش است

چین در روزهای اخیر نسبت به شیوع بیماری و   .مارستان انتقال یافته استشده و بالفاصله پس از شناسایی به بی

بود. این کشور با سین کیانگ مرز مشترک نوعی از کرونا یا یک همه گیری مرگبار در قزاقستان ابراز نگرانی کرده  

 .دارد و اعالم کرده است که همه گیری مرگبار در کار نیست اما برای کنترل کرونا در تالش است

 

 فرد چینی را تحریم کرد  ۴شرکت و  آمریکا یک 

به   .آمریکا چهار فرد چینی و یک شرکت را به اتهام آنجه که قاچاق ماده فنتانیل اعالم شده، تحریم کرد  -ایرنا  -تهران

داری آمریکا اعالم کرد که »فوجینگ ژنگ« و شرکت »ژنگ« از قاچاقچیان  امداد شنبه رویترز، وزارت خزانه گزارش ب

داری آمریکا گفت: فنتانیل و جاستین موزینیچ« معاون وزیر خزانه »  .اندواد مخدر هستند و تحریم شدهالمللی مبین

زده است آمریکا  در  اجتماعات  به  ویرانگری  داروها ضربه  تحریم  .سایر  و سایر  افراد  فنتانیل  تسهیل خرید  به  شده 

ای اعالم کرد که شرکت ژنگ با استفاده از  بیانیه   داری آمریکا در وزارت خزانه     .اندمواد برای شرکت ژنگ متهم شده

پولپول و  کرده  اقدام  پولشویی  به  بیتکوین  مانند  دیجیتال  بانک های  از طریق  را  کنگ  هایی  و هنگ  در چین  هایی 

استم کرده  که    .نتقل  است  قیمت  ارزان  مسکن  یک  فنتانیل  قوی   ۵۰ماده  استبرابر  هروئین  از  های  مقام     .تر 

گویند که چین مهمترین منبع قاچاق فنتانیل است. دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا همتای چینی آمریکایی می 

ی جلوگیری از ورود این ماده به آمریکا عمل خود شی جین پینگ را متهم کرده که نتوانسته است به وعده خود برا

ژانویه    .کند در  آمدن  کار  روی  ابتدای  از  ترامپ  م  ۲۰۱۷دولت  رویکردی  آورده که بخش  قابله به  روی  با چین  جویانه 

های سنگینی علیه کاالهای چینی وضع کرده و  آمریکا در بخش تجاری تعرفه   .عمده آن در حوزه تجاری بوده است

 .جویانه زده استاقدامات تالفی پکن نیز دست به

 

 های هوآوی های اصلی تراشهکننده؛ یکی از تأمینSMIC جذب سرمایه قابل توجه توسط

SMIC  های هوآوی موفق به جذب قابل توجه سرمایه از طریق عرضه سهام  کنندگان تراشه به عنوان یکی از تأمین

میلیارد    ۶.۶ین تولیدکننده تراشه در کشور چین موفق به فروش  تربه عنوان بزرگ  SMIC شرکت  .خود شده است

از هدف بیشتر  برابر  دو  مقدار، حدود  این  و  ادالری سهام خود شده  فروش سهامگذاری  این شرکت است.   ولیه 

SMIC   ارزش است.  داشته  افزایش  توجهی  قابل  طور  به  نیز  شرکت  این  سهام  ارزش  که  افتاده  اتفاق  حالی  در 

درصدی در سال جاری میالدی را تجربه    ۲۰۰درصدی در پنج روز گذشته و افزایش    ۲۶کت، افزایش  سهام این شر

است برنامه   .کرده  در  موثری  نقش  روند  تراشهاین  تولید  در  خودکفایی  جهت  چین  تولید  ریزی  برای  الزم  های 

یگر، این تزریق سرمایه  محصوالت الکترونیکی از سوی برندهای این کشور )نظیر هوآوی( خواهد داشت. از سوی د

با شرکت کمک می  SMIC به رقابت  به  پر  با دست  تا  نظیرکند  رقیب  اول،   SMIC   .بپردازد TSMC هایی  مرحله  در 

یوآن اعالم شد. در صورت تقاضای قابل توجه، تعداد   ۲۷.۴۶سهم را کلید زد و ارزش هر سهم،    ۱۶۸۵۶۲۰۰۰۰  عرضه

می  شده  عرضه  عسهام  این  از  فراتر  حالت،  تواند  این  در  که  برود  تا  می  SMICدد  جذب    ۷.۵۹تواند  دالر  میلیارد 

نوآوری    SMIC     .سرمایه کند انجمن  از  یا هماناعالم کرده که قصد دارد عضوی   STAR در علوم و فناوری چین 

Board   تا شده  ایجاد  نزدک  مانند  محیطی  ایجاد  هدف  با  دنیا  بزرگ  اقتصاد  دومین  توسط  که  انجمنی  شود؛ 

ای هادی به عنوان برنامه پکن تمرکز روی حوزه فناوری را برای تولید نیمه  .های حوزه فناوری را گرد هم آوردتشرک
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ریزی که چین انجام داده، تا  صوالتی ارزشمند در دستورکار قرار داده است. طبق برنامه به منظور افزایش تولید مح

میالدی، در داخل کشور تولید خواهد کرد. این دستاورد با   ۲۰۲۵های مورد نیاز خود را تا سال  هادیدرصد از نیمه   ۷۰

 .ودشگذاری میلیارد دالری دولت روی این بخش از صنعت محقق میتکیه بر سرمایه 

 

 انتصار: دلیلی ندارد توافق ایران و چین را قراردادی یکجانبه بدانیم   وگو با ایرنا مطرح شد؛گفت  در

بی تاکید با بیان اینکه دلیلی ندارد سند همکاری ایران و چین را یک طرفه  استاد دانشگاه آالبامای جنو  -ایرنا  -تهران

 .شاری کندهای یکجانبه آمریکا پافبدانیم، تاکید کرد: ایران باید در امضای قرارداد با چین روی نادیده گرفتن تحریم 

گفت » در  انتصار«  برنادر  چین  و  ایران  مذاکرات  درباره  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  با  توافق وگو  یک  به  دستیابی  ای 

برد و تجارت و داد وستد  ها است که در شرایط سخت تحریم به سر میساله اظهار داشت: ایران سال   ۲۵راهبردی  

با کشوری مانند   داد: کامال طبیعی است که ایران از همکاری  وی ادامه  .با دنیای خارج با دشواری روبروست کشور

شود و در آینده، این احتمال هست که به اولین قدرت اقتصادی  حسوب میدومین قدرت اقتصادی دنیا م چین که

 .دنیا تبدیل شود، استقبال کند

تحریم  شکستن  برای  کندایران  همکاری  کشوری  هر  با  باید  آمریکا  ا//    های  تحلیلگر  سیاست این  مسائل  رشد 

با تاکید باید با هر کشوری که  ها اظبر ضرورت انجام اقدامی برای از بین بردن اثر تحریم  خارجی  هار داشت: ایران 

انتصار در پاسخ به این    .آمریکا کمک کند، همکاری نماید هایتواند و مایل است که در عمل به شکست تحریممی

تنش  روابط  اندازه  چه  تا  که  بوده    آمیزسوال  موثر  توافق  این  احتمالی  امضای  و  پکن  و  تهران  نزدیکی  در  غرب  با 

از  است؟ تصریح کرد: من   این گفته فقط در سطح یک نظریه است چون بیش  این نظر موافق هستم ولی   ۴۰با 

 .ای با یکدیگر دارندسال است که تهران و واشنگتن روابط خصمانه 

تاثیر سیاست آمریک اروپا تحت  اروپا در  //    است اهای خصمانه  و  ایران  سال اخیر شاهد    ۴۰وی یادآور شد: روابط 

ولی   است  بوده  دنبالهنوساناتی  ناخواسته  یا  و  خواسته  راهبردی،  موارد  اکثر  در  عمل  در  تحت اروپا  و  رو 

 .های آمریکا در مورد ایران بوده استسیاست  تاثیر

ای ابراز  ها بعد از خروج ایاالت متحده از توافق هستهییاستاد دانشگاه آالبامای جنوبی با اشاره به عملکرد اروپا 

سابرجام نتوانسته یا جرات این را نداشته که سیاست مستقلی از آمریکا در مورد  در دوران پ داشت: اروپا بخصوص

 .ایران اتخاذ کند

واشنگتن خصمانه انتصار با تاکید بر اینکه تا زمانی که روابط تهران و  //    های چین استهدف ایران جذب سرمایه

کنیم و  آل زندگی نمیایده  عنوان کرد: ما در دنیایبماند، اروپا نیز خود را از بازار ایران دور نگه خواهد داشت،    باقی

وی درباره    .رو است، اتخاذ کندکشوری مانند ایران باید تصمیمات خود را در چارچوب دنیایی که در حقیقت با آن روبه 

ام از  ایران  اصلی  سرمایه اهداف  جذب  ایران  اصلی  هدف  شد:  یادآور  چین  با  راهبردی  توافق  در  ضای  چین  های 

و ساختارهای زیربنای استراتژیکی ایران است. اگر این توافق بعد از تصویب از هر دو طرف به طور کامل    اقتصاد

 .کمک شایانی خواهد کرد اجرا شود، به گسترش روابط ایران و چین

ام نظامی و  در مسائل  بین//    نیتی منطقه محتاط استچین  ارشد مسائل  کارشناس  این  این  به  پاسخ  در  الملل 

که و چین می  سوال  ایران  راهبردی  احتمالی همکاری  توافق  کرد:  آیا  بیان  کند،  پیدا  امنیتی  و  نظامی  تواند جنبه 

فایی برسد، های اقتصادی ایران و چین به شکوهای اقتصادی آن است ولی اگر همکاری اهمیت این توافق جنبه

انتصار افزود: البته باید در نظر    .دارداحتمال گسترش همکاری این دو کشور به مسائل نظامی و امنیتی نیز وجود  

داشته باشیم که چین در مورد مسائل نظامی و امنیتی در منطقه محتاط خواهد بود و برخالف آمریکا به قلدربازی و  

شورهای عربی خلیج فارس روابط گسترده اقتصادی دارد و مایل به  طلبی متوسل نخواهد شد. ضمنا چین با ک جنگ

 .ط خود با آنهاستادامه و گسترش رواب
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وی در پاسخ به این سوال که چین در اجرای  //    نقش ایران در طرح »یک جاده، یک کمربند« برای چین مهم است

راهبردی یک جاده یک کمربند   میز پروژه آاین طرح چقدر به ایران نیاز دارد؟ گفت: نقشی که ایران در اجرای موفقیت

برای چین مهم است ولی پروژه بسیار بزرگی   بازی خواهد کرد،  این یک  باید در نظر داشته باشیم که  را هم  این 

استاد دانشگاه    .است که احتیاج به همکاری کشورهای مختلفی با چین دارد که ایران نیز یکی از آن کشورها است

بهار اظهار  های راهبردی در توسعه بندر چاه رقابت چین و هند و تاثیر امضای توافق همکاریآالبامای جنوبی دربار

نکرده   داشت، عمل  را  آن  انتظار  ایران  که  آن گونه  بندر چابهار  توسعه  در  که هند  این است  من  برداشت  داشت: 

ستان اطالع داده به علت است. طبق گزارشی که در روزنامه مطرح هندوستان »هندو« منتشر شد، ایران به هندو

راه  نکردن قراردادی که برای ساخت خط قطار  باجرا  ین چابهار و زاهدان که آن را چهار سال قبل امضا کرده  آهن 

 .بود، از دور خارج کرده و خود ایران به تنهایی این کار را خواهد کرد

می نشان  خوبیآینده  شریک  هند  خیر دهد  یا  است  »هندو«  //    بوده  روزنامه  خبر  این  البته  کرد:  اضافه  انتصار 

گاه قراردادی  نوردی ایران تکذیب شد. طبق گفته این مقام، ایران هیچتوسط معاون امور بندری سازمان بنادر و دریا

کنار  با هندی چابهار  آهن  پروژه خط  از  را  آنها  باشد  داشته  قصد  حاال  که  است  نداشته  ریلی  پروژه  هیچ  برای  ها 

یاری از موارد  ها تصریح کرد: تا آنجایی که من اطالع دارم، طرف هندی در بسوی با اشاره به رویکرد هندی  .اردبگذ

بهانه  به  نیز  نشان  دیگر  آینده  است.  انداخته  تأخیر  به  دائما  را  چابهار  کارکرد  و  است  شده  متوسل  مختلفی  های 

نگری در مورد نقش  یران بوده یا نبوده است اگرچه آیندهخواهد داد که آیا هند شریک خوبی در پروژه چابهار برای ا 

 .سازنده هند کار مشکلی است

دارداحتمال مکم گوادر وجود  و  به حضور //    ل شدن چابهار  با اشاره  ارشد مسائل سیاست خارجی  تحلیلگر  این 

اگر که  بود  نخواهد  بعید  کرد:  خاطرنشان  بندر  این  توسعه  و  پاکستان  گوادر  بندر  توسعه  در  های همکاری   چین 

ندر چابهار و بندر گوادر در پاکستان  موفق باشد، ب رود،  راهبردی بین ایران و چین در عمل، بیش از آن که انتظار می

انتصار در پاسخ به این سوال که امضای احتمالی توافق ایران و چین چه تاثیری بر   .مکمل و نه رقیب یکدیگر بشوند

ایران دارد، ابراز داشت: ایران تصمیمات سیاست خارجی خود را در چارچوب  المللی  ای و بینهای منطقهسیاست

های راهبردی بین دو یا چند کشور  کند. البته شکی نیست که همکاری راهبردی خود اتخاذ می امنیت ملی و منافع  

و چین نیز  های راهبردی میان ایران روی سیاست خارجی کشورها تاثیر خواهند داشت و این اصل در مورد همکاری

 .صادق خواهد بود

وی درباره انتقادات مطرح شده نسبت به مذاکرات    //  دلیلی ندارد توافق ایران و چین را قراردادی یکجانبه بدانیم

ساله بیان کرد: مفاد این توافق باید روند قانونی خود را در هر دو  ۲۵ایران و چین برای دستیابی به توافق راهبردی 

  دلیلی وجود ندارد که این قرارداد را به عنوان قراردادی یکجانبه عنوان کنیم. هر دو  کشور طی کنند. در عین حال 

توانند یک طرفه قرارداد را فسخ کنند. همانطور که قبال گفتم در شرایط کنونی ایران باید با کشورهایی که  طرف می

 .ها بشوند، همکاری کندمایل به کمک به آن برای شکست تحریم

آور شد: آیا  یاد  انتصار با طرح سواالتی از منتقدان توافق احتمالی ایران و چین//    رونداز بین نمی ها با شعارتحریم

گویند در شرایط تحریمی، قراردادهای ایران با کشورهای دیگر به سود ایران نخواهد بود یا اینکه این منتقدان می

و هم آمریکا  اینکه  تا  بنشیند  گود  کنار  بسته  باید دست  ایران  آیا  است؟  صادق  چین  مورد  در  فقط  پیمانانش  گفته 

وی با   د تا بعد بتوانند قراردادی که به سود ایران است با آن امضا کنند؟ کنن  کشور را کامال فلج کنند یا حتی نابود

ها هستند که بعد ایران بتواند با کشورهای دیگر قراداد ببندند، باید  تاکید بر اینکه اگر منتقدان منتظر برداشتن تحریم

روند. در آن دن از بین نمیر داها با دست روی دست گذاشتن و شعامدت زیادی منتظر بمانند، عنوان کرد: تحریم

 .تری خواهد بود و قرارداد با کشوری دیگر کامال یکجانبه خواهد بودزمان، ایران در موقعیت ضعیف



 
الملل درباره باز شدن این کارشناس ارشد مسائل بین  ها توسط چین پافشاری کندایران باید بر نادیده گرفتن تحریم

ایران اقتصادی  روابط  ب  قفل  چین  او  احتمالیعد  امضای  همکاری ز  اگرچهتوافق  گفت:  راهبردی  روابط   های  چین 

های چینی برای حفظ رابطه تجاری خود با  با ایران را آنجا که به منافعش صدمه نزند، ادامه داده ولی شرکت خود

بینی کنم آیا انم پیشتویانتصار با بیان اینکه من نم  .اندهای یکجانبه آمریکا علیه ایران را رعایت کرده آمریکا تحریم 

های یکجانبه آمریکا از طرف چینی بشود یا نه،  تواند به نادیده گرفتن تحریمامضای توافق راهبردی ایران و چین می

اظهار داشت: ایران باید در امضای قرارداد با چین روی این موضوع پافشاری کند و امتیاز ساده ندهد. بدون چالش  

تحریم یکجانبکشیدن  آمهای  داشت ه  نخواهد  وجود  راهبردی  توافق  چین،  توسط  بی   .ریکا  درباره  اعتمادی وی 

های کنونی چین و روسیه آن است که اعتمادی به دولت افکارعمومی به چین تصریح کرد: یکی از دالیل اصلی بی

رای امنیت سازمان ر شواند. به طور مثال، زمانی که دراه با ایران برخورد کردهاین دو کشور به عنوان دوستان نیمه

ای بر ضد ایران تصویب مطرح بود، چین و روسیه از وتوی خود استفاده نکردند و ایران را تنها میانه راه  ملل قطعنامه 

کردند کرده   .رها  تغییر  اکنون  شرایط  که  معتقدند  برخی  اینکه  بیان  با  جنوبی  آالبامای  دانشگاه  استاد  است،   این 

اگر دوباره مسئله ایران به شورای امنیت منتهی شود، این بار چین و روسیه، ایران  یند  گوخاطرنشان کرد: آنها می 

افزود: ما نمی  .از حق وتوی خود استفاده خواهند کرد را پیشانتصار  یا روسیه  بینی کنیم توانیم نحوه رفتار چین 

قرارداد بین ایران و چین را قراردادی  اید  ولی اگر چین در مقابل آمریکا کوتاه آمد و از وتوی خود استفاده نکرد، دیگر ب

و احتمال ارجاع پرونده ایران به   FATF وی در پاسخ به این سوال که بازگشت به لیست سیاه  .معنی حساب کردبی

می اندازه  چه  تا  امنیت  همکاریشورای  بر  این تواند  داشت:  ابراز  بیندازد؟  سایه  چین  و  ایران  راهبردی  های 

تر کنند ولی اینها موانعی نیستند که نشود از آنها  های راهبردی ایران و چین را مشکل ری همکاتوانند  موضوعات می 

 .های احتمالی ضد ایران را در شورای امنیت وتو کندخصوص اگر چین قطعنامه عبور کرد به 

بر همکاری  متمرکز  یکدیگر استسیاست چین  با  منطقه  ارشد مسائل سیا//    های کشورهای  تحلیلگر  ست این 

ها و روابط اقتصادی خود را ی درباره گرایش کشورهای منطقه به چین بیان کرد: چین مایل است که همکاریخارج

با کشورهای عربی خلیج فارس ادامه داده و گسترش دهد. چین قراداد راهبردی خود با ایران را مانعی در این راه  

انتصار اضافه    .بیندایران و کشورهای عربی منطقه می بط بین  ای برای بهبود روابیند بلکه این قرارداد را وسیلهنمی

کند سیاست کرد: برخالف آمریکا که منافع خود را در ایجاد تشنج بین ایران و کشورهای عربی خلیج فارس نگاه می

تواند از منافع اقتصادی خود حفاظت  می  چین روی همکاری بین کشورهای منطقه تمرکز دارد چون در این صورت

 .دکن

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ایران چرا نباید با چین رابطه تجاری داشته باشد؟ /    گزارش اختصاصی

ساله ایران    ۲۵دی  اکنون در حالی به مذاکرات تهران و پکن درباره سند راهبرهای اروپایی همآمریکا و برخی کشور 

؛  ماخبرگزاری صدا و سی به گزارش  .یار قابل توجه استها با این کشور بس کنند که سبد تجارت آن و چین انتقاد می 

این سوال مطرح  شود  ساله بین ایران و چین بسیار شنیده می  ۲۵ها که صحبت از یک همکاری راهبردی  این روز 

ذیل اشاره  در  ایستاده است.  تحوالت جهان  در کجای  آن شده است است که چین  به  آمار   .ای مختصر  بر اساس 

همچنین    .میالدی، چین در جدول شرکای تجاری آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا در جایگاه اول قرار دارد  ۲۰۱۹سال  

بیان   آلمان  روابط خارجی  متوالی مهمترین شریک    ۲۰۱۸ل  کرده است که در ساشورای  برای سومین سال  چین 

میلیارد دالر رتبه اول صادرات کاال به آمریکا را    ۳۴۹چین با    ۲۰۱۹ماهه نخست سال    ۹در    .تجاری آلمان بوده است

داشته است و  دارد و همچنین چین پیش از آغاز جنگ تجاری با آمریکا رتبه اول همکاری اقتصادی با این کشور را  
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از  پایین   پس  شرکا  سوم  رتبه  از  نیز  تجاری  استجنگ  نرفته  نت   .تر  که  پژوهشی  نشریه  براساس  را  آن  ایج 

از سال   منتشر کرده است  انگلیس  فرانسه،   ۲۰۱۸تا سال    ۲۰۰۰اکونومیست  انگلیس،  میالدی کشورهای، چون 

 .اندا چین را افزایش داده را کاهش و تجارت بطور کلی جهان تجارت با آمریکا استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و به

 

 مایش واکسن بیونتک کرونا بر روی انسانموافقت چین با آز /   تحقیقات علمی درباره واکسن

های فسون فارما اعالم کرد، چین مرحله مقدماتی آزمایش واکسن بیونتک بر روی انسان را  شرکت دارویی شانگ 

می  الملل   .کندآغاز  بین  سرويس  گزارش  صداوسیما به  نقل   ،خبرگزاری  شرکت به  پکن،  از  رویترز  خبرگزاری  از 

( آلمان  BioNTech«، شریک شرکت واکسن بیونتک )Shanghai Fosun Pharmaهای فسون فارما »دارویی شانگ 

آزمایش   مقدماتی  مرحله  چین  کرد،  اعالم  شنبه  پنج  بیونتکروز  می   واکسن  آغاز  را  انسان  روی  واکسن  کند.بر 

این  کنند.شرکت آلمانی با شرکت فایزر به طور مشترک روی آن کار می  بیونتک یکی از دو واکسنی است که همین

دو واکسن، هفته گذشته از طرف سازمان غذا و دارو آمریکا وارد »مسیر سریع« )به فرایند نظارتی و تایید واکسن 

آنکه  های فسون فارما اعالم کرد، به محض  شرکت دارویی شانگ  شود،( شدند.خشیده میه مدت سرعت بدر کوتا

آزمایش باید  تحقیقاتی  واحد  یک  شود،  آماده  واکسن  مرحله  این  بالینی  شرکت   BNT۱۶۲b۱های  دهد.  انجام  را 

از کار در آمد بیونتک درست های واکسن های فسون فارما مجوز دارد که به محض آنکه همه آزمایشدارویی شانگ 

فناوری   با کمک  انحصاری  به طور  را  در چی  ARNmآن  بیونتک  انبوه  شرکت  تولید  به  تایوان  و  ماکائو  ن، هنگ کنگ، 

که بر روی انسان    (  ۱۹-واکسن پیشنهادی درمان ویروس جدید کرونا )کووید  ۲۳این واکسن از بین حداقل    برساند.

است، آنهم در زمان و شرایطی که صنعت داروسازی برای پایان دادن به    انتخاب شده   مورد آزمایش قرار گرفته اند،

میلیون نفر را آلوده کرده و منجر به کشته شدن بیش از نیم   ۱۳گیری ویروس کرونا در جهان که بیش از    این همه

 خبرگزاری صداوسیما  :منبع میلیون نفر شده است، وارد مسابقه ناخوشایند شده است.

 

بازتاب همکاری بلند مدت ایران و چین در   /در پي توافق جامع سرمايه گذاري میان ايران و چین 

 های پاکستانرسانه

های تجاری با پکن را به فال نیک گرفته و به  ها و مطبوعات پاکستان برنامه دولت ایران برای توسعه همکاریرسانه 

، برنامه همکاری درازمدت  خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل      .اب دادندصورت گسترده آن را بازت 

های پاکستان در چند روز گذشته بوده و این  جمهوری اسالمی ایران و چین از مهمترین موضوعات مورد توجه رسانه 

مسایه و  هها و مطبوعات پاکستان به عنوان  رسانه  ی در مطبوعات این کشور بازتاب یافت.اموضوع بطور گسترده 

های تجاری با پکن را به فال نیک گرفته و به  یکی از شرکای تجاری چین، برنامه دولت ایران برای توسعه همکاری

ک معاهده خوشآیند" به بررسی روزنامه نیشن پاکستان در چاپ خود با تیتر "ی  صورت گسترده آن را بازتاب دادند.

تواند به سلطه ساله پرداخته و نوشت: این معاهده می  ۲۵ژیک  تبرنامه ریزی ایران و چین برای یک همکاری استرا

میلیارد  مسیر  گشایش  دنبال  به  دهد.  پایان  آمریکا  دالر سرمایه اقتصادی  تجاری،  ها  و  انرژی  بخش  در  پکن  گذاری 

  ینیشن همچنین با انتشار اظهارات "سید محمد عل  شار بر تهران ناکام خواهد شد.های دولت آمریکا برای فتالش 

های جامع ایران و  حسینی" سفیر ایران در پاکستان پیرامون برنامه همکاری تهران و پکن نوشت: برنامه همکاری 

ایی که چین جزء چین یک نقشه راه روشن و ریل گذاری اصولی برای روابط دو کشور مهم در دنیای آینده است؛ ج

توانند  های بزرگ منطقه غرب آسیا، مین یکی از قدرت ا های برتر اقتصادی دنیا در آینده نزدیک و ایران به عنوقدرت 

از قدرت  برنامه جامع جهت با روابطی مکمل و مستقل  تامین منافع مشترک، یک  گر، ضمن  های سنتی و سلطه 

جاده و    -این روزنامه در ادامه نوشت: بی شک ابتکار کمربند    نمایند.نائل آمدن به اهداف تعیین شده طراحی و اجرا  

بستر اکریدور   پاکستان،  و  چین  همکاریقتصادی  توسعه  برای  مساعدی  منطقه های  سه های  برای  ویژه  به  ای 
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شود که در صورت کشور جمهوری اسالمی ایران، جمهوری اسالمی پاکستان و جمهوری خلق چین محسوب می

روزنامه    گرفته شود.  های منطقه در نظرتواند الگویی منحصر به فرد برای توسعه با سایر کشور ن میعملیاتی شد

های ناعادالنه واشنگتن ایران و چین را به سمت تشکیل ائتالفی  دیلی تایمز پاکستان در این باره گزارش داد: تحریم 

جهت حفظ منافع سوق داد. این روزنامه با بیان  ها مختلف قدرمند از طریق یک برنامه جامع سرمایه گذاری در بخش 

اید از مزایای اتحاد ایران و چین چشم پوشی کنند، خاطر نشان کرد: روابط دوستانه  باینکه مقامات دولتی پاکستان ن

روسیه می و  پاکستان  با  دهد.چین  تشکیل  منطقه  منافع  از  محافظت  برای  متحد  و  قوی  یک جبهه  روزنامه    تواند 

عت اسالمی پاکستان  ان "دی نیوز" پاکستان نیز با انتشار اظهارات "لیاقت بلوچ" نائب رئیس حزب جمانگلیسی زبا

کشور همسایه خود بی بهره   ۲درباره همکاری تجاری ایران و چین تصریح کرد: اسالم آباد از فواید همکاری بزرگ  

اقتصادی   کریدور  پاکستان تحت  در  ماند. سرمایه گذاری بزرگ چین  این کشور  نخواهد  برنامه  اکنون  "سی پک" و 

همکاری  توسعه  میبرای  ایران  با  شود.متواند  ها  منطقه  اقتصادی  شکوفایی  پوائنت"    وجب  "اردو  خبری  پایگاه 

میلیارد    ۴۰۰پاکستان نیز با انتشار موضع "سناتور مشاهد حسین سید" تحلیلگر برجسته پاکستانی از این معاهده  

نامه توافق  نوشت:  منطقه  هایدالری  ارتباطات  تقویت  طریق  از  چین  و  ایران  کریدور  تجاری  تقویت  باعث  ای 

های خبری پاکستان از جمله عالوه بر این بسیاری از شبکه  های بندر گوادر خواهد شد. چین و پروژه  –صادی پاک تاق

"شبکه و  نیوز"  "جیو  پرطرفدار  برنامه   ۹۲های  راهبرد مشترنیوز"  موضع  با  تحلیلی  ویژه  برگزار  های  چین  ایران  ک 

هارون رشید تحلیلگر برجسته پاکستانی در یکی از    دند.اکرده و این موضوع را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار د

کند. وی با بیان اینکه  ها گفت: برنامه همکاری بلند مدت ایران و چین فشار حد اکثری آمریکا را خنثی میاین برنامه 

دت  مفجه جدیدی به تاریخ اقتصاد جهان اضافه خواهد کرد، افزود: این همکاری بلند  راهبرد مشترک تهران و پکن ص

گام می اقتصادی  قدرتمند  جبهه  یک  تشکیل  با  لحاظ  تواند  از  منطقه  در  قدرت  توازن  تغییر  مسیر  در  جدید  های 

 راهبردی و سیاسی را نیز به ارمغان آورد.

 

 بورد آسیا  دختر مازندرانی، ستاره پدل /  کالییفائزه بیشه 

وی ایرانی است که نشان طالی پدل بورد آسیا را  ساله مازندرانی، اولین ورزشکار و بان  ۲۳فائزه بیشه کالیی دختر  

کرد و  سال پیش فعالیت در این رشته ورزشی را آغاز    ۴فائزه     ،خبرگزاری صداوسیما به گزارش  .کسب کرده است

تا بابلسر را    ۱۰۰ز مسافت  سال هر رو  ۲لت نبود امکانات الزم در شهر محل زندگی خود، در مدت  به ع کیلومتری 

کند. تمرین  رشته،  این  ابتدایی  ادوات  با  شهر  این  در  تا  کرد  در    طی  خود  زدنی  مثال  تالش  با  کالیی  بیشه  فائزه 

تر برای نخستین بار در این رشته، نشان  م  ۵۰۰سافت  آسیا در شهر شانتو چین، توانست با طی م  ۲۰۱۹مسابقات  

او در زمان حاضر نیز یک سال از دانشگاه    ین نشان طالی بانوان آسیا را کسب کند.ارزشمند طالی آسیا و نخست

و   بین    ۱۰۰محل تحصیل خود مرخصی گرفته  بتواند در مسابقات  بابلسر  با تمرین در  تا  تومان هزینه کرده  میلیون 

 های خوشرنگ شود. کسب سهمیه المپیک صاحب عناوین برتر و نشان های رقابت المللی یا 

 

 چین، اولین کشور پساکرونایی با رشد اقتصادی /  دترین تدابیر مقابله با ویروس کرونا در چینشدی

تجربه می را  اقتصادی  ویروس کرونا رشد  از شیوع  بعد  که  بزرگ جهانی است  اقتصاد  اولین  به گزارش   .کندچین 

، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از پکن نوشت: چین اولین اقتصاد  برگزاری صداوسیماخ ويس بین المللسر

ها به  های مقابله با ویروس کرونا و بازگشایی کارخانجات و فروشگاه هانی است که بعد از رفع محدودیت بزرگ ج

گزارش رشد اقتصادی   بر اساس این گزارش، درصد افزایش یافته است. ۳/۲ای رشد اقتصادی آن رمنتظرهشکل غی

اقتصادی این کشور در مقایسه با  چین در سه ماهه منتهی به ژوئن که پنج شنبه منتشر شد نشان داد که رشد  

داشته است. توجهی  قابل  بسیار  اول سال رشد  ماهه  مو  سه  تحلیلگر  که مارسال چوو"  مورگان  پی  سسه جی 
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انتظار   گفت  است  کرده  منتشر  را  چین  اقتصادی  رشد  ماه گزارش  در  که  بیشتر  داریم  رشد  شاهد  رو  پیش  های 

دامه نوشته است چین که مرکز اولیه شیوع ویروس کرونا در ماه  خبرگزاری آسوشیتدپرس در ا  اقتصاد چین باشیم.

چ در  که  بود  کشوری  اولین  بود  گذشته  سال  محدویت دسامبر  و  ارچوب  کسب  از  بسیاری  کرونا  با  مقابله  های 

ق شیوع ویروس کرونا تعطیل کرد و اولین کشور جهان هم بود که در ماه مارس امسال بعد  های خود را در مناطکار 

های کرونا و  که حزب حاکم کمونیست چین اعالم کرد شیوع ویروس کرونا را کنترل کرده است رفع محدودیت   از آن

ا اداره آمار ملی چین هم در بیانیه   های مختلف را شروع کرد.ی کسب و کار بازگشای ُکند اقتصاد  ای  عالم کرد روند 

گویند احتماال  قرار گرفت. اقتصاد دانان هم میتغییر کرد و در مسیر رشد    ۲۰۲۰ملی این کشور از نیمه اول سال  

د و بازیابی خود را شروع و به رشد اقتصادی دست  تواند روند بهبوهای بزرگ جهان میچین زودتر از دیگر اقتصاد 

مات حزب حاکم مبنی بر اعمال شدیدترین تدابیر مقابله با بیماری در طول تاریخ است. بیابد. علت این امر هم تصمی

های شدیدی در  میلیون شهروند خود را در قرنطینه کامل قرار داد و محدودیت   ۶۰ین در چارچوب این تدابیر  دولت چ

اروپایی هم تالش کردند از   های آسیایی وها برخی از کشور ها اعمال کرد. بعدهای تجاری و مسافرت عالیت بخش ف

حال حاضر فعالیت کارخانجات چین و برخی صنایع    این شیوه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا استفاده بکنند. در

پ منابع  احتیاط  با  مردم  اما همچنان  است،  برگشته  عادی  وضع  میبه  را خرج  خود  مالی  و  نگران ولی  کنند، چون 

های شدیدی برای ها همچنان تعطیل است و محدودیتت مراکزی مانند سینماازدست دادن کارشان هستند. فعالی

بیل آدامز" تحلیلگر گروه خدمات مالی موسوم به "پی ان سی " گفت شیوع ویروس   شود.ها اعمال میمسافرت 

که  ها برنده و برخی هم بازنده بشوند. وی گفت در حال حاضر کارخانجات موتور محرکرونا باعث شد برخی کشور 

میلیون    ۱۳۰عادل  درصد م  ۳۰های بخش خصوصی معتقدند حدود تحلیلگران فعالیت   ها هستند.رشد اقتصادی چینی

گویند  ها میهای کار در مناطق شهری چین ممکن است به شکل موقت کارشان را از دست بدهند. آننفر از نیرو 

چین بعنوان مرکز اصلی و اولیه   خواهد شد.میلیون فرصت شغلی حذف  ۲۵ترین حالت امسال حدود در خوش بینانه 

مرگ   تاکنون  کرونا  ویروس  ع  ۴۶۳۴شیوع  به  را  ابتالی  نفر  و  کرونا  ویروس  به  ابتال  این    ۸۳۶۱۱لت  به  را  دیگر  نفر 

 ز ابتالی به ویروس کرونا را در پکن پایتخت اعالم نکرده است.ویروس تایید کرده است. چین تاکنون هیچ موردی ا

 

 لمان: چین، شریک، رقیب و حریفمان است وزير خارجه آ 

نتی وزارت خارجه آلمان، هایکو ماس وزير به نقل از پایگاه اینتر اخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل  به گزارش

خارجه اين کشور در مصاحبه با »شبکه تحریریه آلمان« درباره آینده مناسبات آلمان با چین گفت: تنها با یکصدایی  

با    .ین را شاهد خواهیم بود است که وزن الزم برای شنیده شدن این صدا در چ اشاره به آنکه  این رسانه آلمانی 

مقص سومین  میچین،  شمار  به  آلمان  مهم  صادراتی  شرایط  د  بهبود  واقع  در  پرسید:  آلمان  خارجه  وزير  از  رود، 

  ها بستگی دارد. آیا این وابستگی اقتصادی، ما را در های آلمانی از سوی چینیاقتصادی در آلمان به خرید خودرو 

برای ما کشور  خواهان مناسبات حسنه با چین هکند؟ ماس گفت: طبعا ما  برابر پکن، متعهد می زیرا چین  ستیم. 

 آید.مند به حساب میآید. با این حال چین، یک رقیب و حریف نظام مهمی به حساب می 

 

 های آمریکایی مشتاق همکاری با چین هستند شرکت  /دادستان کل آمریکا

آمریک کل  اپل مشتاق ها گفت شرکتدادستان  و  یاهوو  مایکروسافت،  گوگل،  نظیر  آمریکایی  بزرگ  با  های  مکاری 

ادستان کل آمریکا در سخنرانی خود درباره  ، دخبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .چین هستند

که    های آمریکایی نظیر گوگل، مایکروسافت، یاهوو و اپل نشان داده اندشته، شرکتهای گذچین گفت، طی سال 

دادستان کل آمریکا همچنین گفت، آمریکا اکنون   .به شدت برای همکاری با حزب کمونیست چین مشتاق هستند

 خبرگزاری صداوسیما  :منبع های معدنی کمیاب به چین وابسته است.سنگ»به شکلی خطرناک« در زمینه 
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 :وزیجام ن -

 های عزا در اردوگاه آمریکایی مهتوافق ایران و چین، و خی

ترین اقتصادی جهانی، که به  ایران به عنوان یک کشور بزرگ منطقه حق دارد که توافق اقتصادی با یکی از بزرگ 

ناظران امور هیچ تردیدی ندارند که   به نقل از العالم، جام نیوز به گزارش  .زودی آمریکا را جلو خواهد زد، امضا کند

ها در اردوگاه آمریکا تأکیدی بر این است که اتفاقی بزرگ افتاده است که باعث  صورت زدن  ناله و زاری و سیلی بر

اردوگاه خیمه این  از عمق فاجعهشده  برای کاستن  برپا کرده و  برایهای عزا  را ای که  شان رقم خورده، همدیگر 

ای عزا برپا کند؛ زیرا مصیبتی که به  هکنند که اردوگاه آمریکا حق دارد خیمههمین ناظران تأکید می   .دلداری بدهند

علنی جنگ  در  را  اردوگاه  این  و  نیست  کوچک  شده،  وارد  توافق آن  است.  بازگردانده  اول  خانه  به  ایران  با  اش 

ایران و چین همچنان در ق نویس و سند است و مجلس شورای  الب یک پیشهمکاری اقتصادی و سیاسی میان 

های مرتجع عربی، در راس  با این حال آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب و رژیم  اسالمی تا کنون آن را تایید نکرده،

تعادل داده آنها عربستان سعودی،  از دست  را  یاوه   .اندشان  به  به کرات  اگر  روزها  این  آمریکایی  اردوگاه  که  گویی 

می  اینتکرار  جمله  از  تکنند،  کیش  جزیره  "فروش  چین"،  توسط  ایران  "استعمار  درباره  چین"،  که  به  ایران  وسط 

  گذاری چین" و "مجوز ایران به "مجوز ایران به نظامیان چینی برای حضور در این کشور به منظور حمایت از سرمایه 

بینیم که چگونه آمریکا، اسرائیل و غرب و  فارس"، دقت کنیم میچین برای ایجاد جای پای برای خود در منطقه خلیج

گونه اوال و بدون هیچ  .اندنفت ایران و گاز ایران و ملت ایران چشم طمع دوخته  عربستان سعودی به حاکمیت ایران،

ی برای ایران دلیلی قاطع بر اهمیت توافق اقتصادی ایران و چین ای، گریه و زاری و متم در اردوگاه آمریکایمقدمه 

زرگ منطقه حق دارد دوم، ایران به عنوان یک کشور ب  .شان سرازیر شود هایاست که باعث شده اشک از چشم

را  سوم، چ  .ترین اقتصادی جهانی، که به زودی آمریکا را جلو خواهد زد، امضا کندکه توافق اقتصادی با یکی از بزرگ 

درآمده  آنها  استعمار  به  که  کشورهایی  با  روابط  ایجاد  برای  رشد  حال  در  و  اسالمی  رقابت  کشورهای  به  اند، 

شان را با کشورهایی بهبود ببخشند که هداف خود در توسعه و آبادانی، روابط تواند به اکه میپردازند در حالی می

که مجزا دانستن سیاست اروپا از سیاست آمریکا از روی    چهارم، تجربه تاریخی ثابت کرد   .نگاهی استعماری ندارند

دارند قرار  اردوگاه  یک  در  دو  و هر  آمریکا تجرب  .سادگی است  و  اروپا  با  ایران  تجربه  زمان  هپنجم،  از  تلخ است؛  ای 

برافراشته  ستیز  و  دشمنی  علم  آمریکا  و  اروپا  ایران  در  اسالمی  انقالب  حمایپیروزی  ملعون  شاه  از  آنها  و  اند.  ت 

دهه اخیر    4کردند و در تحریم ظالمانه علیه ملت ایران طی  همچنین رژیم صدام را به جنگ علیه ایران تحریک می

ای ایران با شش قدرت بین المللی، علنی شد؛ به  رانه اروپا در توافق هسته ششم، موضع ریاکا  .مشارکت داشتند

س و آلمان( از آمریکا که از این توافق خارج شد و آن را نقض رغم پایبندی ایران به این توافق، اروپا) فرانسه، انگلی

انرژ المللی  بین  آژانس  از  را  ایران  پرونده  هستند  تالش  در  اینک  و  کردند  حمایت  امنیت  کرد،  شورای  به  اتمی  ی 

و    ایهفتم، در مقابل، چین و روسیه خواستار پایبندی اروپا به تعهداتش در توافق هسته   .سازمان ملل منتق کنند

به تالش  دادن  ایران شدهپایان  تحریک  آمریکا جهت  با  ایران حق جذب سرمایه  .اندهای مشترک  در  هشتم،  گذاری 

رسد و از انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و پتروشیمی به صدها میلیارد دالر می های  اقتصاد خود را دارد که در بخش

فرصت و  احیا  را  اقتصادش  طریق،  رااین  جدیدی  شغلی  ایجاد    های  اقتصادی  رنسانس  به  بخشیدن  تحقق  برای 

خ نیست؛ نهم، ادعای اردوگاه غربی مبنی بر "عالقه به حاکمیت ایران"، ادعایی است که حتی در خور پاس  .کندمی

هایی مانند حاکمیت و کرامت ملی را متوجه تمامی جهانیان میزان عالقه و حساسیت رهبری و ملت ایران به مقوله 

ها آن را میراث امام  ست ایران مبتنی بر اصل "نه غربی و نه شرقی" است؛ اصلی مقدس که ایرانیشوند. سیامی

های  سال به رغم فشارها و تحریم  4۰ین اصل، ایران را طی  دانند و اخمینی) رض(، بنیانگذار جمهوری اسالمی می
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ذا اگر فرض کنیم که توافق  شود که هر محالی، محال نیست؛ لدهم، گفته می  .سخت دشمنان، حفظ کرده است

خلیج در  خود  برای  پای  جای  ایجاد  امکان  چین  به  چین  و  می ایران  فراهم  را  ماتم  فارس  و  گریه  اینهمه  پس  کند، 

فارس باید  ها برای چیست؟ آیا خلیجهای مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی از حضور چینیودی، رژیم عربستان سع

آمریکایی  انحصار  انگلیسیدر  باشد؟ چطور می  هاها،  فرانسوی...  اذناب و  و  که سعودی  از  شود  منطقه  در  شان 

پایگاه های کشورهای که درب این و  آمریکا  بر روی  را  باز  های نظامیشان  افتخار میمی اش  آیا حضور کنند،  کنند؟ 

ی، ساخته  سازی قدس و نیز ویرانی و نابودی در کشورهای عربرژیم اشغالگر اسرائیل و غصب فلسطین و یهودی 

 های دیروز و امروز اروپا و آمریکا؟ ها است یا ماحصل استعمارگریچینی

 

 : فارس  یخبرگزار -

 ۲۰۲۰ساله های پنجرشد سریع و غیرقابل تصور چین در برنامه

در سال پایانی سیزدهمین برنامه   ۲۰۲۰رسانی علوم و فناوری گفت: چین در ماه مه ای اطالعموسس مرکز منطقه

را روانه فضا کند به طوری که رشد سریع علم و فناوری در   Long March-B5 ساله موفق شد تا حامل راکتپنج

پنجبرنامه  سیزده های  تصور  ساله  قابل  غیر  و  آور  حیرت  چین  منطقه  مهراد جعفر  .استگانه  مرکز  ای موسس 

گفت اطالع در  فناوری  و  علوم  فارس،  وگورسانی  خبرگزاری  دانشگاهی  و  علمی  گروه  خبرنگار  وقتی با  گفت: 

های نوین به اجرا گذاشته شد در این کشور خبری از علوم و فناوری   ۱۹۵۳نخستین برنامه پنج ساله چین در سال  

ی پیش  ماه  دو  کشور  این  اکنون  حالیکه  در  مه  نبود.  ماه  در  پایانی سیزدهمین  ۲۰۲۰عنی  در سال  درست  یعنی   ،

رشد سریع علم و فناوری در   را روانه فضا کند. Long March-B5 برنامه پنجساله موفق شده است تا حامل راکت

 .چین حیرت آور و غیر قابل تصور است گانههای پنج ساله سیزده برنامه 

به   * از کشاورزی  اقتصاد چین  )  // فناوری تبدیل  پنج ساله چین  برنامه  نخستین  دومین هدف  افزود:  -۱۹۵۷وی 

بلند مدت چین (  ۱۹۵۳ برنامه  بود. نخستین  را هدف گذاری کرده  فناوری  به  از کشاورزی  این کشور  اقتصاد  تبدیل 

منتشر شد که در آن  (  ۱۹۵۶-۱۹۹۷به شکل یک برنامه ملی دوازده ساله )    ۱۹۵۶پیرامون علم و فناوری در سال  

های علم و فناوری  های توسعه علم و فناوری به تفصیل تشریح شده است. از آن تاریخ به بعد، برنامه رنامه فصول ب

سازی شماره  های بزرگ مانند افتتاح کارخانه اتومبیلهای کوتاه مدت و بلند مدت اما در مقیاسچین در قالب طرح

عنوان چونگ چانک یک با  چینی  نخستین هواپیمای  تولید   ، CJ5   قابل  و پیشرفت های  آب سنگین  رآکتور  نخستین 

  ۱۹۷۸در ماه مارس   رسانی علوم و فناوری اضافه کرد:ای اطالعموسس مرکز منطقه   .توجهی را تجربه کرده است

هیات و نمایندگی در کنفرانس ملی علم شرکت  ۶۰۰۰بیش از ( ۱۹۷۶-۱۹۸۹یعنی در سومین برنامه پنجساله چین )

ه علم و فناوری  کردند. در این کنفرانس، یک رشته از مسایل بسیار با اهمیت این کشور مطرح و در آن فصول توسع

های مهم علم و فناوری  گفت: تعداد پیشرفت مهراد  .که حاکی از نوسازی جمهوری خلق چین بود، به تصویب رسید

سال   پیشرفت  ۱۹۷۹در  میزان  کل  از  بیشتر  تنهایی  بود.به  قبل  دهه  سال   های  در  ۱۹۹۵در  تسریع  ضرورت  چین 

العمل فعالیت علم و فناوری این کشور بود را اعالم و به اجرا های علم و فناوری را که در واقع دستورتوسعه برنامه 

)  .گذاشت نهم  ساله  پنج  برنامه  سال  آخرین  در  افزود:  از  (  ۱۹۹۶-۲۰۰۰وی  و   ۲۹بیش  فنی  کار  نیروی  میلیون 

  ۳گذاری دولتی مشغول بکار بودند که از این تعداد نزدیک به  ای در تشکیالت اقتصادی و موسسات سرمایه حرفه

 .اندهای علم و فناوری مشغول بکار بوده میلیون دانشمند و مهندس در فعالیت ۱/۵۶ون نفر از جمله میلی

رسانی علوم و فناوری در ادامه  ای اطالعموسس مرکز منطقه //    گذاری بزرگ چین در تحقیق و توسعهسرمایه  *

قرن   اوایل  در  فناوری ۲۱گفت:  توسعه  سطوح  در  پیشرفته ،  ش   ،های  طور  به  با  گفتچین  خود  فاصله  آوری 

این سال  را کاهش داد. در  یافته جهان  های بزرگی در تحقیق و توسعه  گذاری ها چین سرمایهکشورهای توسعه 



 
افزود: در برنامه پنج   مهراد  .درصد بود  ۲۹در حدود    ۲۰۱۸و    ۱۹۹۲های  انجام داد که متوسط نرخ ساالنه آن بین سال

تین بار به صراحت سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی را اعالم  چین برای نخس(  ۲۰۰۱-۲۰۰۵ساله دهم )

سهم   ۲۰۱۸درصد از تولید ناخالص داخلی گزارش شد. در سال    ۱/۵میالدی بیش از    ۲۰۰۵کرد. این رقم در سال  

رتبه دوم    درصد افزایش یافت که از این حیث بعد از ایاالت متحده  ۲/۱۸تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به  

میلیون نفر در حوزه تحقیق و   ۴/۱۹   میالدی  ۲۰۱۸وی اضافه کرد: در چین در سال    .را به خود اختصاص داده است

کردند که فعالیت این افراد تاثیر مستقیمی بر نوآوری، افزایش سطح و کیفیت زندگی، و پویایی  توسعه فعالیت می 

درصد اعالم شده    ۲/۲تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی  کسب و کار و بازار داشته است. در این سال سهم  

منطقه   .است مرکز  اطالع موسس  چین ای  سیزدهم  ساله  پنج  برنامه  کانون  در  گفت:  فناوری  و  علوم  رسانی 

را در همین سال  (  ۲۰۱۶_۲۰۲۹) بر    ۲۰۲۰نوآوری قرار دارد که رسیدن به کشوری نوآور  هدف گذاری کرده است. 

به    ۲۰۵۰و تا سال     المللی تحول آفرین در نوآوریبه رهبری بین  ۲۰۳۰ه مقرر است چین تا سال  اساس این برنام

های ثبت اختراع اساس نوآوری است که  در ادامه افزود: پروانه  مهراد  .یک قدرت بزرگ علمی و فناوری مبدل شود

به ثبت رسیده است که با   پتنت میلیون درخواست  ۱/۱در چین بیش از    ۲۰۱۶ارزش اقتصادی بسیار دارند. در سال  

با سه پله ارتقا    ۲۰۱۷احتساب این رقم، بعد از ایاالت متحده و ژاپن در جایگاه سوم قرار داشت. این کشور در سال  

نفر    ۱۰۰۰۰در فهرست نوآورترین کشورهای جهان قرار گرفت. در سال گذشته، چین در برابر هر    ۲۲و با کسب رتبه  

درخواست  ۱۲راع به ثبت رسانده است که نسبت به برنامه پنجساله سیزدهم که رقم درخواست اخت ۱۳/۲جمعیت 

افتاده است پتنت ثبت رسانی علوم و فناوری در  ای اطالعموسس مرکز منطقه  .را هدف گذرای کرده است پیش 

ده همکاری  اختراع از طریق معاه  ۵۸/۹۹۰میالدی چین با درخواست ثبت    ۲۰۱۹پایان گفت: افزون بر آن، در سال  

اختراع تنها     ثبت  که  امریکا  به  نسبت  را  خود  موقعیت  معنوی،  مالکیت  سازمان  نظر  درخواست   ۵۷/۸۴۰زیر 

از سال   پتنت ثبت موقعیت  این  کرد.  تر  مستحکم  در   ۱۹۷۸داشت  عملیاتی شد  اختراع  ثبت  معاهده همکاری  که 

 /پیام انتهای .دست ایاالت متحده آمریکا بود 

 

 :نیاقتصادآنال -

 سفر در پساکرونا چگونه خواهد بود؟ 

به نقل از   اقتصادآنالین به گزارش  .سناریو بررسی شد  ۵نحوه عادی شدن شرایط سفر و گردش در جهان در قالب  

توریست و  گردشگری  به  را  اجتماعی  و  اقتصادی  ضربه  بیشترین  کرونا  اقتصاد،  به دنیای  کرد  وارد  که  طوریها 

  ۹۰های خارجی در غالب کشورها کامال متوقف شده و حجم ورود توریست به مناطقی از جهان بیش از  مسافرت 

عتبر جهانی در حوزه سفر و خدمات حمل و نقل درصد نسبت به سال گذشته میالدی کاهش یافته است. دو نهاد م

شیوع   .اندترین شکل را تشریح کرده ترین و ضعیفبینی و محتملهای مختلف احیای نبض سفر را پیشهوایی حالت

این خسارت  میزان  بیشترین  که  اقتصاد جهانی شده  رکود شدید  و  تاثیر منفی  به  در جهان منجر  ها ویروس کرونا 

ها یک تریلیارد دالر هم  ای است که اگر دولتآسیب این رکود به اندازه    تحمیل شده است. میزان بازار گردشگری بر

ا کاهش دهند باز هم بازگشت مجدد به شرایط پیش از کرونا با تاخیر  ها ربه اقتصاد خود تزریق کنند و نرخ بهره وام

پیش براساس  داد.  اقتصاددانان، سازمانرخ خواهد  بینبینی  و موسسات  در جهت   ۵المللی  ها  مختلف  سناریوی 

طبق این سناریوها برخی از متخصصان روند رشد   .بازگشت اقتصادی و رونق بازار گردشگری در جهان مطرح است

کووید  را بیماری  تهدید  برطرف شدن  از  بعد  را  پیشین  روند  به  بازگشت  زمان  حال  عین  در  و  بینی پیش   ۱۹-سریع 

ماندگار می می را  دیگر وضعیت فعلی  برخی  و  نظریه کنند  براساس  احتمال وقوع  دانند.  شکل   ۵های مطرح شده 

گران براین باور بودند که روند رشد اقتصادی  )حالت( در روند رشد اقتصادی وجود دارد. اگرچه در ابتدا اکثر تحلیل
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مانند )یک ریکاوری سریع( رخ خواهد داد؛ اما با گذشت زمان و با طوالنی شدن روند شیوع کرونا و  Vجهان به شکل

پیش به شکلغیرقابل  ریکاوری  ویروس  این  کامل  مهار  زمان  بودن  متحمل U بینی  و  را  تدریجی(  )رشد  دانسته  تر 

ش وقوع  برخی  کرده  L کلحتی  مطرح  را  نزدیک(  آینده  در  مثبت  رشد  بدون  اقتصاد  منفی  رشد  روند   .اند)توقف 

سازمان جهانی گردشگری و ایکائو سه سناریوی اصلی و دو سناریوی فرعی مبنی بر زمان احتمالی بازگشایی  

بازار توریسم جهان را مطرح کردهمرزهای بین ترین حالت اگر  بینانهاند که براین اساس در خوشالمللی و بازیابی 

گردشگر بازار  اقتصادی  رشد  روند  بگیرد،  پا  اکنون  هم  از  شکلسفرها  به  بازار  V ی  وضعیت  و  داد  خواهد  رخ 

را کم  این سناریو  بازخواهد گشت. مجمع جهانی اقتصاد احتمال وقوع  به دوران پیشاکرونا  گردشگری به سرعت 

تا زمانی که  داند زیرا در جریان این بحران اقتصادی عادات مصرفی و سرمایهمی گذاری مردم تغییر کرده است و 

انداز برای روز مبادا کنند، روند بازسازی اقتصاد  ه اقتصاد دنیا اعتماد کنند و مصرف را جایگزین پسمردم دنیا نتوانند ب

انتظار می  که  با شدتی  افتاددنیا  نخواهد  اتفاق  ماه   .رود،  فاصله  ژوئن سال  در  تا  آوریل  ارزش    ۲۰۲۰های  میالدی 

سابقه نداشت منقبض شد. براساس این سناریو در تولید ناخالص داخلی دنیا با سرعتی که پیش از این در تاریخ  

سال   دوم  روند    ۲۰۲۰فصل  سال  سوم  فصل  در  که  بود  خواهد  همراه  افت شدیدی  با  توریسم  و  اقتصادی  رشد 

می آغاز  را  خود  بازمی بازسازی  خود  عادی  شرایط  به  سال  آخر  فصل  در  و  و  کند  قرنطینه  دوران  اگر  اما  گردد، 

خواهد بود که بازیابی   U صورتاه دیگر ادامه داشته باشد شکل روند رشد اقتصادی به م  ۶ها به مدت  گذاری فاصله 

ها و اشخاص فعال در حوزه  کند. در این شکل ابتدا باید شرکتپذیر می تری امکانبازار توریسم را در مدت طوالنی

ایجادگردشگری بدهی برایشان  را که در دوران قرنطینه  بازپرداخت ک   های خود  از نظریه   .نندشده،  پردازان برخی 

براساس شکلپیش را  خود  کرده W بینی  دولت مطرح  مبتالیان،  آمار  کاهش  با  که  به اند  رونق  ها  بازگشت  منظور 

یا برداشتن قرنطینه و  اقتصادی خود، سریعا فرآیند بازگشت به وضعیت عادی را در پیش می گیرند، اما با کاهش 

کند و مجددا اقتصاد و بازار توریسم  ماری مجددا پیک جدید شیوع خود را آغاز می های اجتماعی، این بیگذاری فاصله 

 .گردددهد و پس از رکودی دوباره به شکل سریع به رشد و توسعه بازار توریسم بازمیرا در معرض بحران قرار می 

اند که اگر بحران عبور از گونه ارزیابی کردهرا در روند رشد اقتصادی این  L اما برخی از محققان امکان وقوع شکل

طول به   ۲۰۲۰ماه ادامه داشته باشد و حداقل تا پایان سال    ۶بیش از    ۱۹-کرونا کاهش و سپس مهار بیماری کووید

فعالیت سطح  و  شود  طوالنی  قرنطینه  زمان  و  مصرفبینجامد  رفتار  و  یافته  کاهش  اکثر  ها  کند،  تغییر  کنندگان 

کند و در یک مدت زمان  آن، بازگشت به شرایط پیشاکرونا را بسیار دشوار میوکارها ورشکسته شده و اثرات  کسب 

پنجمین سناریوی مطرح شده از    .آوردوجود میتر امکان رشد و توسعه مجدد بازار توریسم و اقتصاد را به طوالنی

بازار توسوی نظریه بازگشت  زیاد است روند رشد اقتصادی و  ریسم به شکل پردازان که احتمال تحقق آن بسیار 

در جریان همه دنیا  اقتصادی  کاهش شدید رشد  تجربه  از  پس  نایک( است.  لوگوی شرکت  )همانند  گیری »تیک« 

شود اقتصاد به صورت  بینی میهای اقتصادی به ویژه بازار توریسم، پیش ویروس کرونا و تعطیلی گسترده فعالیت 

فعالیت عادی کسب و کارها، اما مردم برای بازگشت به    تدریجی رشد خواهد کرد. یعنی با وجود بازشدن اقتصاد و

وضعیت عادی قبل از کرونا نیاز به صرف زمان بیشتری داشته باشند. در این وضعیت، روند بازسازی اقتصادی کند و  

  .به شکلی شبیه نشانه »تیک« خواهد بود  ۲۰۲۱و    ۲۰۲۰های  تدریجی خواهد بود و رشد اقتصادی دنیا طی سال 

مشاهده کرد،  هاو قحطی  هایا جنگ هاگیریایجاد شده در جریان همههای بحرانتوان در تمامی را می این وضعیت

تازه  عادات  بحران،  سخت  روزهای  در  خود  خانواده  و  خود  سالمتی  حفظ  برای  مردم  ایجاد  زیرا  خودشان  در  ای 

قابل اعتماد پایان یافته است، زمان بیشتری موردنیاز  اند و تا زمانی که ذهن آنها بپذیرد روزهای سخت و غیرکرده 

انداز بیشتر برای آینده  است. این عدم اعتماد در بین مردم منجر به کاهش سفرهای خارجی و تالش در جهت پس

انداز  است. ایجاد این بحران سالمتی در دنیا باعث تغییر عادت مصرفی مردم جهان خواهد شد. احتماال انگیزه پس

غیرضروری و  های  از احتمال کاهش هزینه  ها بینیشود و تمایل برای مصرف کاهش یابد. پیشدم بیشتر می در مر



 
با باالترین پتانسیل خود رشد  کاهش میزان سفرهای خارجی حکایت دارد و در این وضعیت اقتصاد هم نمی تواند 

کرونا وجود گیری گذاری بعد از پایان همهسرمایه کند و به وضعیت قبل بازگردد. در این سناریو انتظار افزایش سطح  

گذاری و مصرف و در نهایت  ترین سناریو رشد تدریجی سرمایه ندارد، زیرا تقاضا کمتر از قبل است در نتیجه محتمل

تواند متفاوت باشد و کشورها باتوجه به  وقوع این سناریوها در کشورهای مختلف می   .رشد تدریجی اقتصاد است

شکل در جهت بازیابی رشد اقتصادی و به تبع آن بازار    ۵ها و میزان درآمد ملی خود به یکی از  گذاری سرمایه   میزان

کانادا،   آمریکا،  همچون  پیشرفته  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  به  بازگشت  مسیر  یافت.  خواهند  دست  توریسم 

شکل به  احتماال  ژاپن  و  چین  اروپایی،  اما U یا V کشورهای  بود،  مانند   خواهد  نوظهور  کشورهای  در  روند  این 

جنوبی، برزیل، هند و... روند کندتری در پیش خواهد گرفت و احتمال وقوع رشد اقتصادی این کشورها به شکل کره

محتمل است»تیک«  رکود    .تر  و  تحریم  بحران  با  کرونا  بحران  بر  عالوه  که  ایران  همانند  کشوری  اقتصاد  درباره 

کر از  پیش  شدید  شکل اقتصادی  به  احتماال  اقتصادی  رشد  بازگشت  احتمال  است  مواجه  هم  در   L ونا  و 

خواهد بود. البته تجربه بحران های گذشته در بازار توریسم نمایانگر آن است که  W ترین حالت به شکلبینانهخوش

تصادی  رغم رشد ضعیف اقسرعت رشد توریسم در کشورها با روند سرعت رشد اقتصادی آنها متفاوت است و به 

رود شکل در کشورهای در حال توسعه و نوظهور، بازار گردشگری سرعت رشد باالتری خواهد داشت و انتظار می

شکل به  آنها  رشد  شکل  و  دهد  رخ  بیشتری  قدرت  با  توسعه  حال  در  کشورهای  در  بازار  این  رشد  در   U روند  و 

 .خواهد بود V ترین حالت به شکلخوشبینانه

 

 :سنایا -

 دیدگاه هرمیداس باوند درباره سند همکاری ایران و چین

الملل ضمن بیان دیدگاه خود درباره سند همکاری های ایران و چین، مدت زمان طوالنی یک کارشناس مسائل بین 

داود    .هایی دانست که در این موضوع وجود دارد و در سطح جامعه احساس می شودیکی از نگرانی این قرارداد را

های ایران و چین اظهار کرد: در مورد این وگو با ایسنا درباره مسائل مربوط به سند همکاری هرمیداس باوند در گفت 

هایی که از نظر داخلی وجود دارد، احزاب به  یقرارداد همکاری اما و اگرهای زیادی وجود دارد اما با توجه به نگران

  که در مقام انتقاد بر آیند، نیاز است که فضا باز باشد و بخش خصوصی در این موضوعات   اندازه ای فعال نیستند

ابراز عقیده کرد:  .فعال شود باوند  که     هرمیداس  قرارداد طوالنی    ۲5انتقاداتی مطرح می شود  برای مدت  سال 

م قرن است. البته مذاکرات مربوط به این قرارداد جسته و گریخته مطرح شد شاید نگاه به شرق است، یک چهار

هند و روسیه همواره اعالم کردند که نسبت به تحریم های شورای    وی افزود: چین،  .زمینه ساز این مساله بود

این موقعیت استفاده کرده و به ایران ارز    امنیت پایبند هستند اما به تحریم های غیر از آن پایبندی ندارند لذا عمال از

المللی است اما عمال از تحریم های آمریکا استفاده می کنند، المللی نمی دهند در حالی که نیاز ایران ارز بینبین

با اعتقاد به این که مدت    .دهند و به جای آن کاال می دهندارز خارجی نمی تا    ۲5وی  سال برای همکاری با چین 

شرایط گفته شده نگران کننده است، گفت: چینی ها در مناطقی از ایران فعالیت دارند اما ایران در چین   حدودی با

 انتهای پیام  .اندفعالیتی ندارد البته در زمینه های نفت، گاز و فرآورده های پتروشیمی تسهیالتی را پیش بینی کرده 

 : میتسن یخبرگزار -

 چین به مقصد اول صادراتی آلمان تبدیل می شود 

در حالی که بحران شیوع کرونا آسیب جدی به تجارت جهانی وارد کرده است، براساس یک مطالعه، چین اکنون در  

اس  آلمان  به مقصد صادراتی شماره یک"  تبدیل شدن  گزارش  .تحال  تسنیم به  در  خبرگزاری  از شینهوا،  نقل  به 

https://www.tasnimnews.com/


 
حالی که بحران شیوع کرونا آسیب جدی به تجارت جهانی وارد کرده است، براساس یک مطالعه که روز پنجشنبه  

دیل شدن به مقصد صادراتی شماره یک" آلمان  توسط "مؤسسه اقتصادی آلمان" منتشر شد، چین اکنون در حال تب

گالینا کولف، اقتصاددان ارشد و رئیس گروه تحقیقاتی تجزیه و تحلیلهای کالن اقتصادی و چرخه تجارت در   است.

مؤسسه اقتصادی آلمان گفت: در حالی که اوضاع بسیاری از بازارهای صادراتی آلمان رو به وخامت است، اقتصاد  

اداره آمار فدرال آلمان هفته گذشته اعالم کرد   خوش بینی محتاطانه رو به جلو حرکت می کند.چین همین حاال با  

به چین فقط   این کشور  به    ۱۲.۳که صادرات  و  یافته  )  ۷.۲درصد کاهش  یورو  ماه مه    ۸.۲میلیارد  در  میلیارد دالر( 

درصد کاهش یافته    ۳6.5رسیده است در حالی که طی همین مدت زمان، صادرات به ایاالت متحده آمریکا به میزان  

  ۱۹-مؤسسه اقتصادی آلمان همچنین اعالم کرد که مسیر متفاوت بحران کووید  میلیارد یورو رسیده است.  6.5و به  

کولف تاکید کرد:    تغییر خواهد داد.  ۲۰۲۰ا را برای اقتصاد آلمان در سال  در سراسر جهان "اهمیت نسبی" کشوره

به گفته اداره آمار    ظهور چین به عنوان مقصد شماره یک صادرات آلمان از اهمیت نمادین خاصی برخوردار است.

های صادراتی  ، چین پس از آمریکا و فرانسه، سومین مشتری مهم اقتصاد آلمان با کاال  ۲۰۱۹فدرال آلمان، در سال  

ارزش   بود.  ۹6.۰به  یورو  در    میلیارد  آلمان  بزرگترین مقاصد صادراتی  و  بین چین  اول سال    5شکاف صادراتی  ماه 

داده های رسمی ژوئن هنوز منتشر نشده است اما مؤسسه   جاری به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است.

ای فرانسه را به عنوان دومین بازار صادراتی آلمان اقتصادی آلمان پیش بینی می کند که چین طی ماه گذشته ج

  انتهای پیام/  گرفته است.

 : برترین ها -

 گذاری خارجی در چین بعد از کرونا کاهش سرمایه

شد. کاهشی  چین  در  خارجی  گذاری  سرمایه  متوالی،  دوره  دومین  ایسنا:  برای  دوره   خبرگزاری  دومین  برای 

های منتشر شده از سوی وزارت  به نقل از شین هوا، داده  متوالی، سرمایه گذاری خارجی در چین کاهشی شد.

  ۴۷۲.۱۸گذاری خارجی مستقیم در چین در شش ماه نخست امسال به  دهد که سرمایه بازرگانی چین نشان می 

درصد کاهش نشان   ۱.۳میلیارد دالر( رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل    ۶۷.۴۲میلیارد یوان )  

دهد. سرمایه با    می  کل  میزان  کارها،  و  کسب  بازگشایی  و  کرونا  شیوع  سرعت  کاهش  از  پس  حال  گذاری این 

میلیارد یوان رسیده که این رقم در مقایسه به مدت مشابه سال قبل   ۱۱۷مستقیم خارجی در چین در ماه ژوین به  

ند بازگشایی کسب و کارها و  در چین تا حد زیادی مهار شده و رو ۱۹-هر چند که کووید  درصد بیشتر شده است.  ۷.۱

هزار مبتال، کماکان    ۱۰۰کشته و    ۴۶۰۰بازگشت زندگی به شرایط عادی آغاز شده است، اما این کشور با بیش از  

در بین بخش های مختلف،    ترین کانون های درگیر با این بیماری در سطح جهان محسوب می شود.یکی از اصلی 

درصد و صنایع های تک   ۴۲.۳درصد، تجارت الکترونیک با  ۶۷.۹مات فنی با گذاری مربوط به خدبیشترین رشد سرمایه 

را    ۲.۱با   چین  در  خود  گذاری های  مدت سرمایه  این  طی  آن  آ. سه.  اتحادیه  کشورهای عضو  است.  بوده  درصد 

اروپا  ۱۰.۱ اتحادیه  اند؛ در حالی که  داده  افزایش  این کشور سرمایه   ۲۷.۶درصد  در   است.گذاری کرده  درصد کمتر 

بازه زمانی   باالترین رقم    ۴.۵۲معادل    ۲۰۱۹تا    ۱۹۹۷متوسط سرمایه گذاری خارجی چین در  میلیارد دالر بوده که 

و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه    ۲۰۱۸میلیارد دالری سال    ۱۳۴.۹۶ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری  

بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی کرده    صندوق  بوده است.  ۲۰۰۰میلیارد دالری سال    ۱.۸۳گذاری  

تجارت   در  اخالل  و  کارها  و  کسب  تعطیلی  کرونا،  تاثیر شیوع  تحت  جاری  سال  در  چین  اقتصادی  رشد  که  است 

خارجی به زیر دو درصد برسد که در صورت تحقق، این نرخ رشد ضعیف ترین رشد اقتصادی ثبت شده چهار دهه 

 گ جهان خواهد بود. اخیر دومین اقتصاد بزر
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 (: 18)هفته یثدح  - خبرنامه:

  «جلب محبّت  های خصلت»

 (ئمه عليه السالمشهادت جواداال دسبت سالگرنا بم)

   :ودفرم   ،باد ش و خاندان  بر او اخد م سالکه   االئمه جواد ، محمد تقیامام 

ثَالثُ خِصال تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: االْنْصافُ فِی 

ةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ االْنْطِواعُ وَ الْمُعاشَرَ

 .الرُّجُوعُ إلی قَلْب سَلیم 

 سه خصلت جلب محبّت می کند: 

انصاف در معاشرت با مردم، همدردی در 

 ت آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات.مشکال

 »349، ص 2کشف الغمّه، ج «



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 
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