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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 و چین از زبان مشاور پیشین وی در قرارداد ایران جانی ی الری نقش عل

  ۲۵منصور حقیقت پور مشاور پیشین علی الریجانی در خصوص نقش رییس سه دوره مجلس در قرارداد   : شرق

برنامه ای دارد   ۱۴۰۰ساله ایران و چین توضیحاتی ارائه کرد و به این پرسش هم پاسخ داد که آیا وی برای انتخابات 

شد و فعال حضور کمتری در دنیای سیاست   برای آخرین بار از صندلی سبز ریاست پارلمان بلند  ه پیشدو ما  .خیر  یا

اردشیرالریجانی   علی  داشت.  خوش۶۳خواهد  و  مرتب  خوانده،  فلسفه  و  ریاضی  بذله ساله،  و  است  گو. لباس 

های مختلفی حضور داشته و در  ست نقالب، در پزاده است و با خانواده بزرگی وصلت کرده. بعد از پیروزی اهللاآیت

 .را برگزیده و هم سمت انتخابی در کارنامه دارد و هم انتصابی دنیای سیاست، اصولگرایی

ساله بود که رئیس واحد مرکزی خبر شد و یک سال بعد، در دوران جنگ، به سپاه ۲۴، الریجانی ۶۰سال //   ۶۰دهه 

او معاون حقوق بعد،  امور مجپیوست. چهار سال  و  از سال  ی  و  وزارت سپاه شد  رئیس  ۷۱تا    ۶۸لس  ، جانشینی 

 .شترک سپاه پاسداران را بر عهده داشتستاد م

که محمد خاتمی از وزارت   ۷۱که شد، لباس نظامی از تن درآورد و به قوه مجریه پیوست. سال    ۷۰دهه //    ۷۰دهه  

ای خاتمی به مجلس معرفی کرد. وزارت  جانی را به رفسنجانی، الریجهللا هاشمیارشاد استعفا داد، مرحوم آیت

بود که با حکم مقام معظم رهبری، به ریاست سازمان صداوسیما منصوب شد. دوران  ساله شدهعلی الریجانی یک 

و حضور اصالح با دوم خرداد  ایران، مصاف شد  تلویزیون  و  رادیو  بر  او  و مقننه.  ریاست  در رأس قوه مجریه  طلبان 

اما  ب   الریجانی  خوشی  نمیروی  نشان  آنان  کنفرانسه  فیلم  پخش  مانند  مواقع  برخی  در  و  برنامه    داد  و  برلین 

های  طلبان نیز با روزنامه کرد. اصالحطلب دردسر نیز درست میهای اصالح»چراغ« و »هویت«، برای برخی چهره

سانه ملی شده بود.  رقیب جدی ر های آنان تبدیل بهکشیدند و رسانه طرفه صداوسیما را میخود، جور خبرهای یک

در   البته  تلوی  ۱۰الریجانی  خود،  ریاست  که  سال  کاری  کرد؛  دگرگون  پخش  و ساعات  فنی  لحاظ  از  را  ایران  زیون 

 .ای باختندهای ماهواره رؤسای بعد از او توان آن را نداشتند و قافیه را به شبکه 

  ای مشهور تبدیل شده بود. او عزم هرهوسیما، به چ، به واسطه ریاست بر صدا۸۰علی الریجانی دهه  //    ۸۰دهه  

، محمد ۸۴جمهوری را در سر داشت. سال  به دولت برگردد و این بار سودای ریاست  خود را جزم کرد که بار دیگر

ریاست باید صندلی  تحویل میخاتمی  را  در جای  جمهوری  دیگر  بار  تا یک  را غنیمت شمرد  و الریجانی فرصت  داد 

هر دو آنها بازی را  کرد؛ اما در نهایت  رئیس سابق خود، یعنی مرحوم هاشمی، رقابت می   او باید با   خاتمی بنشیند.

حضور در دولت برای الریجانی با انتخابات    .نژاد واگذار کردند؛ هاشمی دوم شد و الریجانی ششمبه محمود احمدی

عالی امنیت ملی حضور داشت، ی در شورای  عنوان نماینده مقام معظم رهبربه   ۸۳به پایان نرسید؛ او که از سال  

این از  بعد  ماه  احمدیدو  دولتکه  به   نژاد  گرفت،  دست  در  بهرا  تا  شد  منصوب  شورا  این  دبیر  حسن  عنوان  جای 

نژاد همکاری کند و در سال ای ایران را دنبال کند؛ اما در نهایت نتوانست با احمدیروحانی، ماجرای پرونده هسته

داد.    ۸۶ بعاستعفا  تلویزیوالریجانی  برنامه  یک  در  میدها  حس  »من  گفت:  اختالف  این  درباره  نوع کنی  یک  ردم 

با آقای احمدی تأنی و حساب اختالف جدی مدیریتی  با  باید  برود و  نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور  شده پیش 

دارد همه بخش مختلف هماحتیاج  لحظه های  کارهای  باشد.  داشته  نمیگرایی  کند  تواای  برای کشور  ند صدق  و 

هرحال ایشان  ردیم؛ اما از یک زمانی به بعد، من دیدم به ککند. تا مدتی تحمل بود و بحث می مشکالتی ایجاد می 

نمیرئیس  و  باشم  ایشان  مزاحم  بنده  ندارد  لزومی  و  دارد  و حق  داشته  جمهور است  تحمیلی  خواستم حضوری 

، برای نمایندگی در قوه  ۸۷ختم نشد و در سال  اینجا نیز    برای او به  ۸۰دهه    .«باشم. در واقع سطح من این نبود



 
های شاخص سیاسی که از تهران برای مجلس نامزد ندیدای مجلس هشتم شد. الریجانی برخالف چهرهمقننه کا

 شدن شانسیها نیز برای انتخاب روشوند، قم را برای رسیدن به بهارستان انتخاب کرد؛ شهری که حتی میانه می

و م به مجلس میعموال فهرست سنتیندارند  را  بااینها  نه فرستد.  بلکه  تنها الحال،  یافت،  راه  به مجلس  ریجانی 

جز تهران به ریاست پارلمان رسیده عنوان رئیس مجلس در صدر نشست. او اولین فردی است که از شهری بهبه 

 .است

نژاد در جلسه استیضاح او با شخص احمدیو رویارویی الریجانی در مجلس نهم نیز همچنان رئیس ماند //  ۹۰دهه 

تاری در  کار  مهموزیر  اتفاق  اما  ماند؛  باقی خواهد  مهر سال  خ مجلس  داد؛  رخ  دیگری  روز  در  روحانی    ۹۴تر  حسن 

کرد. جبهه پایداری که از رقبای  یب می ترین دغدغه کشور و مجلس باید آن را تصوجمهور بود و »برجام« مهمرئیس 

رجام تصویب نشود؛ اما این معاهده از مخالفان دوآتشه برجام بودند، تالش بسیار کردند که ب  او و دولت وسرسخت  

دقیقه در صحن مجلس تصویب شد و نقش علی الریجانی در تصویب آن کم نبود؛ هرچند سال بعد و   ۲۰در کمتر از  

ند. شروع مجلس دهم برای  جانی آتش زد ن مخالف برجام، این معاهده را جلوی روی الریدر مجلس دهم، نمایندگا

به اصالح الریجانی شروع دیگری بود؛ »فهرس امید« که  تا  ت  او را در فهرست خود قرار دادند  بودند،  نزدیک  طلبان 

ت مجلس در نظر داشتند؛ اما  عنوان کاندیدای ریاسطلبان محمدرضا عارف را به دوباره از قم به مجلس بیاید. اصالح

این باز  نهایت  ب   در  سیاالریجانی  اعتدالیون  از  دیگر  که  او  رسید.  مجلس  ریاست  به  که  محسوب  ود  ایران  ست 

به  می تا  نشد  نامزد  برگزار شد،  اسفند سال گذشته  که  یازدهم  انتخابات مجلس  در  بر   ۱۲شود،  ریاستش  سال 

 .مجلس پایان دهد

رسد. از علی  پایان می   ستور نیز بهساله حسن روحانی در پا، دوره ریاست هشت ۱۴۰۰با آغاز سال  //    قرن جدید

به  ناالریجانی  از  یکی  یاد می عنوان  این پست  نکرده  مزدهای  اظهارنظر صریحی  آن  درباره  االن  تا  او  شود؛ هرچند 

سیاست به  را  خود  توانسته  اخیر  سال  چند  در  الریجانی  میانه است.  امداری  و  کند  تبدیل  گروهرو  برخی  های گر 

ائتالفاصالح به  دل  باشند  طلب  میبسته  آنها  برای  الریجانی  علی  برا،  مناسبی  گزینه  ریاست تواند  جمهوری ی 

 .باشد. باید منتظر ماند و دید آیا ستاره بخت الریجانی در قرن تازه نیز خواهد درخشید

پور، مشاور رئیس پیشین مجلس، درباره  منصور حقیقت//    ساله ایران و چین  ۲۵نقش علی الریجانی در قرارداد  

ایه بزرگ برای نظام است. او دارای  علی الریجانی به »شرق« گفت: »علی الریجانی یک سرمضعیت سیاسی  و

بعدی نیست. آقای الریجانی هم کار اجرائی کرده است و هم  وجه تکهیچپختگی الزم در استراتژی و اجراست و به

شده است و  ی هم شناختهابعاد جهان  حال یک شخصیت کامال علمی است. درعینکار امنیتی و هم فرهنگی و در

خاطر دارم    توانند دیدار کنند. به جمهور آن کشور با او می هایی در حد رئیس شخصیت  اگر به کشوری سفر کند، فقط 

ور موقت تونس  جمهکه سفری با ایشان به تونس برای رونمایی از قانون اساسی جدید این کشور داشتیم. رئیس 

دیدار کرد، گ او  با  را میلفت که من ساوقتی  اتهاست شما  با  که  تمام مذاکراتی  و  اروپا داشتید  شناسم  حادیه 

کردم«. او ادامه داد: »آقای الریجانی عالوه بر اینها به  شورای امنیت ملی ایران بودید، پیگیری می  زمانی که رئیس 

ر دارد. او دارای  آنها راهکا  شناسد و برای حل دارد و مشکالت را می   مسائل داخلی کشور هم تسلط بسیار خوبی

مجموع بخواهد  اگر  یعنی  کند، تیم است؛  مدیریت  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  امنیتی، سیاسی،  ه مسائل 

مال در  ای او کا گمارد که از شایستگی الزم برخوردارند. با چنین توانمندیهای مختلف می افرادی را برای مسئولیت

احوزه دارد.  راهبرد  مختلف  آقایهای  سویی  است.    ز  مذهبی  و  سیاسی  نیروهای  وثوق  مورد  خاطرم الریجانی 

ویژه  احترام  او  به  نجف  مراجع  بود،  رفته  به نجف  وقتی  او  ای میهست  با  قم هم  در  عزیزمان  مراجع  و  گذاشتند 

مت مشاور  نون هم که مقام معظم رهبری او را به س  اند. اککنند و همیشه احترام او را داشتهطور رفتار میهمین



 
ساله  ۲۵پور درباره نقش الریجانی در قرارداد  حقیقت  اند«.ود و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردهخ

ای در قرارداد راهبردی ایران و چین دارد و او  ایران و چین هم گفت: »آقای الریجانی عالوه بر موارد فوق نقش ویژه 

دیریت کند تا  بتواند مناسبات ایران و چین را در این قرارداد م قالب بود تایگیری این قرارداد مهم، مدنظر رهبر انبرای پ

سندی اجرائی و عملیاتی به ثمر بنشیند. او فردی مطمئن نزد رهبر انقالب است«. او درباره جایگاه سیاسی علی 

ای منطقی و  ر کرد: »علی الریحانی یک نیروی اصولگرالریجانی میان نیروهای سیاسی موجود در کشور هم اظها

نمی و  تندیمعتدل است  و م  توان  رفتار  در  افراط  به و  کند؛  و همواره کوشیده است که عاقالنه عمل  دید  او   نش 

طلبان هم احترام او را دارند و  بینیم که اصالح گذارند و می های مختلف به او احترام می همین دلیل است که جریان

به   به نگاه میاو  البته دکنعنوان یک ظرفیت ملی  را نمیند.  او  زیریگر  به یک  توان منحصر در یک جریان دانست؛  ا 

می و  است  تبدیل شده  فراجناحی  اصالح نیروی  نه  و  اصولگرا  نه  او  که  گفت  انقالبی  توان  نیروی  یک  بلکه  طلب؛ 

انقالاست«. حقیقت اگر الریجانی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  انقالبیپور  نیروهای مدعی  در  گربی است، چرا  ی 

ک به مجلس  هنونی،  پایداری  جبهه  به  نزدیک  نمایندگان  زاویه ویژه  او  با  داشتهمیشه  جدی  شد: های  یادآور  اند، 

گری تعریف مشخصی دارد و معلوم است چه کسی انقالبی است و چه کسی اقداماتش به منافع انقالب  »انقالبی

رسانند. بیش از همه به انقالب آسیب می اما اتفاقا  بودن دارند؛  هستند که ادعای انقالبی   هازند. خیلیلطمه می 

طور نیست که افرادی در مجلس شود از ایشان الگو گرفت. اینعیار است که می یک انقالبی تمامشخص رهبری  

هر مقام و مسئولی فریاد    خواهند، به هر شخصیتی بزنند یا بر سربگویند انقالبی هستیم؛ اما هر تهمتی که می

گویند این آنهایی که به آقای الریجانی می زنی نیست؛ بنابرمعنای ضدقانون رفتارکردن و اتهام بودن به  بی بزنند. انقال 

بودن خودشان را ثابت کنند«. مشاور الریجانی کارهایی را که اکنون  انقالبی نیستی، در وهله نخست بروند انقالبی 

انجام  الریجانی  اینمی   علی  هم  »او  دهد،  کرد:  روایت  مشغولگونه  جمع  اکنون  و  و  مطالعه  است  گذشته  بندی 

طور دقیق آنچه   قالب و کشور است و از مشکالت موجود بسیار ناراحت است. آقای الریجانی به شدت در فکر انبه 

ند«. او در پایان در پاسخ کگذرد، پیگیری و نقاط مثبت و منفی مجلس را با دقت خاصی ارزیابی میرا در مجلس می 

دی پرسشی  بر  به  مبنی  میگر  را  الریجانی  علی  آیا  نامزاینکه  از  یکی  ریاست توانیم  انتخابات  جمهوری دهای 

جمهوری را دارد؛ اما باید  بدانیم یا نه، گفت: »تردیدی نیست که او استعداد و ظرفیت الزم برای ریاست  ۱۴۰۰سال

عنی هم خوب استراتژی  نظیر است؛ ی آقای الریجانی یک استراتژ و مجری کم  دید اقبال جامعه چگونه خواهد بود.

می باالتبیین  قدرت  هم  و  قابلیت کند  نظر  هر  از  که  نیست  شکی  اوصافی  چنین  با  دارد.  اجرا  حوزه  در  یی 

 .«جمهوری را دارد؛ اما باید صبر کرد و دید که چه اتفاقاتی تا سال آینده رخ خواهد دادریاست 

 آید لف از دل آن بیرون میردادهای مخت در صورت نهایی شدن سند همکاری ایران و چین قرا

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: همانگونه که ایران یک کشور مهم در منطقه غرب آسیاست، چین نیز   : جماران

شرق آسیا دارای پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل فراوانی بوده و به زودی  به عنوان یک کشور مهم در  

دیل خواهد شد لذا طبیعی است برقراری روابط طوالنی مدت بین این دو کشور  ادی دنیا تبتبدیل به قدرت اول اقتص

و   آمریکا  ویژه  به  از کشورها  بودخوشایند بسیاری  نخواهد  امور    .اروپا  وزارت   ۲۵خارجه، سند همکاری  سخنگوی 

ان کرد: ست و خاطرنش ساله را یک چشم انداز برای آینده روابط طوالنی مدت جمهوری اسالمی ایران و چین دان

اس و...  تجاری  گذاری،  اقتصادی، سرمایه  فرهنگی،  مختلف سیاسی،  ابعاد  دارای  راه  نقشه  عباس   .تاین  سید 

امروز)پنج در نشست خ  ۹شنبه،  موسوی عصر  در سالن همایشمرداد(  با اصحاب رسانه گیالن  های منطقه  بری 

د و گفت: اعتقاد داریم که امنیت منطقه جز با ه ای یاد کرآزاد انزلی، از جمهوری اسالمی به عنوان یک قدرت منطق

ر خوشایند بسیاری از کشورها از  حضور و هم افزایی و همیاری کشورهای منطقه به دست نمی آید و لذا این ام

اند، نیستجمله ق بهانه های مختلف وارد منطقه ما شده  به  وی جمهوری اسالمی   .درت های فرامنطقه ای که 



 
را من  ایران خواستاادی وحدت داایران  افزود: جمهوری اسالمی  ر تنش زدایی و رفع سوءتفاهمات با همه  نست و 

ها و اختالفات بین جمهوری    کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسالمی است، زیرا اعتقاد داریم از این شکاف

تنه خودشان  با  منطقه  کشورهای  بین  یا  و  منطقه  کشورهای  از  برخی  و  ایران  به  اسالمی  دشمنی  رژیم ا  نام 

سخنگوی وزارت امور خارجه، وحدت را    .صهیونیستی سوءاستفاده خواهد کرد و شاهد این سوءاستفاده هستیم

نه   دانست؛  اسالمی  برای جمهوری  راهبردی  امر  بعد  یک  از  ایران هم  اسالمی  کرد: جمهوری  تصریح  و  تاکتیکی 

هم منطقه  واقعیت های سیاسی  از حیث  و هم  وایدئولوژیک  به  را  به  گان  دوستی  و همواره دست  دعوت  حدت 

و   امنیت  و  ثبات  و  صلح  خواهان  منطقه  کشورهای  اگر  تردید  بی  کند.  می  دراز  کشورها  ای  سوی  منطقه  رونق 

بهت دوستی  هستند،  کردمنطقه  نخواهند  پیدا  اسالمی  جمهوری  از  باالتر  و  سیاست    .ر  را  امن  منطقه  موسوی، 

کرد: اعتقاد داریم منطقه ای که در آن زندگی می کنیم باید منطقه   نست و عنوانقطعی جمهوری اسالمی ایران دا

از این موهبت امن و در عین حال قوی باشد، زیرا منطقه امن و قوی باعث می شود که همه کشورهای منطقه    ای

ا  .برخوردار شوند داد: جمهوری  ادامه  ای،  قبال حوادث منطقه  در  ایران  به عملکرد  با اشاره  ایران وی  در   سالمی 

و شرق و غرب کشور منطقه ای قرار گرفته که به طور سنتی دچار برخی اختالفات و تنش ها در شمال و جنوب  

منطقه به ویژه در شمال کشور وجود دارد، اما جمهوری   است و در حال حاضر اختالفاتی بین برخی از کشورهای

میت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و احترام به  ترام به تمااسالمی ایران معتقد است اختالفات باید در چارچوب اح

ن یک ابرقدرت منطقه ای برای همه حقوق بین الملل و از طریق راه های مسالمت آمیز حل و فصل شود لذا به عنوا

ای منطقه خوستار صلح و ثبات و آرامش هستیم و این مهم را هم به نفع کشورهای منطقه و هم به نفع  کشوره

این رو است که جمهوری اسالمی تالش می کند که در راستای کاهش اختالفات و باال بردن  دانیم؛ از    خودمان می

ی منطقه به این هدف دست پیدا دن منطقه از گذرگاه قوی تر شدن کشورهاضریب امنیت در منطقه و قوی تر کر

در دستور ک را  در چهارگوشه کشور  رفع سوءتفاهمات  و  اختالفات  لذا کاهش  و  دادکند  قرار  سخنگوی    .ه استار 

مجوز   با  کشور  این  و  ایران  اسالمی  بین جمهوری  مالی سوئیس  کانال  برقراری  به  اشاره  با  خارجه،  امور  وزارت 

کان این  کرد:  خاطرنشان  ها،  اقالم آمریکایی  برخی  رساندن  جهت  ها  و شرکت  کشورها  از  برخی  برای  مالی  ال 

وی اینستکس را یک ساز و کار مالی دانست و یادآور شد:    .یه شده استانسان دوستانه به ویژه دارو به ایران تعب

کس فی اینستکس مکانیزمی برای دولت های اروپایی بود تا از طریق آن به تعهدات خودشان عمل کنند و لذا اینست

مهوری نفسه یک تعهد برای اروپا محسوب نمی شود، بلکه اروپایی ها تعهد داشتند طبق برجام روابط تجاری با ج

ی را تسهیل کنند و لذا اینستکس را ایجاد کردند تا به تعهدات خودشان عمل کنند. در واقع اینستکس مقدمه  اسالم

موسوی، با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران    .وش نیسته تعهدات اروپایی ها بوده و یک تعهد رای برای عمل ب

ه ایران با برداشتن پنج گام تالش کرد توازنی  بعد از اینکخواهان عمل اروپایی ها به تعهدات خودشان است، گفت:  

ری کانال مالی را مطرح کردند که البته از دید جمهوبین حقوق و تکالیفش در برجام برقرار کند، اروپایی ها دوباره  

و تحت گانه خود پایبند باشند  ۱۱اسالمی ناکافی است و امیدواریم کشورهای اروپایی برای نجات برجام به تعهدات  

انجام ندهند. البته با توجه به خروج آمریکا از برجام، اروپا در ایجاد همکاری با  و تاثیر ایاالت متحده آمریکا کاری  فشار  

ساله را یک چشم انداز برای آینده روابط    ۲۵مور خارجه، سند همکاری  سخنگوی وزارت ا  .ایران موفق نبوده است

نقشه راه دارای ابعاد مختلف سیاسی،   طرنشان کرد: ایندانست و خا  طوالنی مدت جمهوری اسالمی ایران و چین

فرهنگی، اقتصادی، سرمایه گذاری، تجاری و... است که همکاری های دو کشور براساس آن ریل گذاری خواهد  

  وی با بیان اینکه آینده   .و در صورت امضای دو طرف و نهایی شدن، قراردادهای مختلف از دل آن بیرون می آید  شد

همانگونه که ایران یک کشور مهم در منطقه غرب آسیاست،  ن بر کسی پوشیده نیست، اضافه کرد:  اقتصادی چی

فیت های بالقوه و بالفعل فراوانی بوده و به  چین نیز به عنوان یک کشور مهم در شرق آسیا دارای پتانسیل ها و ظر

راری روابط طوالنی مدت بین این دو  یعی است برقزودی تبدیل به قدرت اول اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد لذا طب



 
دشمنان   زیرا  بود،  نخواهد  اروپا  و  آمریکا  ویژه  به  کشورها  از  بسیاری  خوشایند  مانع  کشور  کردند  تالش  بسیار 

جمهوری اسالمی ایران شوند و می دانند اینگونه روابط، همه نقشه های آنان را نقش بر آب خواهد   همکاری دنیا با

سیاموسوی  .کرد آمر،  حداکست  فشار  را  فشارها  یکا  این  به  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  اظهار  و  دانست  ثری 

مقاومت   راهبرد  فشار،  سیاست  قبال  در  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  و  نظام  راهبرد  لذا  و  کرده  عادت 

. در واقع  می شودممکن  هانی  حداکثری است که با اتکا به منابع عظیم داخلی و مردمی و دوستان منطقه ای و ج

  .اریم از طریق مقاومت حداکثری راهبرد آمریکایی ها را به شکست بکشاند و تاکنون موفق عمل کرده ایمتالش د

با جمهوری  ایران دارای روابط دیرینه و حسنه  اینکه جمهوری اسالمی  با بیان  آذربایجان،  ایران در جمهوری  سفیر 

سیاس مختلف  ابعاد  در  امآذربایجان  دینیاقتصا  نیتی،ی،  فرهنگی،  این    دی،  کرد:  تصریح  است،  مردمی  روابط  و 

مقامات   بین  ایران  اسالمی  جمهوری  به  نسبت  نگاه  همین  و  است  اهمیت  دارای  ایران  برای  همسایه  کشور 

مانند   و همسایه  دوست  کشورهای  با  ما  اقتصادی  روابط  که  است  حالی  در  این  دارد.  وجود  آذربایجان  جمهوری 

آذجمهو آنچربایجری  تقویان  باید  که  لذا  نان  است  نرفته  جلو  فرهنگی  و  سیاسی  خوب  روابط  همپای  و  نشده  ت 

اولویت کاری ما در سفارت مباحث اقتصادی خواهد بود و در این راستا سفرهایی به استان های همجوار جمهوری  

داشتم گیالن  از جمله  تجا  .آذربایجان  دارای ظرفیت های  را  گیالن  استان  بسوی  بری  دایار  بنادر اال  گفت:  و    نست 

انزلی و کاسپین ظرفیت بسیار عظیمی است و آمادگی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان برای همکاری در  

لذا   و  است  آهن  راه  به  کشور  بنادر  اتصال  همکاری  این  مفقوده  حلقه  اما  دارد،  وجود  بندری  مختلف  های  بخش 

سخنگوی وزارت امور خارجه،    .ستور کار داریمابط دو کشور در دویت رودف تقبا ه  آستارا را  –تکمیل راه آهن رشت  

با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در مسائل داخلی کشورها دخالت نمی کند، ادامه داد: به انتخاب مردم عراق  

یم. ور هستین کشبا ا  به عنوان کشور دوست، همسایه، مسلمان و برادر احترام می گذاریم و خواهان بهترین روابط

راستا این  مقامات    در  با  دیپلماتیک  معمول  تشریفات  از  و خارج  نزدیک  مسئوالن جمهوری اسالمی همکاری های 

یابد گسترش  ای  فرامنطقه  های  بافی  منفی  و  ها  جنجال  از  دور  به  روابط  این  کنیم  می  و سعی  دارند    .عراقی 

خارجه   امور  وزیر  اخیر  دیدار  به  اشاره  با  اسالجمهورموسوی  بای  عرا  می  ارشد  شد:مقامات  یادآور  کرد:    قی، 

توافق   این کشور درباره نخست وزیر جدید  پارلمان  و  ثبات سیاسی رسیده  به  از مدت ها  بعد  خوشالیم که عراق 

وی    .دارد. امروز عراق در حال بازیابی نقش مهم خودش در منطقه است و ما از این نقش آفرینی حمایت می کنیم

ی برقراری رابطه با کشورهای همسایه، گفت: ایران همواره آمادگی  اسالمی ایران برامهوری  دگی جم آمابا اعال

دارد با کشورهای منطقه از جمله عربستان روابط سیاسی داشته باشد و وارد گفت وگو شود. آنچه که هم اکنون 

فتنه براساس  که  نیست  چیزی جز سوءتفاهم  دارد  وجود  عربستان  و  ایران  ایفرامنهای    بین  کشور    طقه  دو  بر 

به سوءتفاهمات  تحمی نباید  که  زیاد است  آنقدر  اشتراکات  و  رفع سوءتفاهمات است  تشنه  منطقه  ل شده است. 

تمامیت ارضی    سخنگوی وزارت امور خارجه،  .بپردازیم و اعتقاد داریم این سوءتفاهمات با گفت وگو حل خواهد شد

دری و  زمینی  هوایی،  گانه  سه  حریم  جو  مقدس  اسالم  مهوریایی  را  ایران  اجازه  ی  قطعا  کرد:  بیان  و  دانست 

نخواهیم داد هیچ متجاوزی به این حریم رخنه کند، اما همواره نسبت به حضور منحوس رژیم صهیونیستی هشدار 

با رژیم صهیونیستی دستاوردی جز  ایران  به ویژه جنوب  تردید عادی سازی روابط کشورهای اسالمی  دادیم. بی 

ان جهان ندارد. در واقع حضور این رژیم منحوس در آرمان امت اسالمی طین و همه مسلمانان فلس ه آرمانت بخی

کند می  ایجاد  خلل  قوی  و  یکپارچه  و  با    .متحد  که  دانست  کشورهایی  معدود  از  را  ایران  اسالمی  جمهوری  وی 

ست ه با همسایگان نخ ه جانببط همی روا کشورهای همسایه روابط فوق العاده دارد و عنوان کرد: اولویت ما برقرار

و   دوجانبه  قراردادهای  با  کنیم  راه سعی می  این  در  و  و اسالمی هستند  این همسایگان مسلمان  اکثرا  و  است 

دهیم افزایش  را  ها  مشارکت  اقتصادی  سایر    .چندجانبه  از  ایران  مطالبات  بازپرداخت  روند  به  ادامه  در  موسوی 

اشار تحریم  شراایط  در  اکشورها  و  دضافه  ه  براکرد:  مذاکره  حال  های  ر  راه  به  مطالبات  از  برخی  بازپرداخت  ی 



 
وزارت   و  مرکزی  بانک  فراوان در سطح  مذاکرات  علیرغم  کره جنوبی  مانند  از کشورها  برخی  اما  مختلف هستیم، 

د به  ای خودهی هامور خارجه، به دلیل تحریم های یک جانبه، ظالمانه و غیر قانونی آمریکا تاکنون از بازپرداخت ب

زده است، در حالی که تحریم بهانه قابل قبولی نیست، زیرا تحریم های آمریکا علیه ایران بدون لت ایران سر باز  م

اگرچه  دهد.  تن  جانبه  یک  های  تحریم  به  نسبت  نیست  مکلف  کشوری  هیچ  و  است  قانونی  و  حقوقی  پشتوانه 

نی را  امنیت  تحریم های شورای  ایران  غیرجمهوری اسالمی  تحرنی می  قانو  ز  آن  اما  اما  داند،  دارد،  توجیه  یم ها 

تحریم های آمریکا زورمدارانه و قلدرمابانه بوده و لذا از کره می خواهیم به واسطه روابط خاص خود با کشور ثالث،  

  ه، با سخنگوی وزارت امور خارج  .حقوق ملت ایران را نادیده نگیرد و نسبت به بازپرداخت کل بدهی خود اقدام کند

هواپیمای اوکراینی، خاطرنشان کرد: مذاکرات با اوکراین ادامه دارد و امیدواریم با    خرین وضعیت غرامته به آاشار

با اشاره به نگاه متوازن سیاست    .حسن نیتی که دو طرف نشان داده اند، مشکالت به زودی حل شود موسوی، 

به برخی از کشورها ان نگاه ویژه ای  که ایرکند    ادعا  خارجه جمهوری اسالمی ایران، اظهار کرد: کسی نمی تواند

دارد و لذا براساس سیاست خارجه فعال و انعطاف پذیر جمهوری اسالمی آمادگی داریم با کشورهایی که ما را به  

رسمیت می شناسند و عالقمند به برقراری روابط سیاسی و اقتصادی هستند، ارتباط برقرار کنیم. در این راستا  

غرب ها  اگر  ارو ی  نیزو  احترا  پا  چارچوب  ایجاد  در  آماده  بردارند،  قدم  ایران  منافع  شناختن  رسمیت  به  و  متقابل  م 

وی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد در ایران، یادآور شد:   .قراردادهای درازمدت و سند جامع همکاری با آنان هستیم

است لذا عملکرد رح و اجرایی شده  شور مطدر ک  ست کهایده ایجاد مناطق آزاد از ایده های پیشرو و آینده داری ا

مناطق آزاد را به ویژه در زمان فشارهای تحریم بسیار موفق ارزیابی می کنیم. ظرفیت ها و زیرساخت های زیادی  

در این مناطق وجود دارد که می تواند کمک کار شرایط اقتصادی فعلی باشد و جمهوری اسالمی تنها با توجه به  

 .ل کندی از مشکالت را حبسیار تواندد می  مناطق آزا

 کننده گوشت از روسیه ترین واردچین، بزرگ

ماه نخست سال جاری    ۶بر اساس آمار بانک کشاورزی روسیه، صادرات گوشت این کشور طی  : خبرگزاری تسنیم

از   بیش  به  بزرگ  ۲میالدی  از چین  بعد  اوکراین  و  یافت  افزایش  روسبرابر  از  بودهترین خریداران گوشت  به اندیه   .

چین   اصلی  سرزمین  راشاتودی،  از  ۴۵گزارش  را  روسیه  گوشتی  کاالهای  صادرات  از  خود   درصد  به  وزنی  نظر 

داد درحالی به گفته تحلیلگران، صادرات روسیه    ۵۴کنگ  که هنگاختصاص  اختیار گرفت.  در  را  منابع  این  از  درصد 

است. چین اقدام به خرید مرغ و همچنین گوشت گاو کرده    دلیل افزایش عرضه گوشت مرغ افزایش یافتهعمدتا به 

تولیدکننده   گزارش، شرکت  این  اساس  بر  بااست.  در  خود  دنبال گسترش حضور  به  روسی چرکیزووا  زار  گوشت 

کننده گوشت  ترین مصرف چین است. این شرکت در حال مذاکره در مورد عرضه گوشت خوک به چین است که بزرگ

دهد صادرات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی روسیه  های گمرک همچنین نشان میدهخوک در جهان است. دا

 .یارد دالر بوده استمیل ۱/ ۸درصد افزایش یافته و بالغ بر    ۲۵ا ماه مه به چین از ژانویه ت

 ترین فروشنده موبایل جهانهوآوی؛ بزرگ

دوم   : مهر ماه  سه  در  جدید  گزارشی  موبایل   ۲۰۲۰طبق  فروش  بهاآمار  سامسونگ  از  هوآوی  اکنون ی  و  یشتر 

بزرگ  ادعا می ترین فرهوآوی  تحقیقاتی در حوزه فناوری  در جهان است. یک شرکت  از وشنده موبایل  کند هوآوی 

س بزرگسامسونگ  و  گرفته  شیوع بقت  بازه  طی  که  است  حالی  در  این  است.  جهان  در  موبایل  فروشنده  ترین 

تحلیلگران شرکت کانالیس در گزارش خود اشاره     .در چین رونق گرفته استهای هوآوی  ویروس کرونا بازار موبایل

درصد کمتر    ۵رده است. این رقم  میلیون دستگاه بارگیری ک  ۵۵/  ۸میالدی    ۲۰۲۰اند که هوآوی در سه ماه دوم  کرده 



 
ایل  ر بارگیری موب یزان کاهش آماهای هوآوی در همین بازه زمانی از سال گذشته است. اما ماز آمار بارگیری موبایل 

  ۵۳/  ۷میالدی    ۲۰۲۰های سامسونگ در سه ماه دوم  در هوآوی کمتر از سامسونگ است. میزان بارگیری موبایل

ب نسبت  که  بود  دستگاه  قبل  میلیون  سال  تحقیقاتی،    ۳۰ه  این شرکت  گزارش  طبق  است.  یافته  کاهش  درصد 

گستره آن بر بازار داخلی چین بیشتر شده رو است، اما  ی آمریکا روبه المللهای بینهرچند هوآوی همچنان با تحریم

آوریلاست. طبق تخمین کانالیس بارگیری موبایل بازه  درصد    ۸دی  میال  ۲۰۲۰ژوئن  -های این شرکت در چین و در 

گر  های هوآوی به چین مربوط است. بن سانتون تحلیلدرصد آمار فروش موبایل  ۷۰رشد کرده است. در حال حاضر  

این ش اقتصاد چین  گوید:  رکت میارشد  بهبود  از وضعیت  ویروس کرونا است. هوآوی  امر شیوع  این  دلیل اصلی 

ته سانتون سهم سامسونگ از بازار موبایل چین اندک  بهره گرفته تا کسب و کار موبایل خود را رونق بخشد. به گف

همچنان تحت تاثیر  و این کشورها  شود  روخته میاست و بخش اعظم محصوالت آن در آمریکا، اروپا، برزیل و هند ف

 .و قرنطینه هستند ۱۹-گیری کوویدهمه

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۲۵افزایش بهای رسمی 

)پنج   -ایرنا  -تهران امروز  بهای رسمی  بانک مرکزی  نرخ    ۴۷شنبه(  آن،  بر اساس  که  اعالم کرد  را  ارز    ۲۵ارز عمده 

است داشته  افزایش  قبل  روز  به  اسال  .نسبت  مرکزی جمهوری  )پنجبانک  امروز  ایران  نهممی  نرخ  شنبه،  مرداد( 

بینارز عم  ۴۷رسمی   میان  المده  این  از  که  کرد  اعالم  را  و    ۱۳للی  قیمت  کاهش  افزایش    ۲۵ارز شاهد  با  ارزش 

هزار ریال،    ۴۲به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا    .ارزش مواجه بودند. نرخ سایر ارزها نیز امروز ثابت بود

پوند و    ۵۴انگلیس    هر  یورو  ۵۴۳هزار  و    ۴۹   ریال و هر  نرریا  ۴۷۷هزار  بانک   .ی شدند خ گذارل  تابلوی  همچنین در 

ریال، کرون   ۶۴۹هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۸۱۶هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۲۸هزار و    ۴۶مرکزی، هر فرانک سوییس  

  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ت متحده عربی  ریال، درهم امارا  ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۶۴۹هزار و    ۶دانمارک  

 ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۹۸۹هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۱۰هزار و    ۲۵یکصد روپیه پاکستان  ریال،    ۲۳۱هزار و  

  ۴۸۸هزار و    ۳۱عالوه براین هر دالر کانادا    .گذاری شدریال قیمت  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹هر ریال عمان   ریال و  ۴۲۰هزار و  

ریال، روبل    ۲۸هزار و    ۶ریال، لیر ترکیه    ۵۳۵زار و  ه  ۲جنوبی    ریال، راند آفریقای  ۹۳۴هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند  

ریال قطر    ۵۷۹روسیه   و    ۱۱ریال،  و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار  لیر سوریه    ۵۲۶هزار  ریال، دالر    ۸۳ریال، 

  ۳۰ور گاپدالر سنریال،  ۷۰۲هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  ۱۱ی ریال، ریال سعود ۱۵۸هزار و  ۳۰استرالیا 

ریال، کیات میانمار    ۲۶۳هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۷۲هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۵۷۲هزار و  

لیبی    ۷۱۳  هزار و  ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۸۹۴هزار و    ۳۴ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۱)برمه(     ۳۰ریال و دینار 

ریال، رینگیت   ۸۷۴هزار و    ۱۳۳ریال، یکصد بات تایلند    ۳هزار و    ۶ن چین  ز هر یواروام  .ریال قیمت خورد  ۵۶۵هزار و  

ریال، یکصد تنگه   ۲۳۹هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۲۶۳هزار و   ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۹۰۰هزار و  ۹مالزی 

و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۵۶و    هزار  ۱۰قزاقستان   رو   ۵۹۵هزار  اندونزریال، یک هزار  و    ۲ی  پیه  ریال،   ۸۷۷هزار 

ریال، یکصد   ۷۱۹هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۳۳۳هزار و    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۵افغانی افغانستان  

ریال و    ۲۰۶هزار و    ۴، بولیوار جدید ونزوئال  ریال  ۷۷هزار و    ۴ریال، سامانی تاجیکستان   ۵۵۱هزار و    ۸۵پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۶۶هزار و  ۱۱کمنستان منات جدید تر

 

 به هیچ متجاوری اجازه خدشه به حریم جمهوری اسالمی ایران را نمی دهیم  : سخنگوی وزارت خارجه

https://www.irna.ir/news/83890390/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/83891165/%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83891165/%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83891165/%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83891165/%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C


 
ارضی    –ایرنا    -رشت   تمامیت  اینکه  بر  تاکید  با  خارجه  امور  وزارت  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس  و  سخنگوی 

رد هوری اسالمی و ملت ایران مقدس است، تصریح کجمهوری اسالمی و حریم سه گانه زمین، هوا و دریا برای جم

به گزارش    .ین حریم سه گانه مقدس رخنه کرده و بدان خدشه وارد کند: قطعا اجازه نمی دهیم هیچ متجاوزی در ا 

خبرنگار ایرنا، سید عباس موسوی پنجشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه گیالن در منطقه آزاد انزلی با  

اینکه جمه به عنوان قدرت منطقه ای هبیان  ایران  این منطقه است، وری اسالمی  آرامش  و  نگران وضعیت  مواره 

امر  این  البته  که  اید  نمی  دست  به  حوزه  این  کشورهای  همگرایی  و  حضور  با  جز  محدوده  این  امنیت   : افزود 

ایران خواستار تنش زدایی وی با اشاره به اینکه    .وارد شده اند، نیست خوشایند قدرت های فرامنطقه ای که بدان  

شکاف هایی که بر اثر   کرد : به اعتقاد ما از  عنوان  با همه کشورها به ویژه اسالمی است،    و رفع سوء تفاهمات

وی افزود : وحدت یک امر راهبردی    .اختالفات به وجود می آید دشمنان از جمله اسراییل سوء استفاده می کنند

ز کرده و به طور قطع  همواره دست دوستی به سمت کشورهای منطقه درا  برای جمهوری اسالمی بوده و ایران

خواس منطقه  کشورهای  کرداگر  نخواهند  پیدا  ایران  از  بهتر  دوستی  هستند  منطقه  در  صلح  و  رونق  ثبات،   .تار 

موسوی با اشاره به اینکه سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران، منطقه ای امن است، ادامه داد: منطقه ای که 

زیرد باشد  قوی  و  امن  باید  کنیم  می  زندگی  آن  ایر  از  کشورها  تک  تک  شود  می  باعث  شرایط  این  موهبت ا  ن 

وی با بیان اینکه اختالفات بین کشورها بویژه کشورهای شمالی ایران باید در چارچوب احترام به    .برخوردار شوند

شود، تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران    تمامیت ارضی و حقوق بین الملل و از طریق راه های مسالمت آمیز حل 

ش است و این امر خطیر را هم به نفع همه می دانیم و  همه کشورهای منطقه خواستار صلح، ثبات و آرامبرای  

برداریم گام  منطقه  این  در  امنیت  ارتقای  و  اختالفات  کاهش  راستای  در  کنیم  می  امور    .تالش  وزارت  سخنگوی 

آغاز می کند، گفت : اعتماد سازی   فیر کشورمان در جمهوری آذربایجان کار خود راخارجه که به زودی به عنوان س

کشو بین  این  در  در  وظیفه  انجام  زمان  در  هایم  برنامه  از  تفاهمات  سوء  رفع  و  اختالفات  کاهش  منطقه،  رهای 

است ای  .مسئولیت  اسالمی  جمهوری  حسنه  و  دیرینه  روابط  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  با  سخنگوی  ران 

مختلف سیاس ابعاد  در  آذربایجان  مردمیجمهوری  و  دینی  فرهنگی،  اقتصادی،  امنیتی،  کرد،  ا   ی،  اضافه     ست، 

از سوی مقامات و   گفت وگوها، رفت و آمدهای مردمی برای جمهوری اسالمی ایران دارای اهمیت بسیار است و

ن  قتصادی ایران با کشورهای دوست و همسایه انچناهمین نگاه را دارند و معتقدیم که روابط ا مردم آذربایجان نیز

وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران ایران معتقد    .رفته استکه باید همپای روابط سیاسی و اجتماعی پیش ن

به نگاه متوازن به همه کشورها و مناطق جغرافیایی است، تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران سعی کرده است 

نیا  دگاه دنبال کند ما نگاه خاص به منطقه ای از دکشورها داشته باشد و منافع خود را با این دی  سیاست متوازن با

وی با اشاره به ظرفیت    .نداریم و بعد از اینکه برجام منعقد شد توجه ویژه ای به کشورهای شرق و منطقه داشتیم

سپین دارای ظرفیت های بسیار عظیم و فعالی  به ویژه بندر انزلی و کا های موجود در گیالن یادآور شد: بنادرگیالن

برای    است آمادگی  این  نیز  آذربایجان  جمهوری  در  تعامالت  و  که  دارد  وجود  ابعاد  همه  در  دوکشور  بین  همکاری 

این موارد است از  و    .بندری فقط یکی  ریلی  نقل  و  و تکمیل حمل  به آستارا  راه آهن رشت  اتمام   : داد  ادامه  وی 

ست که به تحقق این اهداف و توسعه روابط  ی آذربایجان به عنوان حلقه مفقوده این اتصال ااتصال آن به جمهور

وی با اشاره به مزیت مناطق آزاد    .نبه کمک می کند از این رو این امر در دستور کار است و باید تقویت شودهمه جا

ایده های پیش از  ازاد در کشور  ایجاد مناطق  ایده  با نظر بلندی بوده که  برای جمهوری اسالمی گفت:  رو و بسیار 

و   شده  خصوصااتخاذ  موفقی  عملکرد  کشور  در  ازاد  مناطق  جانبه    معتقدم  یک  و  ظالمانه  های  تحریم  زمان  در 

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه که به عنوان تعامل و انتقال مالی در چارچوب    .داشتند

ا برای  و سوئیس  ایران  مالی  مابین جمهوریکانال  ایران  به  بشردوستانه  اقالم  برقرار    نتقال  و سوییس  اسالمی 

ی است که تعدادی از شرکت ها و کشورها برای رساندن برخی اقالم انسان دوستانه به  شده است، گفت : راه حل



 
وی با   .کنیم   ویژه دارو برای کشور ما تعبیه کردند وهر چند آن را یک اقدام کوچک می دانیم ولی از ان استقبال می

برج براساس  اروپاییها  اینکه  ببیان  موانع  رفع  و  با تسهیل  بودند  متعهد  ادامه  ام  با جمهوری اسالمی  روابطشان  ه 

گام در برجام تالش کرد توازن را ایجاد کند و اگر کشورهای اروپایی به    ۵دهند، گفت: جمهوری اسالمی با برداشتن  

وی وزارت امور خارجه  نگسخ  .ان نیز به روابط خود با آنها ادامه می دهدتعهدات خود بازگردند جمهوری اسالمی ایر

در   با چین  ایران  و جمهوری خلق چین هم گفت: همکاری  ایران  انعقاد سند همکاری جمهوری اسالمی  زمینه  در 

آن،  قالب یک سند همکاری با چشم انداز و نقشه راه، دارای ابعاد مختلف است و همکاری های دو کشور بر اساس 

شدن نهایی  صورت  در  و  شود  می  گذاری  شدقرا ریل  خواهد  منعقد  متعددی  دادهای  کرد:    .ر  نشان  خاطر  وی 

جمهوری اسالمی به عنوان کشوری مهم در منطقه غرب آسیا است و چین نیز به عنوان کشوری بسیار مهم در 

ظهور مطرح است و در آینده نه چندان شرق آسیا با دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل و به عنوان قدرتی نو

و طبیعی است که دو قدرت غرب و شرق اسیا روابط و  ان قدرت اول اقتصادی دنیا مطرح می شود از اینردور به عنو

همکاری متقابل داشته باشند که این رابطه به میل آمریکا نیست وبا ایجاد موانع سعی می کند مانع شود چون  

اری ایران و چین پس از بررسی موسوی با اشاره به اینکه سند همک  .ر آب می شودمی داند نقشه هایش، نقش ب

ا برای  و  الزم  هستیم صالحات  چین  نهایی  نظر  منتظر   : گفت  است،  شده  ارسال  ها  :    .چینی  داد  ادامه  وی 

به سیاست آمریکاییها سیاست فشار حداکثری را بر جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفتند که امروزه این رویکرد  

م مقدس ما در قبال آن، راهبرد نظا ی ایران به این فشارها عادت دارد وتبدیل شده اما جمهوری اسالم ابر فشار

مقاومت حداکثری با اتکاء به منابع عظیم داخل و دوستانی است که در منطقه و جهان دارد و تالش می کند با این  

ت جمهوری سوی در پاسخ به سئوالی در زمینه انتخابات ریاسمو  .راهبرد نقشه امریکا را با شکست مواجه سازد

افتد و انتخاب یک فرد به عنوان رییس جمهورعراق از سوی مردم به امور عراق گفت: آنچه که در عراق اتفاق می  

و   به عنوان کشور دوست  و  کند  نمی  این موضوع  در  و جمهوری اسالمی دخالتی  آن کشور مربوط است  داخلی 

انت به  تبرادر  خواهان  همیشه  و  گذاشته  احترام  عراق  مردم  کشوراستخاب  این  با  ارتباط  اظهار    .وسعه  با  وی 

خرسندی از بازگشت ثبات سیاسی در عراق و توافق گروه های مختلف و پارلمان آن کشور بر نخست وزیر جدید و 

آمادگی خود را برای گفت وگوی با   همچنین اعالم حمایت ایران از عراق ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران همواره  

عربستان اعالم کرده وبر این اعتقادیم که اختالفات موجود    سطه با کشورهای منطقه از جملهواسطه و یا بی وا

اشتراکات   وجود  با  قطع  طور  به  و  نیست  ای  فرامنطقه  کشورهای  سوی  از  شده  ایجاد  تفاهم  سوء  جز  چیزی 

عدودکشورهایی است وی اظهار کرد : ایران از م  .بسیاری که داریم با گفت و گو این سوء تفاهمات قابل رفع است

کشور همسایه است و این موضوع دارای اهمیت فوق العاده است و سیاست خارجی ما نیز توسعه    ۱۵  که دارای

ابعاد مختلف و همچنین   انعقاد قرادادهای دوجانبه و مشارکت در قرادادهای چند جانبه در  با  با همسایگان  روابط 

است آن  ب  .گسترش  اشاره  با  خارجه  وزارت  جنوبسخنگوی  کره  از  ایران  مطالبات  مذاکرات ه  رغم  علی  افزود:  ی 

متعدد با کره جنوبی از سوی وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، دلیل سرباز زدن از بازپرداخت بدهی های خود به  

ملت ایران را تحریم های امریکا عنوان کرده اند در حالیکه از سوی وزارت خارجه به کره جنوبی اعالم شده چیزی  

یاد  ک تحریم  عنوان  به  ان  از  به  ه  نیست  و هیچ کشوری مکلف  نیست  پذیرفته  نظر جمهوری اسالمی  از  کنند  می 

وی با بیان اینکه اعمال تحریم های امریکا از نظر ایران پذیرفته نبوده و کره جنوبی   .تحریم های یک طرفه تن در دهد

خاطر دولت ثالث و فشار    کرد: کره ای ها حق ندارند بهعقال و قانونا مکلف به پرداخت مطالبات ایران است، تاکید  

از   که  ایران است است  ملت  گر همه حقوق  مطالبه  و جمهوری اسالمی  کنند  راضایع  ایران  مردم  امریکاییها حق 

موسوی در خصوص مذاکرات انجام    .  داده نمی شود و خواستاربازگرداندن این مطالبات هستیم سوی آن کشور  

مقامات   بین  اوشده  با مسئوالن  اکراینی خاطر  جمهوری اسالمی  در خصوص سرنگونی سهوی هواپیمای  کراین 

فنی و حقوقی دارای  نشان کرد: ایران پذیرفته که غرامت هواپیما را پرداخت کند اما انجام این امر زمان بر و از نظر  



 
حضور    اما اتباع اکراینی نیز در آنابعاد مختلف است و اگر چه بسیاری از مسافران آن هواپیما هموطنانمان بودند  

داشتند و در این راستا مذاکرات ادامه دارد و جمهوری اسالمی مسئولیت این اقدام سهوی را پذیرفته و در تالشیم 

شود اجرایی  سیاست   .که   : گفت  هم  ارزی  تبادل  خصوص  در  کشورها  برخی  با  مذاکره  به  اشاره  با  موسوی 

طقه است ولی باید به ریشه این تنش ها نیز  و دارای ثبات و امنیت در من  جمهوری اسالمی سیاست عاری از تنش

در جنوب و شمال توجه کرد و باید بگویم ایران خواستار حل و فصل این اختالفات است و باید این اختالفات با احترام  

شده اعاده شود   به تمامیت ارضی کشورهای ذینفع با گفت وگو رفع شود و حق کشورهایی که در این زمینه ضایع

 .ا در کنار ایران به صلح پایدار دست پیدا کنندتا این کشوره

 

 بازتاب برگزاری رزمایش سپاه در تلویزیون چین 

»سی. جی. تی. ان« تلویزیون انگلیسی زبان چین در گزارشی به انعکاس رزمایش پیامبر اعظم)ص(    -ایرنا  -پکن

اس  ۱۴ انقالب  پاسداران  خلیجسپاه  عمومی  منطقه  در  پرداختالمی  هرمز  تنگه  و  "سی.   .فارس  ایرنا  گزارش  به 

روز ان"  تی.  نوشت:  جی.  در   چهارشنبه  دریایی کشورهای غربی  نیروی  و  متحده  ایاالت  مخالف حضور  که  تهران 

در   مختلف  فازهای  در  را  دریایی  جنگی  رزمایش های  است ساالنه  فارس  تنگه هرم خلیج  استراتژیک  که آبراه  ز 

حدود   کند  ۳۰گذرگاه  می  برگزار  است  دنیا  نفتی  مایعات  کل  از  افزاید سپ  .درصد  می  انقالب  گزارش  پاسداران  اه 

پهپاد )هواپیمای بدون   از »موشک،  این کشور  و هوایی  دریایی  نیروهای  اعالم کرده است:  ای  بیانیه  در  اسالمی 

تصاویر ماهواره   تلویزیون چین آورده است که  .نندسرنشین( و یگان های راداری« در این رزمایش استفاده می ک

به  ای منتشر شده در روز دوشنبه نشان می دهد   آمریکا را  ایاالت متحده  ناوهواپیمابر جنگی  ایران ماکت یک  که 

کند استفاده  رزمایش  در  هدف  یک  عنوان  به  ماکت  این  از  خواهد  می  و  است  کرده  منتقل  هرمز  بخش    .تنگه  در 

ی آمریکا به این رزمایش پرداخته شده و آمده است که نیروی دریایی  رش به واکنش نیروی دریایدیگری از این گزا

میالدی و از زمان    ۲۰۱۸گزارش می گوید از سال    .شنبه گفته که این رزمایش را رصد می کندایاالت متحده روز سه

  .یران و ایاالت متحده افزایش یافته استخروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های مجدد علیه ایران، تنش ها میان ا

المی ایران پیشتر اعالم کرده بود اگر تهران تهدید شود و امنیت  اس سپاه پاسداران انقالب در ادامه این گزارش آمده

مقامات ایرانی بارها تهدید کرده اند که   ایران به خطر افتد ناوهای جنگی ایاالت متحده در منطقه نابود خواهند شد

را مسدود    یران قادر به صادرات نفت نباشد یا سایت های هسته ای کشور مورد حمله قرار گیرند تنگه هرمزاگر ا

کرد  )ص(    .خواهد  اعظم  پیامبر  مشترک  و  بزرگ  رزمایش  نهایی  نیروی    ۱۴مرحله  و  دریایی  نیروی  مشارکت  با 

شنبه در منطقه  )ع(« صبح روز سههوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رمز مقدس »یا علی بن ابی طالب  

های زمین، هوا، دریا و فضا آغاز  شور، در عرصهعمومی استان هرمزگان، غرب تنگه هرمز و خلیج فارس تا عمق ک

ریزی آفندی و قطع  اجرای عملیات تهاجمی موشکی، شناوری و پهپادی علیه مواضع دشمن، عملیات مین     .شد

فرضی، دشمن  شناورهای  مواصالتی  موشک  خطوط  شلیک  و  بالگرد  توسط  موشکی  رزم  عملیات  های  اجرای 

در این رزمایش برای نخستین     .آیدش پیامبر اعظم )ص( سپاه به اجرا درمیساحل به دریا در مرحله نهایی رزمای

   .پذیردبار عملیات رصد منطقه رزمایش با استفاده از تصاویر ارسالی از ماهواره نور صورت می

 

 روزنامه ژاپنی: چین با نزدیک شدن به ایران از آمریکا دور می شود 

روزنامه »توکیو« از رسانه های چاپ ژاپن در گزارشی تحلیلی در مورد برنامه جامع همکاری های چین   -ایرنا  -پکن

با آمریکا می شود رش  گزابه    .و ایران نوشت: همکاری چین و ایران باعث نزدیکی دو کشور و ضدیت بیشتر چین 

روز  درگیر هستندایرنا  متحده  ایاالت  با  که  ایران  و  نوشت: چین  در مطلبی  روز چهارشنبه  توکیو  این  نامه  قالب  در 

برنامه، فواصل اقتصادی و نظامی خود را کاهش می دهند و اگر محتوای این برنامه که می توان آن را »توافق ضد  

https://www.irna.ir/news/83888404/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/83888206/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
ابط بین دو کشور و ایاالت متحده بیشتر خراب وجود دارد که روآمریکایی« نامید به واقعیت تبدیل شود این امکان  

میلیارد میلیارد دالر در زمینه های مختلف از    ۴۰۰این گزارش با اشاره به اینکه چین در قالب این برنامه حدود    .شود

 واهد کرد،سال آینده در ایران هزینه خ  ۲۵طی   (۵G) و سیستم های ارتباطی سیار نسل پنجم جمله بنادر، راه آهن

به  نوشت و  اسلحه  مشترک  توسعه  مشترک،  نظامی  آموزش  شامل  همچنین  کشور  دو  های  همکاری  است:  ه 

روزنامه توکیو با بیان اینکه ایاالت متحده تحریم هایی مانند ممنوعیت صادرات نفتی    .اشتراک گذاری اطالعات است

ایر از  نفت  واردات  چین  اگر  نوشت:  است  کرده  اعمال  ایران  چین  علیه  و  آمریکا  میان  ها  تنش  بگیرد  از سر  را  ان 

سفر »شی جین پینگ« رییس گزارش با یاداوری اینکه این توافق نامه برای اولین بار هنگام    .افزایش خواهد یافت

در سال   ایران  از  چین  »یک    ۲۰۱۶جمهوری  طرح  برای  مهم  پایگاه  یک  همچنین  ایران  نوشت:  مطرح شد  میالدی 

در   .و اگر این برنامه به نتیجه برسد یک دستاورد دیپلماتیک عالی برای دو کشور خواهد بود  یک جاده« است کمربند

آمریکا و  در خاور همین حال یک کارشناس حوزه چین ایاالت متحده  اکنون روابط  این روزنامه گفته است:  به  میانه 

توکیو در     .ایاالت متحده نیست  آسیب دیدن روبطش با چین نسبت به قبل بسیار بدتر شده است و چین دیگر نگران

این حال اجرایی   ادامه با اشاره به واکنش های مثبت و منفی در داخل و خارج از ایران به این برنامه نوشته است با

 .شدن این برنامه چون نیاز به تصویب مجلس دارد کار مشکلی است

 

 تمجید مقام حزب کمونیست چین از هنر ایرانی 

کمونیست شانگهای در جریان بازدید از پاویون دائمی جمهوری اسالمی نگ« دبیر کمیته حزب  »لی چیا   -ایرنا  -پکن

مجم در  فرش   -وعه جی ایران  از  کوبی،  فیروزه  و  ایرانی  دستباف  فرش  مجموعه  از  بازدید  این شهر، ضمن  هاب 

ایران در شانگهای، در    به گزاش ایرنا از کنسولگری جمهوری اسالمی  .ایرانی و هنر به کار رفته در آن تمجید کرد

با   در شانگهای برگزار شد »لی«  گذشته /چهارشنبه/ با حضور »رمضان پرواز« سرکنسول ایران    این بازدید که روز

تمجید از فرش دستباف ایرانی، این کاالی ارزشمند را نشانه ذوق و هنر سرشار ایرانی توصیف کرد که نزد مردم 

نیز   دید »رمضان پرواز« سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهاین بازدر ای   .چین بسیار شناخته شده است

توضیحاتی در خصوص   ارائه  برنامه ضمن  از  ایرانی،  آثار صنایع دستی  تولید  ویژه  چگونگی  و هنری  های فرهنگی 

ون که  پاویاین    .در شهر شانگهای خبر داد ۲۰۲۱بزرگداشت پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و چین در سال  

تاجر یک  به همت  پیش  دو سال  دارد  قرار  نمایشگاه ملی شانگهای  نزدیکی  انداز در  راه  پاویون ایرانی  در  ی شد. 

مساحت   به  ظروف    ۷۰۰ایران  دستباف،  فرش  شامل  ایران  دستی  صنایع  از  ارزشمندی  های  مجموعه  مربع  متر 

 .است فیروزه کاری، تابلو فرش ها و غیره به معرض نمایش گذاشته شده

 

 درصد رسید  5۰سهم دالر در تجارت روسیه و چین به کمتر از /   برای نخستین بار 

خود را به کمتر ار سهم دالر در مبادالت بازرگانی و پرداخت های بانکی روسیه و چین برای نخستین ب -ایرنا  -مسکو 

و    .درصد رساندند  5۰از   بانک مرکزی روسیه  داده های  به  با استناد  روز چهارشنبه  ایزوستیا چاپ مسکو  روزنامه 

نخست   نوشت: سهم دالر آمریکا در ساختار بازرگانی روسیه و چین در سه ماهه سازمان فدرال گمرک این کشور

به    5با    ۲۰۲۰سال   کاهش  رسید  46درصد  گ   .درصد  در سال    زارشدر  یادآوری شده است:  روسی   ۲۰۱5رسانه 

درصد می رسید و از آن زمان موقعیت دالر    ۹۰سهم دالر در مبادالت و پرداخت های بانکی بین روسیه و چین به  

درصد پرداخت   ۸۰، دالر آمریکا    ۲۰۱۸ایان سال  در پ .آمریکا در ساختار بارزگانی روسیه و چین رو به کاهش گذاشت

با آغاز جنگ تجاری میان    ۲۰۱۹و در سال  درصد کاهش یافته بود    4چین را تشکیل می داد که   وسیه و های بین ر

کرد تغییر  اساس  بطور  وضعیت  چین  و  سال     .آمریکا  و   ۲۰۲۰در  بازرگانی  مبادالت  در  آمریکا  دالر  سهم  کاهش 

ید و دالر در این پرداخت ها  درصد رس  46ه و آمریکا کاهش یافت و در سه ماهه نخست به  پرداخت های بین روسی

https://www.irna.ir/news/83890345/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83889147/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83889147/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
یک سال پیش معاون وزارت مالی روسیه اعالم کرد که روسیه و چین توافقنامه بین دولتی        .یورو و یوآن گرفت را

ر در مبادالت دو کشور پایان می را مبنی بر انتقال مالی به حساب ارزهای ملی خود امضا کردند که به حاکمیت دال

خاطرنشان کرد: این سند توسط آنتون سیالنوف معاون اول نخست  ، سرگئی استروچاک به گزارش اسپوتنیک  .دهد

بر اساس اظهارات وی، این مکانیزم راه حل   .وزیر، وزیر دارایی روسیه و رئیس بانک مردمی چین امضا شده است

ایجاد می می جدیدی  که  آنکند  خواند  توان  چین  و  روسیه  بین  دروازه  ک  .را  از سیستم  اعتباری  ارت استفاده  های 

اعالم ما آن  ارزش عددی  که  را شامل شده  بازیگر  دو  این  میان  از مروادات  دیگر  "میر" بخشی  و  "یونیون پی"  نند 

گ برای های خود به زیان بزررسد اقدامات آمریکا علیه برخی کشورهای مخالف سیاست به نظر می  .نشده است

ه ادامه  با استفاده از جایگاه دالر بسر آمده است. از این دیدگااین کشور تبدیل شده و عصر ثروت اندوزی واشنگتن  

 .حذف دالر از چرخه مبادالت تجاری میان کشورها بهترین راه برای مقابله با اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا است

 

آباد راه مقابله با  اسالم-پکن-جانبه تهران مکانیسم سه المللی تاکید کردند؛ کارشناسان بین

 گرایی در منطقه است یکجانبه

بینکار  -ایرنا    -آباد  اسالم چشمشناسان  وبینار  در  همکاری المللی  طرح انداز  ضمن  چین  و  پاکستان  ایران،  های 

ترک میان این سه کشور در راستای مقابله با اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا در منطقه،  پیشنهاد ایجاد سازوکار مش

به   .شودمنطقه می   توسعه و ارتقای امنیت درساله ایران و چین باعث    ۲۵تاکید کردند، برنامه همکاری راهبردی  

گذاری  »سرمایه  وبینار  ایرنا،  پنجشنبه  روز  ایران؛گزارش  و  پاکستان  در  چین  همکاری چشم  های  سه انداز  های 

با حضور کارشناسان بین المللی از جمهوری اسالمی ایران،   (IPI) آبادجانبه« به ابتکار اندیشکده مطالعات اسالم 

 .برگزار شد  ت سناتور »مشاهد حسین سید« رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستانچین و به ریاس

هایی نیز از یادداشت »سید محمدعلی حسینی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان برای اندیشکده  گزیده 

تهرانآباد با عنوان همکاریمطالعات اسالم  بلندمدت  ایران نوشت: سند فس  .پکن در این وبینار قرائت شد-های  یر 

رچوبی برای همکاری بلندمدت و استراتژیک در  جامع همکاری راهبردی ایران و چین که هنوز نهایی نشده است، چا

وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران   .ها از جمله سیاسی و اقتصادی با رویکرد عادالنه و برابر استهمه زمینه

فعلی خود با چین با سایر کشورهای دوست در منطقه تحت مکانیسم    هایآمادگی خود را برای توسعه همکاری

 .ندکعالم می ای امنطقه 

تهران  راهبردی  جامع  به سند  پاکستان  جلوی  به  رو  مجلس سنای //    پکن-نگاه  خارجی  روابط  کمیسیون  رییس 

اسالمی ایران به   سخنرانان اصلی این وبینار گفت: مشارکت راهبردی چین با جمهوری  پاکستان به عنوان یکی از

تقویت از جمله کریدورهای اقتصادی منطقه سایر طرح  امنیت مرزهای غربی پاکستان کمک و موجب  مشترک   ای 

تحول سناتور »مشاهد حسین سید« تاکید کرد:    .چین )موسوم به طرح سی پک( خواهد شد -اقتصادی پاکستان

در همکاری  بلندمدتی خواهجدید  آثار مثبت  و چین  ایران  پکن میهای  به طوری که  ارتباطی  د داشت  پل  به  تواند 

وی با استقبال از برنامه همکاری راهبردی    .های مشترک تبدیل شودآباد جهت تقویت همکاریسالممیان تهران و ا

ایاالت  ۲۵ روزهای  این  اظهار داشت:  و چین،  ایران  میان می  ساله  به  از جنگ سرد  انگلیس سخن  و  آورند، متحده 

این کارشناس برجسته حوزه بین الملل و امور استراتژیک جنوب   .ی پاکستان بسیار نگران کننده استبحثی که برا

آمریکایی  افزود:  حدود  آسیا  سایر   ۶ها  و  عراق  سوریه،  افغانستان،  در  جنگ  و  لشکرکشی  صرف  دالر  تریلیون 

وی  .کندهرگز کمکی به حل مسائل نمی اما آنان باید بدانند که استفاده از تهاجم و رویکرد زورمندانهکشورها کردند 

البی  دیگر  طرف  از  و  کرده  ایجاد  توافق  این  برای  را  ناپایداری  وضعیت  برجام،  از  ترامپ  دولت  خروج  افزود: 

ایران هس اسالمی  جمهوری  برای  مشکالت  ایجاد  درصدد  آمریکا  در  پاکستان    .تندصهیونیست  پارلمانی  مقام  این 

از مزایای همکاری آباد ُمصرانه نگافزود: اسالم  برای استفاده  بلندمدت اه رو به جلو  تهران  های  پکن دارد  -راهبردی 

https://www.irna.ir/news/83890404/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83890404/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83890404/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83890404/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/83890404/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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وی تاکید کرد: هیچ مناقشه و    .زیرا هر دو کشور ایران و پاکستان از منافع مشترک راهبردی در منطقه برخوردارند

تهر میان  و باسالم-اناختالفی  ندارد، مرزهای دو کشور همواره صلحآمیز  از  یآباد وجود  برخی  خطر است هرچند 

بی درصدد  غیردولتی  کردبازیگران  به  ثبات  مصمم  کشور همسایه  دو  هر  اما  پاکستان هستند  و  ایران  مرزهای  ن 

هستند منطقه  در  امنیت  و  صلح  دشمنان  علیه  قدرتمند  مبارزه  حسی  .اتخاذ  مشاهد  داد:  سناتور  هشدار  سید  ن 

 تباطاتی در منطقه مانند ابتکار کمربند و جاده، طرح اقتصادی سیهای اربرخی از بازیگران در منطقه مخالف طرح 

پک، صلح و ثبات پایدار در افغانستان هستند اما ایران، پاکستان و چین رویکرد مشابه و روشنی علیه هژمونیسم، 

های وی با ابراز همبستگی با دولت   .رد جنگ سرد جدید در منطقه هستندفرقه گرایی، تروریسم، افراط گرایی و  

و   ایران  بی جمهوری اسالمی  مبارزه  درباره  کوویدچین  گیر  ویروس همه  با  درحال  ۱۹-امان  دنیای جدیدی  افزود:   ،

ای مشترک در  ههای خود را مجدداً تنظیم کنیم و در این راستا نیاز به تحکیم همکاریظهور است و ما باید اولویت 

توسعه محوربخش آموزش،  بهداشت،  انسانی،  امنیت  با چالش   های  مبارزه  بهبود مردم،  بر  تمرکز  و  اقلیمی  های 

 .باشدها میمعیشت ملت

کارشناسان بین المللی  //    گرایی آمریکا در منطقهپاکستان برای مبارزه با یکجانبه -چین-سازوکار سه جانبه ایران

ساله ایران و    ۲۵راهبردی  ، پیشبرد توافق همکاری  (IPI) آبادنیز طی سخنرانی در وبینار اندیشکده مطالعات اسالم 

فواد »  .دهدهای را به سمت توسعه و رفاه تغییر میچین را به سود منطقه دانستند که معادالت کشورها و ملت

فرصتی   را  پکن  و  تهران  راهبردی  همکاری  به  مربوط  تحول  ایران،  از  سیاسی  مسائل  ارشد  کارشناس  ایزدی« 

استادیار دانشکده مطالعات    .یان ایران، چین و پاکستان دانستارزشمند برای تشکیل جبهه همکاری سه جانبه م

تهران دانشگاه  نگرانی  جهان  همزمان  و  منافع  اهداف،  دارای  پاکستان  و  چین  ایران،  کشور  سه  هر  های افزود: 

  .توان خط ارتباط و همکاری از ایران تا غرب چین از طریق پاکستان را احیا کردمشترک هستند و با این دیدگاه می 

ی بهتری برای این کشور باشند. توانند شرکاوی تاکید کرد: از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران، چین و پاکستان می

تواند برای چندین  رود، چین از این طریق میسند جامع راهبردی یک توافق منطقه میان تهران و پکن به شمار می

تواند هزینه ترانزیت آن را به دست آورد  کند، پاکستان می  دهه نیازهای انرژی خود را از مسیر امن و به صرفه تامی

فواد    .آوردن نیز مسیر متناوبی را برای مقابله با سیاست فشار حداکثر آمریکا را بدست میو جمهوری اسالمی ایرا

داشت: سیاست ایزدی نگرانی اظهار  دهنده  نشان  و  است  مشکل ساز شده  نیز  پاکستان  برای  آمریکا  های های 

اسالم مشتر و  تهران  آمریکایک  مجموع  در  و  است  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  درخصوص  مسیر  ی آباد  در  ها 

وی افزود: ایران پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی   .کارشکنی و ایجاد مشکالت برای مخالفان خود هستند

مانند ایران، پاکستان و    سیاست خارجی مستقلی را دنبال کرده است. کشورهای هم پیمان و دوست در منطقه

ائتالف قوی آسیایی برای تشکیل  باالیی  توانمندی  از  ایرانی    .ناتو برخوردارند همتراز  چین  این کارشناس برجسته 

قدرت  از  و  منطقه  مهم  بازیگر  عنوان  به  نیز  روسیه  در چارچوپ همکاری گفت:  باید  نیز  های مشترک، های جهانی 

شود گنجانده  پاکستان  و  چین  بین »  .ایران،  مطالعات  مرکز  ارشد  عضو  و  چینی  کارشناس  شیانگ«  لیانگ  جین 

های قوی تواند مسیر همکاری در امور غرب آسیا و آفریقا گفت: توافق راهبردی تهران و پکن می  المللی شانگهای

حوزه  روشدر  این  با  و  کند  همواره  را  چین  به  ایران  گاز  و  نفت  انتقال  برای  لوله  خط  احداث  انرژی،  بازاری    های 

ایجاد خواهد شد  پاکستان  برای هر سه کشور ایران، چین و  ت   .سودآور  با  ابتکار تشکیل مکانیسم سه  وی  اکید بر 

تهران ارتقای چشمپکن و اسالم-جانبه  برای  از جمله  انداز همکاری آباد  افزود: مناسبات سه کشور  های مشترک، 

د نسبت به خرابکاری احتمالی توسط طرف ثالث هوشیار  اعتمادسازی مشترک هرگز بدون چالش نخواهد ماند و بای

اسالم   .بود مطالعات  اندیشکده  عملیاتی شدن مدیراجرایی  از  پس  گفت:  نشست،  این  در  نیز طی سخنرانی  آباد 

شود هرچند ممکن  ای تغییر کرده و برای همه ذینفعان مفید ثابت میسند راهبردی ایران و چین، معادالت منطقه 

ب از  برخی  منطقهاست  فرامنطقه ازیگران  و  فضایای  کردن  مخدوش  به  دست  منطقه همکاری   ای  بزنندهای   .ای 



 
سید سجاد بخاری« تاکید کرد: دولت پاکستان برای بهره مندی از فرصت جدید آمادگی خوبی داشته باشد. درنظر  »

ی تحوالت فعلی را دنبال خلیج فارس نیز مهم است، برخی از این کشورها با نگران  گرفتن رویکرد کشورهای حوزه

نقش سازنده می آنان  منطقه کنند هرچند  برای صلح  نمیای  ایفا  درخصوص همکاری ای  نگرانی  نباید  و  های کنند 

حوزه  کشورهای  از  بسیاری  با  مشابهی  راهبردی  قراردادهای  چین  که  چرا  باشند  داشته  پکن  و  تهران  راهبردی 

ابله با  ساله ایران و چین راهی برای مق  ۲۵رنامه همکاری راهبردی  وی تاکید کرد: ب  .خلیج فارس امضا کرده است

های یکجانبه گرایانه آمریکا است، در عین حال مقاومت در برابر فشار واشنگتن شاید برای اسالم آباد کار  سیاست

ان باید  آباد گفت که پاکستاین اندیشمند پاکستانی خطاب به دولت اسالم  .دشواری باشد اما موضوع جدیدی نیست

های انرژی در منطقه به ویژه تکمیل خط لوله انتقال گاز از  از فرصت همکاری تهران و پکن در مسیر پیشبرد طرح 

   .ایران به پاکستان استفاده کند 

 

 چین خواستار لغو فوری تحریم سوریه شد 

نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت اگر آمریکا در نگرانی از مسایل انسانی صادق است، فوری   -ایرنا  -نیویورک

یکجتحریم کندهای  لغو  را  علیه سوریه  خود  نشست شورای    .انبه  در  چهارشنبه  روز  جون  ژانگ  ایرنا،  گزارش  به 

  .ای وضعیت انسانی در سوریه برگزار شد، این مطلب را مطرح کردامنیت سازمان ملل متحد که برای بررسی دوره 

المللی  در سوریه، از جامعه بینوضعیت انسانی  نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی عمیق از  

های انسان دوستانه به مردم سوریه را  خواست رویکرد جامعی برای برداشته شدن این بحران اتخاذ کنند و کمک

دهند کمک  .افزایش  کردن  کرد سیاسی  درخواست  و  دانست  غیرمسئوالنه  را  آمریکا  نماینده  اظهارات  های جون 

نمایشانسان  ریاکار  دوستانه و  کنید سیاسی  را متوقف  تحریم   .انه  اینکه  بر  تاکید  با  یکجانبه علیه سوریه  وی  های 

سیاست سلطه به  کرد:  خاطرنشان  شود،  و متوقف  آشفتگی  باعث  که  قلدرمآبانه  اقدامات  و  رژیم  تغییر  جویی، 

دهیدبی پایان  است،  شده  وضعی  .ثباتی  نزدیک  از  کشورش  اینکه  بیان  با  چین  دائم  و  نماینده  اقتصادی  ت 

نگران  ب آن خواهد شد، بسیار  اقتصادی که سوریه متحمل  از مشکالت  و  کند  دنبال می  را  شردوستانه در سوریه 

لوازم   نشدن  تأمین  و  غذایی  مواد  قیمت  افزایش  بیکاری،  افزایش  ارز سوریه،  فعلی  ارزش  کاهش  افزود:  است، 

است کرده  تشدید  را  سوریه  مردم  رنج  دا  .پزشکی،  ادامه  جویی  جون  صرفه  جان د:  نجات  معنای  به  اقتصاد  در 

بحرانانسان  بروز  از  جلوگیری  و  سال ها  است.  بشردوستانه  جدی  تحریمهای  و  اقتصادی  محاصره  های ها 

غیرقانونی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه را در سوریه بدتر کرده و وضعیت معیشت غیرنظامیان بی 

های یک جانبه  یک واقعیت غیرقابل انکار است. در حال حاضر، تحریم  ضافه کرد: اینوی ا  .گناه را نابود کرده است

به همه پاسخگویی موثر  در  توانایی سوریه  به  برداشته شدن نیز  ویروس کرونا آسیب رسانده است.  گیری جدید 

سازمان   گوترش دبیرکل  نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد ادامه داد:  .های یکجانبه نباید به تاخیر افتدتحریم

های  ملل و پدرسن فرستاده ویژه وی و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل بارها خواستار لغو تحریم

جون اضافه کرد:   .ای از کشورهای عضو را به دست آورده استیکجانبه علیه سوریه شدهاند، که حمایت گسترده

درخواست این  به  داده شوباید  مثبت  پاسخ  کشوها  از  چین  می د.  ذیربط  از  رهای  پشتیبانی  و  تا همدردی  خواهد 

های تحمیل شده را برطرف کنند. شورای امنیت باید وظایف خود را انجام داده و  مردم سوریه را نشان دهند و رنج

تحریم  رفع  مورد  در  مشخصی  داریم اقدامات  درخواست  ملل  سازمان  دبیرخانه  از  همچنین  ما  دهد.  انجام  ها 

دربارگزار جامع  دهدشی  ارائه  موضوع  این  اوضاع   .ه  بهبود  اصلی  مسئولیت  سوریه  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

بشردوستانه در سوریه را بر عهده دارد، تاکید کرد: جامعه جهانی باید بر اساس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی  

زمان ملل متحد تصریح کرد: ما  ائم چین در سانماینده د  .های بشردوستانه به سوریه را افزایش دهدسوریه، کمک

از تصویب قطعنامه  متوجه شده امنیت، سازمان   ۲۵۳۳ایم که پس  به  شورای  به سازمان ملل متحد  وابسته  های 

https://www.irna.ir/news/83890118/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF


 
های ذیربط  طور کامل از نقطه مرزی الحوا برای حمل و نقل منابع بشردوستانه استفاده کردند. چین از همه طرف

برای رفعمی انجام    خواهد که  از سوریه،  موانع  تامین منابع بشردوستانه  اولویت  اقدامات امدادی بشردوستانه و 

کنند تالش  تروریسم،    .سخت  ضد  سیاست،  چون  عواملی  گرفتن  نظر  در  با  همیشه  چین  کرد:  خاطرنشان  جون 

است کرده  دفاع  سوریه  بحران  با  مقابله  برای  جامع  رویکرد  یک  از  دوستانه  انسان  مسایل  و  همه امنیت  از  ما   .

می رفط گفتها  دهند،  پاسخ  متحد  ملل  دبیرکل سازمان  جهانی  آتش بس  ابتکار  به  که  را  خواهیم  رایزنی  و  وگو 

وی تصریح کرد: چین مایل    .تقویت کنند و به طور جدی روند سیاسی با مشارکت و هدایت سوری را به پیش ببرند

میز، عادالنه و مناسب بحران سوریه ایفا  فصل مسالمت آ  است تا نقش مسووالنه و سازنده ای را در پیشبرد حل و

 .کند

 

 دهد چین را کاهش می  هایآمریکا دیپلمات

روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: دولت دونالد ترامپ    -ایرنا-تهران

را بهآماده می  خود  کشور  این  اعزامی  های  دیپلمات  تعداد  بخواهد  چین  از  تا  به شکل چشمگیری   کند  را  آمریکا 

روزنامه آمریکایی مدعی شد: این درخواست آمریکا برای کاهش دیپلمات های چینی و رساندن آن به    .کاهش دهد

این گزارش به    .در این کشور است  سطح تعداد دیپلمات های آمریکایی در چین به دالیل افزایش موارد جاسوسی

خشی از تالش های آمریکا برای کاهش فشار بر ماموران ضد جاسوسی اف نوشت: این اقدام ب نقل از مقام مذکور 

بر    .جاسوسان چینی و عوامل آنها اختصاص داده است هزار مامور ویژه را برای گرفتن  ۲بی آی است که به تازگی  

  ساعت   ۱۰هر   پلیس فدرال به طور متوسط ی رئیس اف بی آی به تازگی گفت که  اساس این گزارش، کریستوفر را

مقام آمریکایی که قبل از اعالم رسمی دستور آمریکا اظهارنظر می    .پرونده جدید در رابطه با چین باز می کند یک  

تا اول اگوست ) ات ها« در  ما خواهان سطح و دسترسی متقابل »برای دیپلم مرداد( سطوح    ۱۱کر، مدعی شد: 

افزود: مقام های آمریکایی و چینی هفته گذشته و این رسانه به نقل از مقام آمریکایی    .خارج از دو کشور هستیم

در شهر   آمریکا  کنسولگری  تعطیلی  در  پکمن  متقابل  اقدام  و  در هوستون  کنسولگری چین  بسته شدن  دنبال  به 

واشنگتن تایمز نوشت: تعداد دیپلمات های چینی در ایاالت    .چنگدو دربرابر سطح برابر دیپلماتیک مذاکره کرده اند

ن معلوم  که  متحده  دهد  نشان می  آمریکا  امور خارجه  وزارت  ولی فهرست  به سفارت    ۲۴۵یست.  دیپلمات چینی 

دیپلمات های دیگری نیز به کنسولگری چین در نیویورک، سانفرانسیسکو، لس    .چین در واشنگتن اعزام شده اند

نفر است و   ۲۰۰بیش از    تعداد دیپلمات های آمریکایی در چین از قرار  .و و هوستون اعزام شده اندآنجلس، شیکاگ

آمریکا در پکن وکنسولگری این کشور در شهرهای گوانگژو، شانگهای، شنیانگ، ووهان و تا همین  به سفارتخانه  

آمریکا در خارج از این کشور است و در آن  سفارت آمریکا در پکن بزگترین مقر دیپلماتیک   .هفته چنگوا اعزام شده اند

ارجه، سیا، اف بی آی و وزارت بازرگانی آمریکا حضور دارند. کنسولگری آمریکا در  دیپلمات هایی از وزارت امور خ

یافته است آن کاهش  دیپلماتیک  تیم  این شهر  در  از زمان شیوع کرونا  و  تایمز    .ووهان کوچکترین است  واشنگتن 

ا برای کاهش تعداد  رت امور خارجه آمریکا از پاسخگویی در برنامه برنامه قریب الوقوع آمریکنوشت: سخنگوی وزا

کرد خودداری  آمریکا  در  چینی  های  های    .دیپلمات  دستگاه  و  دادگستری  وزارت  خارجه،  وزارت  ارشد  های  مقام 

تازگی   به  آمریکا  اق اطالعاتی  است  ها  مدت  هوستن  در شهر  چین  کنسولگری  کردند  اسرار  ادعا  به سرقت  دام 

وانگ ون بین« سخنگوی وزارت خارجه چین این »  .تجاری، فعالیت های غیرقانونی و حتی جاسوسی کرده است

 .اتهامات هیچ مبنای واقعی ندارد و کامالً شایعه و تهمت است

 

 اروپایی در پساکرونا -توافق تجاری چینی
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گیری جهانی ابتال به ویروس مرگبار کرونا  مقامات چین که اقتصاد کشورشان به سبب پیامدهای همه  -ایرنا  -تهران

ر رکود شدید  مبا  زمینه موضوعات  یوبرو شده است،  در  اروپا  اتحادیه  با  دور مذاکرات  در جریان هشتمین  کوشند 

برسند توافق  به  جهان  اقتصاد  رشد  و  احیا  مورد  در  دوجانبه  گوهای  و  گفت  تداوم  سر  بر  اقتصادی  و    .تجاری 

و« معاون  با حضور »لیو ه  هشتمین دور مذاکرات میان چین و اتحادیه اروپا از طریق تماس ویدئویی روز سه شنبه

به    .گوید و »والدیس دومبرووسکیس«، معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا صورت پذیرفتنخست وزیر چین می

گزارش یورونیوز در جریان گفت و گو، چین و اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند به روند مذاکرات برای ایجاد توافق  

ببجامع سرمایه  به نوع جدید ویروس  هخشند و همکاری گذاری سرعت بیشتری  ابتال  از  برای پیشگیری  را  ای خود 

به باور مقامات دو طرف، همکاری چین و اتحادیه اروپا برای احیای    .کرونا و تولید واکسن این بیماری افزایش دهند

یز  اگر چه به سبب شیوع بیماری کرونا اقتصاد اتحادیه اروپا ن  .اقتصاد جهان پس از پایان بحران کرونا ضروری است

با برخورداری از جمعیتی بالغ بر   میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی باال، پول    ۵۰۰دستخوش بحران شد، این بلوک 

از    .آیدترین بازیگران در صحنه جهانی به شمار می واحد و تجارت گسترده در عرصه جهانی، همچنان یکی از بزرگ 

سو،   جمع  دیگر  میلیون  سیصد  و  میلیارد  یک  حدود  با  جهانچین  صادرکننده  اولین  می  یت،  شمار  جایگاه  به  و  آید 

گفتنی است در دهه اخیر اتحادیه اروپا و چین ازجمله    .دهد جهانی قابل توجهی را در جهان به خود اختصاص می

بین در حال حاضر چین یک قدرت اقتصادی و سیاسی   .آیندالملل به شمار می بازیگران اصلی در عرصه سیاست 

 .شودمی جهانی مطرحبزرگ در عرصه 

گو و  گفت  بحبوحه  در  تحریم  که  //    اعمال  زمانی  در  دقیقا  اروپا  اتحادیه  ژورنال،  استریت  وال  روزنامه  نوشته  به 

این    .چین اعمال کرد  هایی را علیهمذاکرات تجاری را با چین آغاز کرد، به علت رفتارهای پکن در هنگ کنگ تحریم

 .تواند از آنان برای سرکوب اعتراضات استفاده کندیزاتی است که پکن میها شامل محدودیت صادرات تجهتحریم

چین تا کنون   .اتحادیه اروپا همچنین برای تسهیل ارائه روادید و پناهندگی به ساکنان هنگ کنگ تالش خواهند کرد

اروپا در حالی از    گفتنی است اتحادیه  .ا هنگ کنگ، تصمیمی اتخاذ نکرده استهای جدید در ارتباط بدر مورد تحریم

ترامپ علیه چین حمایت میسیاست به شدت  های دولت  آلمان  از جمله  این منطقه  از کشورهای  کند که برخی 

 .بازار چین وابسته هستند

 

 بط چین و انگلستانپایان عصر طالیی روا 

و   -ایرنا-پکن اقتصادی  انگلستان بر سر مسایل  و  میان چین  اختالفات  اوج گرفتن  با  تحلیلگران،  از  نظر بسیاری    به 

بریتانیا از دیدگاه چین با پیروی از   به گزارش ایرنا  .سیاسی، روابط دو کشور به پایان عصر طالیی نزدیک شده است

خته است و مداخله این کشور در امور هنگ کنگ و خودداری  سیاست های آمریکا، مناسبات دوجانبه را به خطر اندا

به روی شرکت هواو اینترنتی و شبکه  بازار  باز کردن  در مناسبات محسوب می شوداز  بزرگی   .ی چین سدهای 

انگلیس برخالف برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه که همچنان با شرکت هواوی کار می کنند اعالم کرده  

ن سال جاری میالدی بسیاری از بخش های ارتباطی و همکاری با این شرکت چینی از جمله در زمینه  است از پایا

این کشور بخصوص با طرح این موضوع که هنگ کنگی ها پس   .پنجم پرسرعت قطع می شودتوسعه شبکه نسل  

نند و صاحب گذرنامه آن  از تصویب قانون امنیتی در کنگره ملی خلق چین می توانند تابعیت انگلستان را دریافت ک

افزون بر    .اده استکشور شوند پکن را خشمگین کرده به طوری که چین در روزهای اخیر چندین هشدار به لندن د

این، چین تاکید دارد که اگر چنین برنامه ای از سوی دولت انگلستان اجرا شود، چین هرگز گذرنامه های انگلیسی  

تحت تاثیر قرار    .میت نخواهند شناخت و برای آنها روادید صادر نخواهد کردرا که برای هنگ کنگی صادر شود به رس

از منازع  ات سیاسی و توقف همکاری در زمینه هنگ کنگ، هواوی و احتماال طرح  گرفتن همکاری های دو کشور 

های برق هسته ای موضوعاتی است که حتی »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس گفته است اینها مسایلی  
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پایان ماه خرداد بود که پارلمان چین الیحه امنیتی هنگ کنگ را تصویب و قانونی کرد    .خوشش بیاید ت که چیننیس

س از آن فشارهای کشورهای غربی بویژه آمریکا و انگلستان بر چین فزونی گرفت اما بسیاری بر این باورند که  و پ

یابد و هرچقدر بیشتر انگلستان در موضوعات  این روند باعث می شود تا عصر طالیی روابط چین و بریتانیا   خاتمه 

پیچ مناسبات  میزان  به همان  کند  ورود  کنگ  از جمله هنگ  خواهد شدمذکور  تر  که همچنان    .یده  برگزیت  از  پس 

خرسند  امر  این  از  ها  اروپایی  اما  داد  نشان  انگلستان  با  روابط  برای  بیشتری  تمایل  چین  دارد  وضعیتی شکننده 

بر   نشدند نظرداشت  قرار  با  اما  کنند  امضا  آزاد  تجارت  توافقنامه  واقعه  این  دنبال  به  انگلستان  و  که چین  بود  این 

و سردی که به روابط سایه انداخته است چنین توافقی بسادگی بدست نخواهد آمد و این موضوعی    وضعیت امروز 

نگلستان البته بابت شرایط پیش  گری گرینستون« وزیر سرمایه گذاری ا»  .است که جانسون را خرسند نخواهد کرد

ا چین وجود دارد لندن حاضر نخواهد  آمده ابراز نگرانی کرده است اما او نیز می گوید به رغم روابط سازنده ای که ب 

لیو شیایو مینگ« سفیر چین در لندن می گوید: ما می خواهیم با شما )انگلستان( »  .شد همه ارزش ها را فدا کند

باش داشته  خوبی  باید روابط  زمان  آن  بدانید  دشمن  را  چین  خواهید  می  اگر شما  ولی  باشیم  و شریک شما  یم 

برای نمونه جگوار یک پنجم از درامد خود از   های انگلیسی هم متضرر خواهند شدشرکت    .تبعاتش را نیز بپذیرید

رویارویی دوجانبه سنگین متضرر خواهد شد هدف  در یک  و  آورد  بازار چین بدست می  از  را  فروش خودروهایش 

انداخت قلم  از  نباید  را هم  بانک »اچ اس بی سی«  گ قرار گرفتن  االن هم رسانه های چینی  هایی زارش  همین 

این بانک در دنیا از چین و هنگ کنگ  دو سوم از سود درباره این بانک منتشر می کنند و می تواند یک هدف باشد

آید آمریکا نشده است  .بدست می  به هر صورت چین دومین شریک   البته هنوز روابط به سردی مناسبات چین و 

میلیون   ۵۰۰میلیارد و    ۱۰۲میالدی    ۲۰۱۹در سال    کشور  بزرگ غیر اروپایی انگلستان است و ارزش روابط تجاری دو 

استورات لو« تحلیلگر هنگ کنگی تاکید می کند که دو کشور هنوز برای توسعه روابط تالش می  »  .دالر بوده است

کنند و مذاکرات درباره تجارت آزاد و توافق در این خصوص هم برای آنها اهمیت دارد اما سرد شدن روابط هم می  

او می افزاید که چین همواره در باره ورود به مسایل داخلی خود به کشورهای    .را از یکدیگر دورتر کندآنها  تواند  

دیگر هشدار داده است و دو کشور پیشتر در زمینه برق هسته ای و هواوی و عرصه های دیگر روابط قوی داشته  

تیرگی کشیده شده است به  این    .اند که حاال  بر  انگلیس  از بحث های پیش آمده  باور  نخست وزیر  است که چین 

خرسند نمی شود و البته چنین دیدگاهی هم به نظر صحیح می آید زیرا چین امروز شرایط دیگری در دنیا پیدا کرده  

برایش چنین  بتوانند  ها  آسانی غربی  به  که  نیست  آن کشوری  دیگر  و  درنوردیده است  را  ای  تازه  و عرصه های 

 .ار سکوت از پکن داشته باشندانتظ  چالش هایی ایجاد کنند و

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 بررسی راههای توسعه روابط بین الملل و اوراسیا /   با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه 

ملی   اقتصاد  اتصال  حلقه  انزلی  آزاد  استمنطقه  جهانی  اقتصاد  گزارش  .به  و   به  صدا  مرکز  خبرگزاری  سیما 

با حضور سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور   ؛ گیالن اوراسیا  و  الملل  بین  کارگروه تخصصی توسعه روابط 

سخنگوی وزارت امور خارجه در این نشست با    .بازرگانان در منطقه آزاد انزلی برگزار شد  خارجه و جمعی از تجار و

بر اتص تاکید  حلقه  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  جهانینقش  اقتصاد  به  ملی  اقتصاد  تجاری   ال  منطقه  این   : گفت 

تجاری با کریدور  مسیر  در  گرفتن  برای قرار  مناسبی  های  مزیت  و   ،  گذار  سرمایه  بین جذب  روابط  توسعه 

در این منطقه افزود : با توجه   زیرساخت های تجاری و بندری با اشاره به ایجاد ویسید عباس موس .است کشورها

آذربایجانماموریت ج به بازارهای   دیدم در سفارت جمهوری  تجاری در  روابط  توان  انزلی می  آزاد  از طریق منطقه 

داد افزایش  را  آذربایجان  جمهوری  و  و  .جهانی  خارجه  امور  وزارت  در   سخنگوی  ایران  جمهوری سفیر 
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  و خاطرنشان کرد :دانست   فعالیت های دیپلماسی را یک اصل در عرصه تقویت فعالیت های اقتصادی ، آذربایجان

های همجوار مانند اردبیل و  اولویت فعالیت ما در کشورهای مختلف تقویت اقتصاد است و به همین دلیل به استان 

کردم آذربایجان شرقی سفر  مرکز   ، هیات     .تبریز  انزلیرییس  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  این   مدیره  نیزدر 

بر تاکید  با  افزایش سه نشست  ایرالزوم  بازارهای جهانیم  در  بسیار   ن  یک موقعیت  در  انزلی  آزاد  منطقه   : گفت 

قرار گرفته   ایران  -قزاقستان    -جنوب و چین    -دسترسی به کریدور های تجاری شمال   مهم و استراتژیک به لحاظ

با دریا ت که  اقتصاد  داد قویت  افزایش  جهانی  های  بازار  در  را  کشورمان  سهم  توان  می  و  .محور  لی  محمد 

از بهانروز گیری  اتحادیه بهره  این  عضو  های  کشور  با  روابط  توسعه  و  اوراسیا  گمرکی  تقویت   اتحادیه  الزمه  را 

افزود و  دانست  کشور  صادرات  و  اساسی  کاالهای  تامین  و  تجاری  از جمله کشور : ارتباطات  اوراسیا  های عضو 

داشتند و با   میلیارد دالری  ۹۰۰رت بیش از  تجا ،  ۲۰۱۹در سال   روسیه ، قزاقستان ، ارمنستان بالروس و قرقیزستان

مورد نیاز بازار های   و سایر حوزه ها که ظرفیت کشورمان در حوزه صنعت ، کشاورزی ، فنی و حرفه ای توجه به

اروپایی و  افزایش داداست می توان   آسیایی  انزلی خاطرنشان    .میزان تجارت را  آزاد  مدیر عامل سازمان منطقه 

سعی داریم    ، هایی در حمایت از تجار و بازرگانان و بهره گیری از مزایای قانونی مناطق آزاد  طرح ایکرد : با اجر

 .دهیم  ارتقاء افزایش حجم تولید ، گسترش روابط تجاری و ارتباطات بین کشورها توان خود را در

 

 چین مهمترین مقصد صادراتی ایران/  در فصل بهار

میلیون دالر رسید که سهم چین از این میزان یک میلیارد و    ۴۰۰میلیارد و    ۶صادرات ایران در فصل بهار امسال به  

بود  ۸۴۰ ایبنا، کشور  خبرگزاری صداوسیما به گزارش  .میلیون دالر  تاز  و  امارات، افغانستان  رکیه  های چین، عراق، 

های چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه پنج مبدا عمده وارداتی یرانی و کشور های اپنج مقصد عمده صادرات کاال 

بوده  امسال  بهار  در  معادل    .اندکشور  رقمی  امسال  نخست  ماهه  سه  در  و    ۶.۴ایران  صادرات  دالر    ۷.۶میلیارد 

صادرات    .یده استمیلیارد دالر رس  ۱۴رت در فصل بهار به  میلیارد دالر واردات داشته که بر این اساس رقم کل تجا

میلیارد دالری مدت مشابه    ۱۱.۴درصد از صادرات    ۴۴میلیارد دالر رسید که این رقم    ۶.۴به    ۹۹ایران در فصل بهار  

به  میلیون تن بود که نسبت  ۴۰.۰رقمی معادل  ۹۸ر بهار سال صادرات ایران از نظر وزنی نیز د  .سال قبل کمتر است

 ۴۵.۱میلیون تن بیشتر بوده است. مقایسه این دو رقم حاکی از کاهش    ۲۱.۹مدت زمان مشابه امسال این رقم به  

  ۸۴۰صادرات ایران طی این مدت به چین یک میلیارد و    .است  ۹۹درصدی صادرات ایران از نظر وزنی طی فصل بهار  

میلیون دالر و به    ۵۰۰میلیون دالر، به افغانستان    ۹۷۰مارات  میلیون دالر، به ا  ۴۹۰یون دالر، به عراق یک میلیارد و  میل

بوده است  ۲۵۰ترکیه   دالر  اساس چین سهمی    .میلیون  ایران طی سه ماهه    ۲۸.۹براین  از کل صادرات  درصدی 

افغانستان و ترکیه از کل صادرات ایران برابر با    های عراق، امارات،نخست امسال داشته و به ترتیب سهم کشور

میلیارد    ۷.۶همچنین ایران طی این مدت، واردات ایران    .بوده است  درصد  ۳.۹درصد و    ۷.۸درصد،    ۱۵.۲درصد،    ۲۳.۴

با این   .درصد کاهش داشته است  ۲۶.۸میلیارد دالری مدت مشابه سال قبل    ۱۰.۴دالر بوده که نسبت به واردات  

نظ از  معادل  حال  رقمی  این مدت  ایران طی  واردات  وزنی  تنها    میلیون  ۸.۹ر  که  بوده  زما  ۰.۸تن  مدت  از  ن درصد 

 .میلیون تن کاال وارد کرده بود  ۹.۰رقمی معادل    ۹۸مشابه سال قبل کمتر است. ایران در سه ماهه نخست سال  

کشور  نیز  ایران  کاالی  واردات  عمده  مقصد  هنپنج  ترکیه،  امارات،  چین،  بوده های  روسیه  و  به  د  چین  صادرات  اند. 

ب این مدت  و  ایران طی  بر یک میلیارد  با یک میلیون دالر    ۹۴۰الغ  امارات برابر  از  ایران  بوده است. همچنین واردات 

و   ترکیه    ۷۰۰میلیارد  از  دالر،  از هند    ۸۲۰میلیون  دالر،  از روسیه    ۵۳۰میلیون  و  دالر  بوده    ۴۲۰میلیون  دالر  میلیون 

ل بهار هند و روسیه از کل واردات ایران در فصهای چین، امارات، ترکیه، ین اساس و به ترتیب سهم کشوربرا .است

با   برابر  ترتیب  و    ۶.۹درصد،    ۱۰.۷درصد،    ۲۲.۳درصد،    ۲۵.۴به  است  ۵.۵درصد  بوده  گزارش   .درصد  این  براساس 

کاال  ایران طی سه ماهه نخست امسال  متوسط قیمت صادرات  تجاری  که    ۲۹۰های  تن بوده است  برای هر  دالر 
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با این حال متوسط قیمت واردات    .سانده استدرصد افزایش را به ثبت ر  ۲.۱سال قبل    نسبت به مدت زمان مشابه

درصد کمتر از مدت زمان مشابه   ۲۶.۲دالر به ازای هر تن بوده است که  ۸۵۴برابر با  ۹۹های تجاری ایران در بهار کاال

دالر   ۱۵۷برابر با یک هزار و   ۹۸قیمت هر تن کاالی وارداتی ایران در سه ماهه نخست سال   است. میانگین  ۹۸سال  

 .بود

 

انتشار کتاب زبان و ادبیات فارسی از چین تا بالکان  /  با تالش رایزنی فرهنگی سفارت ایران در سارایوو 

 در بوسنی و هرزگوین 

"فرهنگ  زبان کتاب  تماس،  در  ادبها  و  زبان  پیوند؛  در  و ها  بوسنی  موردی  مطالعه  بالکان،  تا  چین  از  فارسی  یات 

از سارایوو، با تالش رایزنی  اخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل به گزارش   .هرزگوین" در سارایوو منتشر شد

نی و هرزگوین و با مشارکت انتشارات کتاب خوب سارایوو، کتاب  فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در بوس

ها در پیوند؛ زبان و ادبیات فارسی از چین تا بالکان، مطالعه موردی بوسنی و هرزگوین"  ها در تماس، زبان"فرهنگ

هایی از ش در بخ  ر موسیچ ایران شناس بوسنیایی به زیور تبع آراسته و روانه بازار کتاب این کشور شد.دکت  به قلم

می  به حساب  ادبی  گنج  زیباترین  عنوان  به  متمادی  قرون  از  فارسی  ادبیات  و  "زبان  است:  آمده  کتاب  و  این  آید 

است. زبان فارسی به علت تعاملی که با اده  های متعددی از فرهنگ و تمدن غنی ایران را در خود جای دگنجینه

های ادبی دنیا تاثیر مثبت  نسته است بر روی بسیاری از زبان ها از خود نشان داده توانخبگان سایر فرهنگ و زبان 

کند. ورود  زیبا  عواطف  ابراز  با  مختلف  جوامع  نخبگان  طبقه  میان  در  و  دانشجویان،    بگذارد  برای  تنها  نه  کتاب  این 

بلکه    مندان به حوزه ادبیات فارسی در کشور بوسنی و هرزگوین بسیار مفید و سودمند خواهد بودقه و عالاستادان  

تازه  تاریخ و ریشه اطالعات  را درخصوص  به عالقه ای  ادبیات فارسی  زبان و  ارائه خواهد کرد. همچنین  های  مندان 

ا، سعدی، حافظ و خواهد شد که امروزه والنمنجر به فهم بهتر و بیشتر اشعار شاعران بزرگ پارسی گوی همچون م 

و    ISBN-۹۷۸۹۹۵۸۲۷۵۴۴۹این اثر با شماره شابک    دارند."مندان بسیاری  نیز در سرزمین بوسنی و هرزگوین عالقه 

رایت   با    ۲۰۲۰کپی  نیز  ایران  در  کتاب  این  ثبت رسیده است.  به  نیز  و هرزگوین  بوسنی  ملی  کتابخانه  در سامانه 

پار "شاعران  گعنوان  از  سی  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس  عادل  حداد  دکتر  مقدمه  با  و  بالکان"  در  وی 

 رات هرمس در مرحله چاپ است. سوی انتشا

 

 ها برای فاصله گرفتن از سوئیفت درخواست بانک مرکزی چین از بانک/  رویترز گزارش داد

بای ما  کرد:  اعالم  گزارشی  در  مرکزی چین  بانک  گذاری  رسانی واحد سرمایه  پیام  از شبکه  استفاده  افزایش  با  د 

های احتمالی آمریکا آماده  ماکائو، برای مقابله با تحریم  های بانکی در چین، هنگ کنگ ومالی بومی برای تراکنش 

الملل  .باشیم بین  گزارش سرویس  نقخبرگزاری صداوسیما به  به  پیش  ؛  با  دولتی چین  وام دهندگان  رویترز،  از  ل 

بانک  که  آمریکا  در  قانونی  تصویب  خدمات  بینی  مهای  امنیت  قانون  مجریان  به  مجازات  دهنده  را  کنگ  هنگ  لی 

طرحمی بررسی  حال  در  هستند.کنند،  اضطراری  سامانه    های   " از  بیشتر  استفاده  است:  آمده  گزارش  این  در 

" چین به جای استفاده از سامانه سوئیفت مستقر در بلژیک، همچنین موجب کاهش  پرداخت بین بانکی فرامرزی  

ای که  در این گزارش همچنین اقدامات بالقوه   شود.آمریکا می  های جهانی چین بهالعات پرداختبه خطر افتادن اط

به سرویس  های چینی  قطع دسترسی بانک  های چینی صورت دهد بررسی شده اند.آمریکا ممکن است ضد بانک

در سراسر جهان از   هاپیام رسان مالی سوئیفت یکی از این اقدامات است. سوئیفت یک شبکه مهم است که بانک 

این گزارش در بحبوحه روابط رو به وخامت چین و آمریکا، دو   کنند.های مالی استفاده میام تراکنشآن برای انج

دارد. ها ضربه دشمن مصون نگه میدشمن ما را در برابر صد اقتصاد بزرگ جهان، افزود: "وارد کردن ضربه خوب به  

برای بین المللی کردن استفاده از یوآن  ۲۰۱۵های مالی را سال سویه حساب چین استفاده از سامانه خود برای ت "
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ن میلیون یوا  ۷۵۰میلیارد و    ۱۳۵،  ۲۰۱۹سامانه چین که تحت نظارت بانک مرکزی این کشورقراردارد سال    آغاز کرد.

و    ۱۹) این تسویه حساب   ۴۰۰میلیارد  را تسویه کرده است  روز  در  با شرکمیلیون دالر(  مالی  و    ۹۶ت  های  کشور 

های  این گزارش اعالم کرد اگر آمریکا با اتخاذ اقدامات شدید مانع دسترسی برخی شرکت  اند.منطقه انجام شده خ

تسویه حساب  به  اقداماتی  چینی  باید  نیز  چین  دالری شود  دهد.های  انجام  آمریکا  دالر  با  مقابله  برای  این   را  در 

ادیه اروپا تدوین کند. این قانون  نی شبیه قانون مسدود کننده اتح گزارش همچنین توصیه شده است چین باید قانو

های آمریکا قرار گرفته  دهد به روابط اقتصادی و تجاری با ایران کشوری که هدف تحریمبه اتحادیه اروپا امکان می 

ادامه دهد.اس از کارکنان ارشد مالی شرکت    ت  تولید کننده تجهیزات مخابرایکی  بزرگترین  تی اکنون هواوی چین 

ادا به آمریکا روبرو است. وی به کالهبرداری بانکی به سبب گمراه کردن بانک اچ اس بی سی باخطر استرداد از کان 

. این وضعیت بانک اچ اس بی سی را در خطر  درباره رابطه هواوی با یک شرکت فعال در ایران متهم شده است

 دهد.های آمریکا قرار میمها به سبب نقض تحریها و مجازات روبرو شدن با جریمه

 

 هوآوی گوی سبقت را از سامسونگ ربود /  ابت جهانیرق

گوی    های هوشمند تلفن همراهای و ارتباطی هوآو ی چین، از نظر فروش گوشیکننده خدمات رایانه شرکت ارائه 

به نقل از  ی صدا و سیماخبرگزار به گزارش سرویس بین الملل  .سبقت را از شرکت سامسونگ کره جنوبی ربود

های منتشر شده در روز پنجشنبه توسط بنیاد داده پردازی و ارائه خدمات  خبرگزاری رویترز از شنزن، براساس داده 

وش ژوئن )سه ماهه دوم( امسال، میزان فرهای آوریل تا  ماه در فاصله    Canalysمالی کانالیز    –دی  مشاوره اقتصا

بر اساس این گزارش    شرکت سامسونگ رسید.  ۵۳.۷یون دستگاه در مقایسه با  میل  ۵۵.۸شرکت هوآو ی چین به  

مدت در سال گذشته، پنج    میزان فروش هواوی در سه ماهه دوم امسال در مقیاس ساالنه، یعنی نسبت به همین

ساالنه، یعنی نسبت به همین    درصد کاهش یافت. حال آنکه، میزان فروش سامسونگ در همین مدت در مقیاس

حدود    مدت است.  ۳۰در سال گذشته،  یافته  کاهش  بازار    درصد  که  اروپا  و  برزیل  آمریکا،  در  کرونا  بیماری  شیوع 

ت  این شرکت  فروش  کاهش  در  گوشیاصلی سامسونگ هستند  را ولید  اصلی  نقش  تلفن همراه  های هوشمند 

است. داده  داشته  اساس  در  بر  هوآوی  صادرات  مقیاس ساالها،  در  امسال  دوم  ماهه  افزایش    ۲۷نه  سه  درصد 

یافته، اما این شرکت توانسته است سیطره خود را بر بازار داخل حفظ کند و محصوالت بیشتری را در داخل کشور  

های خارج شدن از منزل  این نیز آن است که برداشته شدن مقررات قرنطینه و محدودیت  به فروش برساند. علت

جلوگیر چین  برای  در  کرونا  ویروس  گسترش  از  کشور ی  دیگر  از  هوآوی  زودتر  آمد.  در  اجرا  به  از    ۷۰ها  درصد 

داد که در    سخنگوی این شرکت چینی اعالم کرد شرکت ما نشان  محصوالت خود را در داخل کشور فروخته است.

ی در سراسر جهان و وجود  شرایط سخت و استثنایی توانایی مقاومت دارد. همچنان که اکنون با وجود رکود اقتصاد 

ی بی سابقه ما توانستیم به رشد اقتصادی و گسترش موقعیت خود در جهان ادامه دهیم. اما یکی دیگر  هاچالش 

گر اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی در جهان به حالت عادی  از مسئوالن هوآوی در گفتگو با این خبرگزاری گفت: ا 

های هوشمند تلفن همراه جایگاه  روش گوشیفروش و در اختیار داشتن بازار فتواند از نظر در آید هوآوی دیگر نمی

بود.  کوتاه مدت خواهد  آورده است  به دست  اکنون هوآوی  که  این جایگاه  واقع  در  کند.  را همچنان حفظ    نخست 

نرم   شرکت تولید  افزار افزارآمریکایی  نوین رایانه ها و سخت  تلفای و همچنین گوشیهای  ن همراه های هوشمند 

ژوئن )سه ماهه  های آوریل تا  ماه ه این هفته گزارش مربوط به میزان فروش خود در فاصله  اپ ل، نیز قرار است جمع

 دوم( امسال، را منتشر کند. 

 

 چین آمریکا را به تالش برای نابودی هوآوی از هر راه ممکن متهم کرد /وآویادامه تالش های آمریکا علیه ه
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توسط شرکت هوآوی هشدار داد، چین آمریکا را به تالش   ۵Gبه برزیل در مورد راه اندازی شبکه    پس از آنکه آمریکا

نقل   به خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل .برای نابودی شرکت هوآوی از هر راه ممکن متهم کرد

ف اینترنت  از خبرگزاری  به عنوان سردمدار جهانی شبکه  شود که استاندارد  در نظر گرفته می   ۵Gرانسه، هوآوی 

بانی شرکت هوآوی با  دولت دونالد ترامپ که به ت   های تلفن همراه برای تحول در اینترنت است.جدیدی در فنآوری 

فشار برمتحدان خود را افزایش    های اخیرهد در ماهدپکن مظنون است و در مورد خطر حمالت سایبری هشدار می

کنند.می اعالم  ممنوع  را  هوآوی  تجهیزات  از  استفاده  تا  در    دهد  چهارشنبه  روز  برزیل  در  آمریکا  سفیر  چپمن  تاد 

  توسط این شرکت تهدید کرد.   G۵های راه اندازی فنآوری  شور را در مورد پیامد گفتگو با روزنامه او گلوبو برزیل این ک 

وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران گفت: آمریکا به شدت به انصاف و رفتار متقابل توجه   وانگ ونبین سخنگوی

آوردند از  انه می کنند، سیاستمداران آمریکایی بههای دیگر رشد میدهد، اما در واقعیت زمانی که کشور نشان می 

راه ممکن استفاده می از هر  آن  نابودی  برای  دولتی  بو  نند.کقدرت  قرار  مناقصه  برزیل  امسال  بازار    ۵Gد  برای  را 

سفیر    موکول شد.  ۲۰۲۱به سال    ۱۹میلیون نفری خود برگزار کند، اما این برنامه به دلیل بحران کووید    ۲۱۲بزرگ  

پیامد کرد  تاکید  برزیل  در  کار  هاآمریکا  این  باشد. ی  داشته  اقتصادی  ماهیت  تواند  ژانویه    می  ماه  اواسط  انگلیس 

برای   را  خود  از شبکه  تصمیم  هوآوی  کردن  وجود خطر   ۵Gحذف  با  استناد  با  حوزه  این  در  خود  تجهیزات  و همه 

 امنیتی اعالم کرد.

 

 اروپا چند مقام روس و چینی را تحریم کرد 

الملل بین  سرويس  گزارش  سیما به  و  صدا  خبرگزاری خبرگزاري  از  نقل  رسمی،   به  منابع  اعالم  بنابر  فرانسه، 

 .تحریم کرد اتحادیه اروپا مقامات روسی و چینی را در ارتباط با چند حمله سایبری

 

 رزمایش هوایی چین در دریای چین جنوبی   /پیامی روشن به آمریکا

است کرده  اجرا  جنوبی  چین  دریای  در  زیاد  شدت  با  هوایی  تمرینات  کرد  اعالم  پنجشنبه  روز  گزارش   به  .چین 

الملل بین  سیما سرويس  و  صدا  فرانسه، خبرگزاري  خبرگزاری  از  نقل  تمرینات   به  کرد  اعالم  پنجشنبه  روز  چین 

یمابر  این، پیامی روشن برای آمریکاست که دو ناوهواپ  .ا شدت زیاد در دریای چین جنوبی اجرا کرده استهوایی ب

های خود را به  آمریکا به طور مرتب با تاکید بر آزادی تردد در دریای چین، ناو  .را از این منطقه پرتنش عبور داده است

می اعزام  منطقه  دف  .کنداین  وزارت  سخنگوی  گوکیانگ،  تازگی رن  به  چین  هوایی  ناوگان  کرد:  اعالم  چین  اع 

های خود در دریای چین جنوبی اجرا کرد. وی و دیگر جنگنده H-۶G, H-۶J هایمریناتی شدید و سنگین را با جنگندهت

های شبانه، حمالت با مسافت طوالنی و حمله به در نشست خبری ماهانه آنالین خود گفت: پرواز جنگنده و فرود 

ش  مورد نظر نیز حاصل شدند. محل دقیق این رزمای   های ما بود؛ ضمن آنکه اهدافایی از جمله برنامهاهداف دری

نشد نزدیکی    .اعالم  در  ویژه  به  آن  مناطق  برخی  و  دارد  فرانسه  خاک  برابر  جنوبی، مساحتی شش  چین  دریای 

ان راهی برای بهبود سطح سرزمین اصلی چین، محل مناقشه نیست. سخنگوی وزارت دفاع، این تمرین را به عنو

یامی واضح برای آمریکاست. دو کشور در ها معرفی کرد. این پو بهبود ظرفیت جنگی نیروفنی و تاکتیکی خلبانان  

غیر   اقدامی  در  ژوئیه  ماه  اوایل  در  آنکه  ویژه  به  هستند؛  هم  مخالف  شدت  به  جنوبی  چین  دریای  مسئله  مورد 

آمریکایی وا آمری  رد دریای چین جنوبی شدند.متعارف، دو ناو هواپیمابر  کا خود را به عنوان یک رن گوکیانگ گفت: 

  زند.بیند، اما در واقع تنها صلح را برهم مییحکم و داور در منطقه م

 

 : مهر -
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 حجم مبادالت ما با چین باید افزایش یابد/ غرب قابل اعتماد نیست   :عزیزی در گفتگو با مهر

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید    عضو کمیسیون  بویژه چین  با شرق  ایران  مبادالت تجاری  گفت: حجم 

،  خبرنگار مهر با  ابراهیم عزیزی در گفتگو  .اند قابل اعتماد نیستندافزایش یابد چرا که کشورهای غربی نشان داده 

درباره قرارداد ایران و چین، گفت: مسئوالن نظام و همچنین نمایندگان مجلس در انعقاد قرارداد با کشورهای جهان، 

را در نظر می اینکه    .گیرندمنافع و مصالح ملی  بیان  با  انعقاد  نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی  در 

ک دارند  توجه  ما  دیگر مسئوالن  با کشورهای  که  قرارداد  این است  اعتقاد ما  افزود:  ه استقالل کشور حفظ شود، 

حجم مبادالت تجاری کشور با شرق بویژه چین باید افزایش پیدا کند و اکثر نمایندگان مجلس هم بر این باور هستند 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس    ش پیدا کند.که باید حجم مبادالت اقتصادی ما با چین افزای

زمینه تصری در  گذشته  سالهای  طی  که  کشورهایی  با  باید  ما  کرد:  ارتباط  ح  خارجی  سیاست  و  اقتصادی  های 

عزیزی با بیان اینکه    بیشتری با ایران برقرار کرده اند و توان اقتصادی خوبی هم دارند، ارتباط بیشتری برقرار کنیم.

ی ایران را نشان داده اند به هیچ وجه قابل  ورهایی که از زمان پیروزی انقالب دشمنی خود با جمهوری اسالمکش

اعتماد نیستند، گفت: اگر بتوانیم در این شرایط با کشورهای شرق بیشتر ارتباط برقرار کنیم، پاسخ بسیار محکمی 

بدعهدی بود.به  امنیت  های کشورهای غربی خواهد  تاکید کرد:   عضو کمیسیون  ملی و سیاست خارجی مجلس 

های داخلی خودشان مشکل دارند و از حل مسائل داخلی خود عاجز مریکا در حل بحران کشورهای غربی به ویژه آ

باید به دنبال تقویت ارتباط با کشورهای همسو و قدرتمند در زمینه اقتصادی همچون   هستند و در این شرایط ما 

 4985489 کد خبر چین باشیم.

 

 «چین و روسیه در حلقه اول همکاری با ایران هستند/ناکامی نگاه به»غرب :بهمن در گفتگو با مهر

بین  مسائل  کارشناس  مییک  که  هستند  کشورهایی  ازجمله  روسیه  و  چین  گفت:  اول  الملل  حلقه  در  توانند 

در زمینه مذاکرات   خبرنگار مهر الملل در گفتگو بابهمن کارشناس مسائل بین شعیب  .همکاری با ایران تعریف شوند 

های جامع بلندمدت و همچنین تمدید سند همکاری با روسیه اظهار داشت: ایران با چین برای تنظیم سند همکاری 

در وهله اول باید توجه داشته باشیم که راهبرد نگاه به شرق، از گذشته در سیاست خارجی ایران وجود داشته و 

وی ادامه داد: ما پیش از انقالب نیز شاهد هستیم که    .شوددود به دوران پس از انقالب اسالمی نیز نمیححتی م

به  به شرق  این  نگاه  چند  هر  داشت،  وجود  ایران  خارجی  عرصه سیاست  در  روند  یک  و  فکری  گرایش  یک  عنوان 

هیچ نرسیدگرایش  عمل  مرحله  به  بین   .گاه  مسائل  تحلیلگر  گفت:  این  سالدالملل  به ر  و  اخیر  در  های  ویژه 

ای و عدم پایبندی کشورهای غربی به تعهدات خود، عمالً ضرورت  با توجه به ناکامی توافق هسته  پسابرجام دوره

همکاری  عرصه  در  ایران  همکاران  و  شرکا  به  تا  شد  احساس  کشور  خارجی  سیاست  حوزه  در  های بازنگری 

باید به این نکته نیز توجه داشت که شرایط منطقه هب  .المللی یک اولویت بخشی صورت پذیردبین ای و  من افزود: 

عنوان یک ابرقدرت اقتصادی  تر شده است. چین در حال حاضر به های گذشته متفاوت المللی نیز نسبت به دهه بین

بین می در سطح  کار  می الملل  کشور  این  آینده،  دهه  دو  الی  یک  و طی  به کند  جا تواند  ابرقدرت  یک  در  معنوان  ع 

ارکان قدرت پیشی بگیرد نیز در  آمریکا  از  به   .سطح جهان شناخته شود و حتی  نیز  عنوان وی عنوان کرد: روسیه 

سال در  بوده،  ملل  سازمان  امنیت  شورای  از  عضوی  گذشته  از  که  نسبتاً کشوری  خارجی  سیاست  اخیر  های 

تری در مقابل آمریکا  دارای جایگاه مستقل  رمستقلی را نسبت به دیگر کشورها اتخاذ کرده و از همین رو این کشو

این کارشناس مسائل سیاست خارجی اضافه کرد: ایران    .واشنگتن مقابله کرده است هایگرایییکجانبه  بوده و با

به دلیل بحث برجام و شکستی که در این حوزه حاصل شده دست به ایجاد تحولی که در عرصه سیاست خارجی  

الملل سبب شده است تا ایران در  گاه به غرب دولت در کنار شرایط جدید در عرصه بین نخود زده و ناکامی سیاست  

قدرت  با  خود  که روابط  هستند  کشورهایی  ازجمله  روسیه  و  چین  میان،  این  در  و  کرده  نظر  تجدید  بزرگ  های 
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ها از  ی نگرانی غربی بهمن در پاسخ به سوالی در زمینه چرای  .توانند در حلقه اول همکاری با ایران تعریف شوندمی

توافق ایران با روسیه و چین برای همکاری، تاکید کرد: قاعدتاً هر چه همکاری میان کشورهایی که در برابر نظام  

 .شودشوند، بیشتر شده و تعداد این کشورها بیشتر شود، طبیعتاً با واکنش طرف غربی روبرو میغربی تعریف می 

ندهای تجاری، سیاسی و امنیتی صرفاً همکاری بین خودشان را افزایش وی تصریح کرد: کشورها با گسترش پیو

شود، چرا که اقتصاد آمریکا و نهادهایی  ها میدهند، بلکه استحکام روابط آنها به شدت موجب نگرانی غربینمی

مسائل این تحلیلگر    .شوندبودند، تضعیف می  که بعد از جنگ جهانی دوم مبتنی بر ساختار نظم غربی شکل گرفته

های اند با امضای توافق همکاری ها در ایجاد آن نقش داشته المللی که غربینظام بین  :الملل خاطرنشان کردبین

گیرد و از همین رو است که  بلند مدت میان کشورهایی مانند چین و روسیه با ایران به شدت مورد خدشه قرار می

 4986160 کد خبر .اندتبلیغات منفی را راه انداخته  نین سندهای همکاری مخالف بوده و چنینها با چغربی

 

 : لنایا -

ساله ایران و چین؛ امتیاز در برابر امتیاز/ نفع قرارداد ربع   ۲۵رداد قرا  :وگو با ایلنا مطرح شددر گفت

 قرنی برای همسایه غربی چیست؟ 

میلیارد دالر پروژه تعریف شده داریم که    ۲۰۰س اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: در حوزه نفت حدود  ریی

سرمایه  به  حداقل  نیاز  ریل  حوزه  در  دارد،  دال  ۱۷گذاری  درامور میلیارد  شود،  اجرا  باید  که  داریم  مدون  برنامه  ر 

گذاری دارند، از طرف دیگر نیاز به فروش نفت و بازار  مایه زیربنایی بسیاری طرح آماده و مصوب داریم که نیاز به سر

رارداد  وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره زوایای استراتژی نفتی و گازی ایران در قاسحاق در گفتیحیی آل  .داریم

کنند، ره می ساله با چین اظهار داشت: البته این موضوع هنوز پیشنهاد اولیه است و در مورد آن مذاک  ۲5احتمالی  

طبق  است،  گاز  و  نفت  جهان  اول  حتی  یا  و  دوم  اقتصاد  جایگاه  در  چین  اساسی  نیازهای  از  یکی  حال  هر  در 

روزی  بینیپیش ک  ۱۲ها  داشت  خواهد  نفت  مصرف  بشکه  کشورهای  میلیون  از  را  میزان  این  از  نیمی  دارد  بنا  ه 

اقتصادی این    توسعه  تواند تضمین و تحقق برنامه اد میخاورمیانه مثل ایران و عراق تامین کند، بنابراین این قرار

اقتصادی  مهندسی  در  چین  است،  اسرائیل  جز  دنیا  تمام  با  تعامل  نیز  ایران  آینده  و  حال  استراتژی  باشد.  کشور 

  وی افزود: اکنون چین با    .توانیم با تعامل مثبت اهداف منافع ملی را محقق کنیم ش باالیی دارد، که ما میجهان نق

با  کشور روابط اقتصادی دارد بزرگترین این کشورها امریکا و بعد اروپا است، تعجب  ۱۳۰ آور که چطور تعامل چین 

کنند. اکنون روابط ایران و ای مشکل ایجاد میرسد، عدهامریکا و اروپا خوب است، اما به رابطه ایران و چین که می

میلیون بشکه نفت نیاز دارد که بخشی از آن را از ایران    ۱۲ه  چین هم یک تعامل دو طرفه است، این کشور روزانه ب

شم مطرح  کند، در مسیر نقل و انتقاالت نفت و کاال نیز نیاز به مسیر زمینی دارد که در این رابطه جاده ابری تامین می 

لوژی نیاز داریم، آهن، مخابرات، بنادر و نفت به تکنواست. ما نیز برای توسعه کشور و امور زیربنایی مثل ریل، راه

تواند نیاز ما را  ها است و میتی جزء اولینآهن، ریل، هایتک، مخابرات و آی ها از جمله خطچین در بسیازی زمینه 

میلیارد دالر پروژه تعریف شده    ۲۰۰و عراق گفت: ما اکنون در حوزه نفت حدود    رئیس اتاق بازرگانی ایران  .تامین کند

باید اجرا شود در    ۱۷اری دارد، در حوزه ریل حداقل  گذداریم که نیاز به سرمایه  میلیارد دالر برنامه مدون داریم که 

ز طرف دیگر نیاز به فروش نفت و  گذاری دارند، اامور زیربنایی بسیاری طرح آماده و مصوب داریم که نیاز به سرمایه 

بازار ما در صادرات غیرنفتی و تامین مواد اولیه نیاز    بازار داریم، چین اولین  پایه  بنابراین روابط دو کشور بر  است، 

است غرب       .دوطرفه  دنیای  برخوردیم،  مشکل  به  غرب  با  تجاری  رابط  اکثر  در  تاکنون  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 

ای را ترک کردند، در تامین کاالهایی مثل  های نیروگاه و یا انرژی هسته ما داشته مثال پروژه هایی با  همواره بدعت

کنند. کشورهای غربی به تبعیت از امریکا حتی نیاز رادیولوژی و دارویی ما را  ذایی محدودیت ایجاد می دارو و مواد غ

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/947297-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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ای باز شده  همه بلوکه شده است، حال که پنجره میلیارد دالر پول در خارج از کشور داریم که    ۱۰۰کنند،  تامین نمی

کردند با بستن درها بروی ما و  ین است که تصور میکنیم باز هم معترضند، دلیل آن او با کشور دیگر هم تعامل می

اسحاق در ادامه تاکید کرد: در هر حال این قرارداد حتما به نفع  آل  .شویمانحصاری که ایجاد کرده بودند، تسلیم می 

ه با  ها را انتخاب کنیم و مصالح ملی را در رابطای باید هوشیارانه عمل کنیم که بهتریناست، اما در هر معامله   ما

بگیریم نظر  در  تکنولوژی  و سطح  قطعی    .قیمت  هنوز  نفت  تخفیف  گفت:  چین  به  نفت  فروش  تخفیف  درباره  وی 

باید بر اساس منافع ملی در زمان و مکا باید در هر سنت و شرط  نیست، آنچه مسجل است ما  ن تصمیم بگیریم، 

شود، ضمن اینکه اگر تخفیفی زی مطرح می حواسمان جمع باشد، باید بدانیم هر بندی از قرارداد در مقابل چه چی

دهند. این تصور که آنها بابت فروش نفت داده شود، شاید آنها هم محصوالت خود را با تخفیف در اختیار ما قرار می

سبیل، فرمایشات رهبری و راهبردهای امام است، ما  کنند، اشتباه است، مبنای ما قانون نفیا می بر ما سلطه پید

یک سانتی کشوری هستیم   ولی  بود،  ما  علیه  بر  دنیا  تمام  تحمیلی  در جنگ  ندادیم، که  از دست  را  از مرزها  متر 

نمی قبول  را  کشوری  هیچ  نیز سلطه  نگرانیامروز  این  دلیل  کنیم،  این  به  دایره  ها  در  را  ما  که  که طرحی  است 

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق یادآور شد: وقتی حتی در مورد تعرفه     .شودداشتند شکسته می محدود نگه می 

قانون اساسی تعیین  ۱۱۰باید تائیدیه مجلس را داشته باشیم، در مورد توافقنامه با یک کشور قطعا بر اساس اصل 

اما در  ها داریم  شود. هرچند اختالف نظر سیاسی در جناحسوی رهبری تائید می  مشی و راهبردهای نظام ازخط

وی درباره برنامه چین برای استفاده از مسیر ترانزیتی ایران جهت توسعه    .کنندمنافع ملی همه یکسان فکر می

ایران و عراق وجوه مشترکی دارند، اقتصاد دو کشور مکمل ی بیان کرد:  نیز  کدیگرند، یعنی دو  میادین نفتی عراق 

بین روابط  و  امنیت  توسعه،  در  نوعکشور  هم  با  به  الملل  نفتی  همکاری  است  ممکن  دارند،  وابستگی  هم  به  ی 

اما قطعا مصالح ملی در نظر گرفته میصورت کنسرسیوم مشترک سه نیز در  جانبه باشد،  شود و عموم جامعه 

 .گیرندجریان امور قرار می 

 

 :نیاقتصادآنال -

 بازنگرداندن ارزصادراتی، غارت سرمایه ملی است  :ز بیان کردسعید لیال

اینکه کشور ایران از زمان حمله مغول تاکنون تحت چنین فشار اقتصادی نبوده است  سعید لیالز، اقتصاددان با بیان  

از لزوم تعهد صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی گفت و تأکید کرد: صادرکنندگان اگر ارزهای خود را به چرخه 

و ایرانی را دارند باید نسبت به رفع  زنند و اگر واقعاً دغدغه ایران  اقتصادی برنگردانند نباید از احترام و همدلی دم ب

گویی در همین ودر گفت  سعید لیالز به نقل از ایران، اقتصادآنالین به گزارش  .تعهدات ارزی خود تعهد داشته باشند

این کارشناس مسائل  .به کشور، توسط سران سه قوه گفت ارزهای صادراتی راستا از لزوم پیگیری جدی بازگشت

مثابه غارت به  را  به کشور  ارزهای صادراتی  بازگشت  کارگران سرمایه ملی اقتصادی همچنین عدم  و   و دسترنج 

ت بتوانند  را دور  حریم تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: عملکرد درست و صحیح صادرکنندگان وقتی است که  ها 

برای کشور نخواهد داشت و   این صادرات هیچ نفعی  این صورت  برگردانند در غیر  نیز به کشور  را  بزنند و ارزشان 

  .چیزی جز خروج و فرار سرمایه نیست

من به حاکمیت //    به عنوان اولین سؤال میزان دخالت دولت در اقتصاد و بویژه بازار ارز تابع چه شرایطی است؟ 

چون و چرای بخش خصوصی و یا تسلط کامل دولت بر اقتصاد قائل نیستم و اعتقاد دارم که در هر کشوری با  بی

زان دخالت دولت در اقتصاد تعیین شود. چنانکه در شرایط کنونی  یات زمان بایستی میتوجه به شرایط روز و مقتض

ها نظیر امریکا و انگلستان نیز مجبور به مداخله حداکثری ترین اقتصاد اقتصاد جهانی شاهدیم که حتی کاپیتالیست 

اقتصاد شده  در  دولت  .انددولت  بودجه  واقع کسری  م در  از  امسال  ژاپن  و  امریکا  ن  ۱۰رز  های  تولید  اخالص درصد 
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های کاپیتالیستی در اقتصاد برای نجات کشور  کند و این اساساً به دلیل دخالت فوری دولتداخلی شان عبور می

در این خصوص آدام اسمیت نیز این مورد را تحت عنوان شکست بازار    .از شرایط بحرانی شیوع ویروس کروناست

در تشریح   .، دخالت دولت در اقتصاد گریزناپذیر استر موارد شکست بازاردر نظریات خود مطرح و اذعان کرده که د

بازار به تنهایی در اختیار یک بازیگر قرار دارد شکست   ۵۰توان گفت زمانی که بیش از  این وضعیت می درصد یک 

می  رخ  وجوبازار  نیز  کرونا  اپیدمی  یا  تحریم  مانند  خاص  اتفاقات  که  مواردی  در  حتی  حالت  این  در  دهد.  ندارد  د 

میبازارها رخ  مختلف  می  .دهدی  مالحظه  کشور  وضعیت  به  نگاهی  با  و  ارتباط  همین  از  در  ایران  در  که  شود 

از    ۷۰االیام حدود  قدیم ارز در اختیار دولت و بیش  ارز    ۵۰درصد عرضه  بازار  لذا  نیز دولتی است؛  درصد مصرف آن 

های پیشرفته  در بسیاری از اقتصاد   الزم به ذکر است کهالبته    .شودایران از مصادیق شکست بازار محسوب می

دنیا نظیر ژاپن، آلمان، امریکا، انگلستان، چین، اتحادیه اروپا و... نیز بازار ارز همواره از مصادیق شکست بازار است. 

ب درحال  های رقیهای مرکزی دنیا همواره برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و یا افزایش ارزش پول لذا بانک 

 .دانمترین جنگ تاریخ بشر را جنگ ارزی میی هستند و من بزرگترین و طوالنیجنگ اقتصاد

ما اآلن در شرایط غیرعادی و  //    کنید؟ شرایط کنونی کشور را از لحاظ اقتصادی و وضعیت ارزی چگونه ارزیابی می 

به گونه  از زماای که می فوق بحرانی هستیم  ایران  بگویم اقتصاد  تاکنون تحتوانم  ت چنین فشاری  ن حمله مغول 

ترین تحریم تاریخ ایران و یکی از  رحمانه ترین و بیطور همزمان تحت ظالمانه اقتصاد ما در حال حاضر به   .نبوده است

گیری ویروس کرونا از سوی دیگر است که این همزمانی در دنیا  های تاریخ بشر از یکسو و بحران همهبدترین تحریم 

بوبی کوسابقه  و  عراق  حتی  است.  اپیدمی  ده  مانند  موضوعی  درگیر  هیچگاه  تحریمی  سخت  شرایط  در  نیز  با 

سال   فروردین  در  خام  نفت  صادرات  محل  از  ایران  ارزی  درآمد  نبودند.  کرونا  سقوط   ۹۹ویروس  و  کاهش  بشدت 

مصدق در اقتصاد بدون  های اخیر رکورد محمد  در واقع ایران در سال   .ترین حد خود رسیده استداشته و به پایین

فت را شکسته و در مقابل حجم عظیم فشارها ایستادگی کرده است و اعتقاد دارم در صورتی که شیوع ویروس ن

مثبت می گذشته  در سال  کشور  اقتصاد  نفتی  غیر  رشد  نبود  در سال  کرونا  که  مطمئنم  البته  و  با    ۹۹شد  حتی 

 .احتساب نفت، رشد اقتصادی منفی نخواهیم داشت 

اعال با   که  شرایطی  به  است؟ توجه  شده  محقق  چگونه  اقتصادی  ایستادگی  این  کردید،  چنین    //  م  در  مسلماً 

بخش   و  تجار  بازرگانان،  و  است  کشیده  دوش  به  را  نفتی  صادرات  کاهش  بار  کشور  غیرنفتی  صادرات  شرایطی 

ه کنیم از بینانه نگا لذا باید واقع نفتی را با وجود تمام مشکالت حفظ کنند.  اند زنجیره صادرات غیرخصوصی توانسته

افراط و تفریط بپرهیزیم و بدانیم که صادرکنندگان سربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند. اما این سربازان را  

اند و ارزشان را به  توان فرماندهی کرد. گروهی از صادرکنندگان به تعهدات خود عمل کردهبا مماشات و تعارف نمی

ردم و دولت هستند و باید از عملکردشان قدردانی شود اما گروهی دیگر از  اند. این گروه تاج سر مه کشور برگرداند

نداشته مناسبی  عملکرد  زمینه  این  در  صادرکننده صادرکنندگان  متخلفند.  و  کشور  اند  به  را  خود  ارز  که  ای 

باشنمیبر داشته  و همدلی  مدارا  انتظار  و  باشد  داشته  نباید حرمت  تمام  گرداند  با  باید  حاکمیت  و  آنها  د  با  توان 

 .مقابله کند

صادرکنندگان چیست؟  از  دسته  این  رفتار  قبال  در  ما //    پیشنهاد شما  اگر  که  کنم  گوشزد  باید  را  نکته  این  ابتدا 

باید منافع عموم مردم را در اولویت قرار دهیم اگر   .مجبور به انتخاب بین عموم مردم و صادرکنندگان شویم قطعاً 

ایرانص و  ایران  اگر می ادرکنندگان داعیه  باید  دوستی دارند و  به فعالیت بپردازند،  بماند که در آن  خواهند کشوری 

اند که این  طلبانه نسبت به بازگرداندن ارزهای خود اقدام کنند و البته دولت و بانک مرکزی هم بارها اعالم کرده داو

صورتی که این گروه ارزهای خود را برنگردانند دولت باید متوسل به قوه   خرند و درارزها را به قیمت بازار از آنها می

ای بوده است که انگار دولت از آنها  نندگان در روزهای اخیر به گونه قهریه شود. اما در کمال تعجب اظهارات صادرک

می خریداری  روز  قیمت  به  را  آنها  ارز  دولت  که  حالی  در  کنند  هبه  را  ارزشان  مخواسته  و  ریالی کند  را عادل  اش 



 
با این افراد برخورد کرده و ادهد. من بانک مرکزی را در این خصوص مقصر می می جازه داده  دانم که با مماشات 

بگیرد تاریخی و تمدنی خود طی در واقع در حالی  .چنین فضایی شکل  ایران که درگیر بزرگترین چالش  که کشور 

دارند که کشور را با تعارف و مماشات اداره کنند. لذا کل حاکمیت گانه اجازه نسال اخیر است است قوای سه  ۸۰۰

البته در کنار لزوم بازگشت ارزهای صادراتی و تقویت   .کنمایران را به درک عمق شرایط بحرانی موجود دعوت می

مشکالت    که در واردات دارو و مواد غذاییعرضه ارز نباید از مدیریت تقاضا و مصرف ارز هم غافل شویم. در حالی

 4در    آور است و یا واردات موبایلعدیده داریم اقداماتی مانند واردات بیل و عروسک در تضاد با این شرایط و تعجب

سایر   و  صمت  وزارت  اهمال  اثر  بر  اینها  که  است  بوده  گذشته  سال  مشابه  مدت  برابر  سه  امسال  ابتدایی  ماه 

کنم به اینکه  و بانک مرکزی و وزارت صمت را دعوت می   در این خصوص دولت  .های اجرایی رخ داده استدستگاه 

در حد ساالنه   را  ورود کاالهای مجاز  بدون   میلیارد  ۳5الی    ۳۰مصادیق  واردات  این چارچوب  در  و  کنند  کنترل  دالر 

ها ای و نه کاالهای لوکس آزاد و با رعایت محدودیت انتقال ارز را آن هم صرفاً درخصوص کاالهای ضروری و واسطه

 .و قوانین مشخص کنند همچنین صادرکنندگان نیز ملزم شوند که تمام ارزهای صادراتی خود را در داخل بفروشند

های موجود، آیا صادرات برای فعاالن تجاری صرفه اقتصادی  فعلی و با توجه به تمام مشکالت و محدویت در شرایط  

ه یک چهارم رسیده است، کشور در حال حاضر به  سال ب  ۳تا    ۲حتماً دارد. وقتی ارزش پول ملی کشور در    دارد؟ 

با استفاده از نیروی یارانه    بهشت صادراتی تبدیل شده است. چرا که صادرکنندگان  کار بسیار ارزان و نیز منابع و 

کنند.  آورند و در بازارهای جهانی و به قیمت جهانی عرضه می تر به دست میای پایینهای دولتی کاال را با هزینه 

رود. ای سودجو میدهند و منافع اصلی به جیب عدهقع مجاهدت اصلی را کارگران و تولیدکنندگان انجام میدر وا

رات در این شرایط کار سختی نیست و اگر ارز حاصل از این صادرات به چرخه اقتصاد کشور برنگردد  بنابراین صاد

تداوم این روند موجب افزایش فاصله طبقاتی    معنایی جز غارت سرمایه ملی و دسترنج کارگران و محرومان ندارد و

شد خواهد  جامعه  می   .در  صراحتاً  خصوص  این  صدر  صحیح  و  درست  عملکرد  که  گویم  است  وقتی  ادرکنندگان 

تحریم  برای  بتوانند  نفعی  این صادرات هیچ  این صورت  غیر  در  برگردانند  به کشور  نیز  را  ارزشان  و  بزنند  دور  را  ها 

البته طبق اطالعاتی که دارم غالب صادرکنندگانی    .یزی جز خروج و فرار سرمایه نیستکشور نخواهد داشت و چ

اند افراد تازه کاری هستند که در  اند و ارز خود را به کشور وارد نکرده  پرداخته که در دو سال اخیر به صادرات کاال

رانتی رشد کرده  ایجاد فضای  این ادعا مطرح استشرایط بحرانی و  ای در  که شبکه فساد گسترده   اند. همچنین 

ای که کاال را با  یط صادرکننده در این شرا .اتاق بازرگانی تهران و ایران وجود دارد که تاکنون با آن برخورد نشده است

را در حساب   ۱۱دالر   برنگردانده و آن  را  ارز  و  تومانی صادر کرده  از کشور گذاشته است و منتظر هزار  های خارج 

تا کاال را ب یا ارز را در کانادا سرمایه است  وقتی چنین فردی   .گذاری کرده یک غارتگر استا ارز باالتر وارد کرده و 

زبانی خواستار مجوز فرار سرمایه از سوی دولت است و لذا اگر  مدارای بیشتر است، به زبان بیخواهان تسهیل و  

کنم ایم. بار دیگر تأکید می دولتی شدهدچار بی توانیم بگوییم که ما  دولت موفق به بازگرداندن این ارزها نشود می 

غارتگران نامحترمند و فراموش نکنیم که این ارز  اگر صادرکنندگان ارزشان را برگردانند محترمند ولی اگر برنگردانند  

 .فروشندرا مجانی و ارزان هم نمی

 

 

 

 



 

 (: ۲0)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ( "ع"یالهادمام ا الدتو سبتنابم)  «ثواب آخرتو ار  حوادث ناگو»

   :ود فرم ،باد شو خاندان  بر او اخد سالمکه  الهادی  یالنق یامام عل

لَِثوابِ اآلخِرَةِ سََبباً،    ای الدُّن  یوَ جَعَلَ بَلوَ یوَاآلخِرَةَ دارَ عُقب یدارَ بَلو ای ٍانَّ اهللَ جَعَلَ َالدُّن

 عِوَضاً  ای الدُّن یوَ ثَوابَ اآلخِرَةِ مِن بَلوَ 

قرار    یا منزل حوادث ناگوار و آفات، و آخرت را خانه ابدر ایدن  خداوند

به دست آوردن ثواب آخرت قرار داده است    لهیرا وس ایدن یداده است و بال 

 .استیها و حوادث ناگوار دن بال جهی نت یو پاداش اُخرو

 ( 51۲ص.  ن،ی)اعالم الد

  «ست ها ـشک   رانـبوه جـنح »

   :ود فرم ،باد شو خاندان  اوبر  اخد سالمکه  الهادی  یالنق یعل امام

 الحَزمِ  مِیبِأَخذِ تَقد  طِیُاذکُر حَسَراتِ التَّفر 

گذشته، با گرفتن   ی هاتیعدم موفق ی حسرت و اندوه برا ی جا به

 جبران کن.  ی و اراده قو  میتصم

 (۴5۴، ص. ۷الحکمة، ج.  زانی)م



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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