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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 آثار منفی توافق ایران و چین برای غرب /   یل کردفارن پالیسی تحل

چین پس از افزایش نفوذ خود در شرق آسیا و آفریقا، اکنون به دنبال آن است که هژمونی آمریکا در  : اقتصاددنیای 

یک   براساس  قرار است  بود، جایی که  ایران خواهد  در  نبرد  این  و جدیدترین صحنه  بکشد  به چالش  را  خاورمیانه 

زیر شود؛ اما این قرارداد از آن جهت حائز ها به ایران سراگذاری چینیستراتژیک، میلیاردها دالر از سرمایه توافق ا

  .ای و جهانی عمل خواهد کرداهمیت باالیی است که فراتر از حوزه اقتصادی است و در سه سطح داخلی، منطقه

بین اقتصاد  گروه  گزارش  »دنیای به  روزنامه  نشری الملل  ادعای  اقتصاد«  با  یادداشتی  در  پالیسی  فارن  ه 

و های منطقه طلبیجاه تمایز آن جه  ای  را وجه  توافق  این  امنیتی  بندهای  آمریکا،  با  آنها  تقابل  و  و چین  ایران  انی 

نویسد: چین پس از افزایش نفوذ خود در شرق آسیا و  داند و می نسبت به دیگر قراردادهای چین با کشورها می 

قراردادی که در سه سطح دنبال آن است که هژمونی آمریکا در خاورمیانه را به چالش بکشد و  آفریقا، اکنون به  

منطقه عمل میداخلی،  و جهانی  باشدکند، میای  راستا  این  در  مهم  گامی  قرارداد   .تواند  این  داخلی،  لحاظ  به 

ن به چین را تضمین کند. ایران  تواند یک خط حیاتی اقتصادی برای ایران تحت تحریم باشد و فروش نفت و گاز آمی

می استراتژهمچنین  رابطه  از  به تواند  چین  با  خود  چانه یک  برای  برگی  گفت عنوان  در  غرب  وگوزنی  با  آتی  های 

ریاست  انتخابات  از  پیش  ماه  چند  تنها  که  و چین  ایران  نزدیک شدن  کند.  داده است، استفاده  رخ  آمریکا  جمهوری 

جمهومی پیروزی  احتمال  راهبرریتواند  شکست  معنای  به  این  چراکه  بیندازد،  خطر  به  هم  را  فشار  خواهان  د 

تهران است علیه  ترامپ  دولت  که    .حداکثری  آن است  معنای  به  به چین  ایران  راهبردی  نزدیکی  بلندمدت هم  در 

س پیش  ای خود و تضعیف آمریکا در خلیج فارتهران سیاست »نگاه به شرق« را برای تقویت قدرت نظامی و منطقه

کننده نیمی ت انرژی باشد. منطقه خلیج فارس تامین کننده امنیتواند تضمین برای چین این توافق می  .گرفته است

نیاز  برای چینیاز  باالیی  از اهمیت  آزادی کشتیرانی در منطقه  تامین  و  انرژی چین است  ها برخوردار است.  های 

کننده اصلی چین تبدیل شده است و این در تضاد با  امیناکنون عربستان سعودی که متحد نزدیک آمریکاست به ت

کننده است. چین از این  پکن برای تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی و عدم وابستگی به یک تامینسیاست کلی  

متحده آن  های مختلف، ایاالتگیری جنگ تجاری با واشنگتن و تقابل دو کشور در حوزه ترسد که با اوجموضوع می

تامین می  دسته این کشور را  را که نفت  به    کنند تحت فشاراز کشورهای عربی  از فروش نفت  تا مانع  قرار دهد 

 .تواند نوعی مصونیت برای چین به همراه داشته باشدچین شود. از این رو، همکاری راهبردی جامع با ایران می

ایران و چین همچنین می بازتعریف چشم روابط  به  منطقه به سود دو کشور و تضعیف بیشتر  انداز سیاسی  تواند 

وا  در  بینجامد.  آمریکا  اجازه مینفوذ  به چین  قرارداد  این  از مهمقع  یکی  در  بیشتری  نقش  ترین مناطق جهان  دهد 

های فراملی بر پایه مذهب و ، هویت۲۰۰۳ای جدید پس از تجاوز آمریکا به عراق در سال  بازی کند. در نظم منطقه 

فرقه  گتقسیمات  است.ای  شده  قدرت  دینامیک  ماهیت  تغییر  موجب  و  یافت  تغییر    سترش  کاهش این  کنار  در 

ناآرامی نیرو  و  آمریکایی  برای »قدرت های  تا فرصت  بهار عربی موجب شده است  از  های متوسطی« های ناشی 

پینگ تمایل جینهمچون ایران برای پر کردن خأل فراهم شود و از طرف دیگر چین هم از زمان به قدرت رسیدن شی

نق  ایفای  و  قدرت جهانی  یک  به  تبدیل شدن  برای  فعالبیشتری  داده استش  نشان  دیگر  مناطق  در  خروج    .تری 

های متعاقبی که واشنگتن علیه و تحریم  ۲۰۱۸ای با ایران به دستور دونالد ترامپ در سال  آمریکا از توافق هسته 

ار نفوذ روزافزون ایران در منطقه بود. اگرچه این سیاست آمریکا  ایران بازگرداند، آخرین تالش دولت آمریکا برای مه

ایجادم منطقه    وجب  رفتارهای  تا  نبود  قادر  اما  ایران شد،  اقتصاد  در  تمایل لطمه سنگین  راستای  در  را  تهران  ای 

کا را تضعیف تواند بیش از پیش دست برتر آمریغرب تغییر دهد. از این رو، همکاری استراتژیک میان ایران و چین می

نقش  برای  را  و مسیر  پررنگ کند  در خاوآفرینی  کندتر چین  فراهم  و چین همچنین    .رمیانه  ایران  راهبردی  شراکت 



 
تواند بر مناطق همسایه، از جمله آسیای جنوبی تاثیرگذار باشد. جایگزین کردن هند با چین در پروژه بندر چابهار  می

تغییر موازنه در منطقه و تمی به  بندر  تواند  را هم خواهد داشت که  این فرصت  نو منجر شود. چین  ضعیف دهلی 

  .یک راه« خواهد بود-چابهار را به بندر گوادر در پاکستان متصل کند و این موضوعی کلیدی برای »ابتکار یک کمربند

ر خواهد شد و  اندیشد، رابطه چین و ایران در نهایت به تضعیف منافع هند در منطقه منجفارغ از آنچه واشنگتن می

های شمالی،  اقتصادی چین و پاکستان« در طول مرز   اجرایی شدن طرح پیشنهادی ایران برای گسترش »راهروی

غربی و جنوبی و پیوند دادن بندر گوادر به چابهار و سپس اروپا و آسیا مرکزی از طریق شبکه ریلی ایران اکنون  

طالیی چین، پاکستان، ایران، روسیه و ترکیه به محور »ابتکار تر است. چنانچه این برنامه پیش برود، حلقه  محتمل

زودی بندر  ژوئیه اعالم کرد که به   ۱۶جمهور ایران در  حسن روحانی، رئیس  .یک راه« تبدیل خواهند شد   -مربندیک ک

و چابهار    ترین بندر بارگیری نفت ایران بدل خواهد شد. در واقع ایران با تمرکز بر توسعه بنادر جاسکجاسک به مهم

می خلیجتالش  از  را  خود  ژئواستراتژیک  توجه  بکند  اجازه فارس  تهران  به  موضوع  این  دهد.  تغییر  عمان  دریای  ه 

های ایران کاهش یابد و قادر باشد تا در  فارس دور بماند، مسافت برای نفتکش خلیج  ها در منطقه دهد از تنش می

در ادامه این یادداشت آمده    .رات نفتی خود، تنگه هرمز را ببنددهر زمان که ممکن بود بدون آسیب رسیدن به صاد 

میا دوجانبه  توافق  این  خارقست:  فرصتی  جاسک تواند  بندر  توسعه  در  مشارکت  درجهت  چین  برای  را  العاده 

های حساس خود در خاورمیانه متصل کند. براساس این برنامه،  تواند جاسک را به شبکه مکان فراهم کند. چین می

از کشورهای حاشیه خلیجهای صنعتی که چینیرکشه در برخی  بن ها  بنادری متصل خواهند ا کرده فارس  به  اند 

تواند های صنعتی و بنادر می شد که چین در آنجا نفوذ و حضور پررنگی داشته باشد. این شبکه متصل از شهرک

های خود تنگه هرمز چین بتواند با پایگاه   متحده در خاورمیانه را به چالش بکشد وبیش از پیش موضع مسلط ایاالت

تر بر رقابت آمریکا و چین بر سر قدرت، تاثیر  شراکت راهبردی ایران و چین در سطحی وسیع  .را به محاصره درآورد

متحده است، بسیاری از ناظران بر این باورند  ترین شریک تجاری ایاالت که چین بزرگ بزرگی خواهد گذاشت. درحالی

تیک و اقتصادی خاورمیانه، توافق حال ورود به یک جنگ سرد جدید است. با در نظر گرفتن اهمیت ژئوپلیکه جهان در

تالش   تهران  همزمان،  داد.  خواهد  قرار  آمریکا  کشیدن  چالش  به  برای  چین  اختیار  در  دیگری  فشار  اهرم  ایران  با 

های منطقه  متحده از رقابت که ایاالت و درحالیای خود بهره ببرد  کند از روابط با چین برای بهبود جایگاه منطقه می

جای ای« )به تواند با تشویق ثبات از طریق دیدگاه چینی »صلح توسعهاکت ایران و چین میمنتفع شده است، شر

 .انداز امنیتی منطقه را به تدریج تغییر دهدها(، چشمصلح دموکراتیک غربی

 بازاری ضررده اما استراتژیک /  دنیای اقتصاد« بازار کاالهای کشاورزی چین را بررسی کرد»

اقتصاد احقاقی -دنیای  بازار فلزات و : راضیه  بزرگ  مانند  نیز  انرژی، چین  دنیا  بازار مصرف کاالهای کشاورزی  ترین 

از   و  بوده  زمینه کاالهای کشاورزی در حداقل ممکن  این کشور در  وابستگی  ازسویی  که  تفاوت  این  با  اما  است، 

استراتژی خاص چین در زمینه تامین مواد    .طرف دیگر چین سهم اندکی در تجارت جهانی محصوالت کشاورزی دارد

از واردات همان محصوالت ریشه در و باالتر  با قیمتی  این کشور حتی  اقعه قحطی چین در سال  غذایی در داخل 

های گذشته بر سهم واردات مواد غذایی در چین افزوده شده اما همچنان خودکفایی در  دارد. اگرچه در سال   ۱۹۶۰

های دولت این کشور است. همین توجه به کشاورزی چین  زمینه تامین کاالهایی همچون برنج و گندم جزو اولویت 

این   برای کاهش سرعت شهرنشینی در  این کشور  دلیلی  بوده که خود عامل افت سرعت رشد اقتصادی  کشور 

است. اگرچه دولت چین تالش خود برای ایجاد خودکفایی در زمینه کاالهای کشاورزی را صورت داده با رشد ساالنه  

سرانه رشد اقتصادی در این کشور میزان تقاضا برای محصوالت غذایی نیز زیاد شده و بنابراین در حال حاضر دولت  

گذاری بیشتر در زمینه بهبود کشاورزی یا تکیه بیشتر بر ین کشور مجبور به انتخاب میان افزایش هزینه و سرمایها

است و    .واردات  انرژی  بازار  مانند  کاالیی  بازارهای  از سایر  کمتر  مراتب  به  کشاورزی  کاالهای  بازار  در  چین  تاثیر 



 
تولیدکنندگان ذرت دنیا  کننده غالتی  ترین مصرف فلزات اساسی است. چین بزرگ برنج و جزو برترین  مانند گندم و 

میبه  مصرف شمار  به  چین  داخل  در  کشور  این  کشاورزی  محصوالت  عمده  اما  سویا    رود  زمینه  در  جز  و  رسیده 

ندارد زمینه محصوالت کشاورزی  در  توجهی  قابل  اهداف   .صادرات  از  یکی  نیاز غذایی  تامین  در  تحقق خودکفایی 

این کشور نشأت    ۱۹۶۰های گذشته بوده که این موضوع از حادثه قحطی دهه  های چین در سالولت استراتژیک د

تا حدی از شدت اهداف خودکفایی در    ۲۱گیرد. اگرچه پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در قرن  می

داکثر خودکفایی در زمینه  زمینه مواد غذایی در چین کاسته شد، اما همچنان رهبران این کشور متعهد به تحقق ح

تولید محصوالتی از جمله برنج، گندم، ذرت و سایر غالت هستند. همین موضوع نیز باعث شده در حالی که چین 

درصد جمعیت دنیا   ۲۰درصد از آب جهان را در اختیار دارد با داشتن بیش از  ۶درصد زمین قابل کشت دنیا و  ۹کمتر از 

انواع محصوالت کشاورزی در چین کار    .ه غالت برسددرصدی در زمین  ۹۵به خودکفایی   خودکفایی در زمینه تولید 

بزرگ  به  کشور  این  امروز  تا  شده  باعث  کشاورزی  نحوه  و  خاک  در  مغذی  مواد  کمبود  و  نبوده  ترین آسانی 

تا با  های گذشته همواره سعی کرده  کننده کود در دنیا تبدیل شود. در کنار این موضوع دولت چین در سالمصرف

حمایت از روستاییان این کشور، ترویج توسعه روستایی و افزایش درآمد این قشر خودکفایی ایجاد شده در زمینه  

منظور تامین نیاز غذایی  محصوالت کشاورزی را در این کشور حفظ کند. درحالی حفظ بخش روستایی در چین به

این این کشور پرجمعیت اهمیت دارد که توسعه صنعتی و شهرنشینی   تولید ناخالص داخلی  الزامات رشد  از  نیز 

سال  در  چین  دولت  بنابراین  است،  به کشور  گذشته  رشد های  و  کشاورزی  بخش  میان  توازن  ایجاد  دنبال 

است بوده  کشور  این  سال   .شهرنشینی  و  در  بوده  افزایش  درحال  چین  کشاورزی  محصوالت  تقاضای  اخیر  های 

شود که تقاضا در زمینه انواع محصوالت بینی میهای آتی پیشور در سالباتوجه به رشد سرانه اقتصادی این کش

های آتی باال رود. رشد اقتصادی، بهبود شرایط قشر متوسط و باال رفتن درآمد عمومی را غذایی در چین ظرف سال

اتفاقی که در    کند.در پی دارد. با این وضعیت به مرور زمان سلیقه مردم در زمینه محصوالت غذایی نیز تغییر می

تر نیز خواهد بود. به این ترتیب تامین مواد غذایی مورد نیاز  های آتی جدیها در چین پیش آمده و در سال این سال 

در کنار این   .ای جز افزایش تکیه بر صادرات نداردهای آینده دشوارتر خواهد بود و این کشور چاره مردم چین در سال 

و تغییرات آب و هوایی نیز بر نگرانی دولت چین از تامین مواد غذایی مورد نیاز این  موضوع، کمبود آب و زمین زراعی 

ها به تحقیق و توسعه در بخش  ها باعث شده تا دولت چین در این سال کشور در آینده افزوده است. این نگرانی

بخش سرمایه  این  در  باالتری  میزان  و  کرده  بیشتری  توجه  دوکشاورزی  درحالی  کند.  چین حمایتگذاری  های  لت 

از بخش کشاورزی اجرایی می را  این کشور  گوناگونی  ناخالص داخلی  تولید  را در  تاثیر  این بخش کمترین  کند که 

دولت استراتژیک  اهداف  جزو  حوزه  این  به  توجه  اما  به دارد،  چین  مختلف  میهای  چین    .رودشمار  که  درحالی 

تواند بازار هدف مناسبی در زمینه رود این کشور میشمار میبهصادرکننده بزرگ بسیاری از کاالهای اساسی دنیا 

 .های آینده باشدخصوص در سال انواع محصوالت کشاورزی به 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 بت ماند نرخ رسمی همه ارزها ثا  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۲۶

نرخ رسمی  بانک مرکزی امروز )یک   -ایرنا    -تهران   بازارهای جهانی  به علت تعطیلی  را بدون   ۴۷شنبه(  ارز عمده 

کرد اعالم  )یک   .تغییر  امروز  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  رسمی    ۲۶شنبه،  بانک  نرخ  عمده   ۴۷مرداد(  ارز 

 .ن تغییر نسبت به ارقام روز گذشته منتشر شدالمللی را اعالم کرد که به علت تعطیلی بازارهای جهانی، بدوبین
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https://www.irna.ir/news/83908974/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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هزار ریال قیمت خورد. هر    ۴۲کا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته،  به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمری

انگلیس قیمت   پوند  و    ۵۴به  و  ۹۶۱هزار  قیمت   ریال  و    ۴۹به  اعالم شد  ۷۳۹هزار  بانک    .ریال  تابلوی  در  همچنین 

و    ۴۶رانک سوئیس  مرکزی، هر ف نروژ    ۸۳۱هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۲۰۵هزار  و    ۴ریال، کرون  ریال،    ۷۲۵هزار 

ریال، دینار کویت   ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۲ریال، روپیه هند    ۶۷۹هزار و    ۶کرون دانمارک  

کنگ    ریال، دالر هنگ  ۴۲۴هزار و    ۳۹کصد ین ژاپن  ریال، ی ۹۴۵هزار و    ۲۴ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۳۴۸هزار و   ۱۳۷

ریال، دالر    ۶۷۷هزار و     ۳۱عالوه بر این، دالر کانادا    .ریال قیمت خورد  ۲۳۳ر و  هزا  ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹هزار و    ۵

بل روسیه  ریال، رو  ۷۰۰هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۱۶هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۴۷۷هزار و    ۲۷نیوزیلند  

  ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳وریه  لیر س  ریال،  ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۷

  ۶۴۰هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۳هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۲۳هزار و  

بنگالدش   تاکای  یکصد  و  ه  ۴۹ریال،  روپیه سریالنکا    ۴۷۲زار  ده  و    ۲ریال،  میانمار    ۲۸۳هزار  کیات  و    ۳۱ریال،  ریال 

ر نپال  یکصد  و    ۳۴وپیه  ارمنستان    ۹۰۳هزار  درام  یکصد  و    ۸ریال،  لیبی    ۶۶۵هزار  دینار  و    ۳۰ریال،    ۶۴۲هزار 

هزار و   ۱۰یال، رینگیت مالزی ر  ۸۹۲هزار  ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند  ۴۳هزار و  ۶امروز هر یوان چین  .تعیین شد ریال

  ۱۰یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ار اردن  ریال، دین  ۳۸۱هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۵

ریال، افغانی افغانستان   ۸۱۵هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۶۶۹هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۱۱هزار و 

هزار    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۲۱۸هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۷۰۷هزار    ۱۷ید بالروس  ریال، روبل جد  ۵۴۵

تاجیکستان    ۲۱۸و   سامانی  ونزوئال    ۷۲و     هزار  ۴ریال،  جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  جدید    ۲۰۶هزار  منات  و  ریال 

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱۲ترکمنستان 

 

 ارز   ۲۴افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹مرداد  ۲۷

ارز با افزایش قیمت   ۲۴ارز عمده را اعالم کرد که بهای    ۴۷بانک مرکزی امروز )دوشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا    -تهران  

المللی را ارز عمده بین  ۴۷مرداد( نرخ رسمی    ۲۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امروز )دوشنبه،    .مواجه بود

ارز با کاهش قیمت مواجه شد. بهای سایر ارزها نیز    ۱۱و    ارز افزایش یافت  ۲۴اعالم کرد. طبق این تصمیم بهای  

هزار ریال قیمت    ۴۲به گزارش ایرنا، بر این اساس هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته،    .ثابت ماند

بلوی  همچنین در تا  .ریال اعالم شد  ۷۹۶هزار و    ۴۹به قیمت   ریال و  ۲۲هزار و    ۵۵به قیمت   خورد. هر پوند انگلیس

و    ۴۶بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس   و    ۴ریال، کرون سوئد    ۱۹۵هزار  نروژ    ۸۴۲هزار  و    ۴ریال، کرون    ۷۳۴هزار 

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۱ریال، روپیه هند    ۶۸۷هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک  

پاکستان    ۳۸۴هزار و    ۱۳۷کویت   و    ۲۴ریال، یکصد روپیه  و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۸۳هزار  ریال، دالر    ۴۲۲هزار 

  ۶۹۶هزار و     ۳۱عالوه بر این، دالر کانادا    .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و   ۱۰۹ریال، ریال عمان   ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    هنگ

ریال، روبل   ۷۰۰هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۴۱۹هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۴۷۸هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند  

ریال قطر    ۵۷۶روسیه   و    ۱۱ریال،  و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار  لیر سوریه    ۵۰۹هزار  ریال، دالر    ۸۳ریال، 

  ۳۰ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۳هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین  ۲۰۱هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی  ۱۹۴هزار و  ۳۰استرالیا 

  ۳۱ریال، کیات میانمار    ۲۹۴هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۴۷۰هزار و    ۴۹صد تاکای بنگالدش  ریال، یک  ۶۶۲هزار و  

  ۶۴۰هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۸۹۵هزار و    ۳۴ریال و یکصد روپیه نپال  

هزار و  ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۹۰۳هزار  ۱۳۴تایلند ریال، یکصد بات   ۵۰هزار و  ۶امروز هر یوان چین  .تعیین شد ریال

  ۱۰یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۴۶۳هزار و    ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۳۵

تان  ریال، افغانی افغانس  ۸۳۹هزار و  ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی  ۶۶۸هزار و  ۱۳ریال، الری گرجستان  ۱۱هزار و 

هزار    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۷۴هزار و    ۱۷ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۴
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تاجیکستان    ۲۷۳و   سامانی  ونزوئال    ۶۲و     هزار  ۴ریال،  جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  جدید    ۲۰۶هزار  منات  و  ریال 

 .گذاری شدریال ارزش  هزار و یک ۱۲ترکمنستان 

 

 آسیا تایمز از پیروزی ایران و "تحقیر" آمریکا در سازمان ملل گزارش  

در شورای   -ایرنا    -تهران   آمریکا  تاریخی  که شکست  کرد  خاطرنشان  گزارشی  در  تایمز"  "آسیا  اینترنتی  نشریه 

امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نشان دهنده شکاف بین آمریکا و متحدانش از زمان خروج 

نتی آسیا تایمز ، ایران روز شنبه از رای شورای امنیت به گزارش ایرنا به نقل از نشریه اینتر  .آمریکا از برجام است

سازمان ملل در رد تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی تجلیل کرد و گفت که دشمن این 

گفت که آمریکا برای نابود  رئیس جمهوری ایران  وحانیحسن ر   .کشور )آمریکا( هرگز تا این حد منزوی نبوده است

ناکام بوده است. این توافق به ایران تخفیف در تحریم در ازای محدودیت برنامه هسته    ۲۰۱5فق نیمه جان  کردن توا

روحانی در یک کنفرانس خبری که از تلویزیون پخش شد گفت: آمریکا در این توطئه با تحقیر شکست    .ای ارائه داد

عضو شورای   ۱5تنها دو کشور از    .ثبت خواهد شد  د . به نظر من این روز در تاریخ مبارزه ما با استکبار جهانیخور

دهنده  نشان  مساله  این  که  دادند  مثبت  رای  ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید  برای  آمریکا  قطعنامه  نفع  به  امنیت 

  ۲۰۱۸ن کشور از توافق هسته ای برجام در ماه مه  شکاف بین واشنگتن و متحدان اروپایی آمریکا از زمان خروج ای

اروپایی آمریکا همگی رای ممتنع دادند و ایران دولت ترامپ را مسخره کرد که تنها حمایت یک کشور  متحدان    .است

عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی    .دیگر یعنی جمهوری دومینیکن را جلب کرده است

تار نبوده   ۷5یخ  ایران گفت: در  این حد منزوی  تا  آمریکا هیچگاه  توییت کرد: با وجود    .است  ساله سازمان ملل  وی 

کند   همه با خود همراه  را  کوچک  یک کشور  توانست  تنها  آمریکا  گردی ها  دوره  و  و فشارها  رای   .سفرها  نتیجه 

کرد   آمریکا تالش خواهد  افزایش می دهد که  را  احتمال  این  امنیت  تحریم های  گیری در شورای  یکجانبه  تا بطور 

بحران    ناسان می گویند این اقدام می تواند شورای امنیت را به یکی از بدترینسازمان ملل را بازگرداند که کارش

اکتبر    ۱۸روز   تحریم تسلیحاتی ایران مطابق شروط قطعنامه تایید کننده توافق هسته ای ایران    .های خود وارد کند

تسلیحات متعارف حمایت   ساله  ۱۳اروپایی آمریکا در کنار روسیه و چین از تمدید تحریم  منقضی می شود . متحدان  

کرده اند اما اولویت آنها حفظ توافق هسته ای است. متن پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواستار تمدید 

ر ای  هسته  توافق  دیپلماتها  گفته  به  کار  این  که  بود  نامعلوم  مدتی  برای  ایران  کردتحریم  می  تهدید  متحدان    .ا 

برقرار   را مجددا  ملل  تحریمهای سازمان  بتواند  آمریکا  که  اند  کرده  تردید  و  ابراز شک  زمینه  این  در  آمریکا  اروپایی 

سازد و هشدار داده اند که این تالش آمریکا ممکن است مشروعیت شورای امنیت را از بین ببرد. با این حال انتظار  

تحلیلگران ظن و گمان    .را ارائه دهد (snapback) به بازگشت تحریم ها  آینده نامه مربوطمی رود که آمریکا هفته  

می برند که واشنگتن عمدا پیش نویس تندی را مطرح کرد تا اعضای شورای امنیت قادر به قبول آن نباشند. ریچارد  

لل اعتقاد همه در سازمان م  گووان کارشناس سازمان ملل در "گروه بین المللی بحران" گفت: حقیقت این است که

ایران  ای  هسته  توافق  کردن  غرق  و  ها  تحریم  بازگرداندن  برای  آمریکا  تالش  مقدمه  تنها  قطعنامه  این  که  دارند 

 .است

 

روابط راهبردی ایران و   در نشست کارشناسان مجمع وزیران ادوار جمهوری اسالمی ایران بررسی شد؛ 

 ا ه ها و چالشچین؛ فرصت

برر  -ایرنا  -تهران نکات  نشست  حاوی  ادوار  وزیران  مجمع  کارشناسان  با حضور  چین  و  ایران  راهبردی  روابط  سی 

فراوانی بود و در این نشست درباره مناسبات پکن و واشنگتن، آینده اقتصادی چین و سند راهبردی تهران و پکن 

کردند نظر  تبادل  و  دبیر  .بحث  کارشناسی  جلسه  هفتمین  و  جمهفتاد  ادوار  وزیران  مجمع  با  خانه  اسالمی  هوری 
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https://www.irna.ir/news/83908992/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84
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موضوع روابط راهبردی ایران و چین در محل دبیرخانه این مجمع با حضور کارشناسان و پژوهشگران حوزه روابط  

بین الملل و چین این تشکل مردم نهاد در حضور غالمرضا شافعی دبیر و نایب رئیس مجمع وزیران ادوار و همچنین 

بوالفضل علمائی، محمدرضا فیاض، حسین قریب و سایر کارشناسان  رنژاد، مورد نقد و بررسی ابا ارائه امید طاه

امید طاهرنژاد پژوهشگر مسائل بین المللی به عنوان نخستین سخنران این نشست بحث خود را با این  .قرار گرفت

و آم ابتدا مناسبات چین  باید  تهران و پکن  رابطه  را بررسی کرد و گفت:  پیش فرض شروع کرد که برای درک  ریکا 

کشور انجام شده،    ۳۴ابتدا باید دید چین در سطح افکار عمومی بین المللی چه جایگاهی دارد. در پیمایشی که در  

و    ۲۱ آمریکا  میان   ۱۲کشور،  این  در  که  اینجاست  جالب  و  دانستند  جهان  اول  اقتصادی  قدرت  را  چین  کشور، 

اول   قدرت  را  چین  که  اروپایی  کردند  کشورهای  معرفی  جهان  دارنداقتصادی  زیادی  درباره    .سهم  پژوهشگر  این 

های دو کشور را نشناسیم  اگر محدویت  های دوکشور اشاره کرد و اظهار داشت:روابط تهران و پکن به محدودیت

نظرطلب  توان به دودسته تجدیدطاهرنژاد افزود: کشورها را می  .توانیم آینده روابط با چین را پیش بینی کنیمنمی

و  حافظ  و  چین  آمریکامانند  چون  موجود  انقالبی،   ضع  دسته  سه  به  طلب  تجدیدنظر  کشورهای  کرد؛  تقسیم 

شود یعنی بخشی از  شوند که چین جزو کشورهای اصالح طلب محسوب میارتدوکس و اصالح طلب تقسیم می

انتقاد دارد و  قواعد سیاسی نظم لیبرالی    بزند اما به تواند از اساس نظم را برهمقواعد بین الملل را پذیرفته و نمی

ناراضی است المللی خود  بین  از    .از جایگاه  و یادآور شد: پس  المللی اشاره کرد  ایران در نظام بین  به نقش  وی 

 .پیروزی انقالب اسالمی، رفتار ایران در نظام بین المللی میان دو نقش اصالح طلب و انقالبی در نوسان بوده است

کارشناس   ال این  بین  ادامه  مسائل  در  محدودیتملل  و  کننده  کمک  عوامل  به  چین سخنانش  و  ایران  روابط  در  زا 

طاهرنژاد اضافه کرد: عالوه بر تبادالت اقتصادی   .اشاره کرد و وزن عوامل محدویت زا را بیشتر از کمک کننده دانست

لی را نشان  ه در دو سال اخیر روند نزو و نظامی، همکاری ایران و چین در زمینه انرژی به عنوان عامل کمک کنند

این کارشناس مسائل بین المللی به وزن   .میلیون بشکه نفت است  ۱۰که نیاز روزانه چین حدود  دهد. در حالیمی

تولید ناخالص   درصد  ۴۰و جایگاه آمریکا و چین در ساختار تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: این دو کشور در مجموع  

درصد را به خود اختصاص   ۳۶ر صنعتی دیگر شامل ژاپن و آلمان  کشو  ۱۵کنند و  لید میرا توجهان   (GDP) داخلی

در سال  داده  در سال   GDP درصد   ۴۰آمریکا    ۱۹۶۰اند.  رقم  این  کرده است  تولید می  را  درصد    ۲۴به    ۲۰۱۹جهان 

را نشان می  آمریکا  این موضوع افت اقتصادی  آمریکا طاهرنژاد درباره گمانه جن  .دهدرسید که  گ احتمالی چین و 

کنند سهم بیشتری از نظام بین الملل را کسب کنند و دآور شد: نظم کنونی چندقطبی است و کشورها سعی میای

کنند در قالب موازنه سازی ساختار رهبری کنونی در سطح بین المللی را تغییر  قدرتهای منطقه ای هم تالش می

اصم با هدف تغییر وضع موجود نزدیک به صفر  ادی چین و آمریکا امکان تخدهند. اما به دلیل وابستگی متقابل اقتص

ها در اقتصاد سیاسی توان تخاصم تلقی کرد بلکه این واکنشهایی که میان دوکشور وجود دارد نمیاست و تنش

است رویه  یک  الملل  می  .بین  نفع  آن  از  روسیه  و  چین  که  است  وضعیتی  در  المللی  بین  نظام  افزود:  ند.  بروی 

رویکرد کشوره بایدبنابراین  بلکه  کنونی  نظم  زدن  برهم  نه  را  آمریکا   ا  موازنه سازی علیه  و  بیشتر  سهم خواهی 

وابستگی اقتصادی و امنیت بین المللی موجب رشد اقتصادی چین شده است. موضوع جنگ را  دانست. در واقع

زیا اینقدر  آمریکا  با  فاصله چین  میتوانیم متصور شویم که  ازمانی  به  آمریکا حاضر  که  و  د شود  نتقال قدرت نشود 

این کارشناس مسائل بین المللی به صادرات و واردات و تراز    .سایر کشورها در حمایت از چین موازنه سازی کنند

تجاری چین و آمریکا در مقایسه با سایر کشورها پرداخت و گفت: با توجه به وابستگی متقابل اقتصادی، نیاز چین 

در میان مدت بین آمریکا و چین شاهد جنگ باشیم  شد و ثروت، بعید استن المللی و انباشت بیشتر ربه ثبات بی

دارد نیاز  نظم  این  به  این کشور  و  بیشتر است  برای چین  الملل  بین  نظام  آورده  طاهرنژاد خاطرنشان کرد:   .چون 

نظر فناوری قابل مقایسه با غرب  انتقادات زیادی به سیاست چرخش به شرق شده است. در این دیدگاه، شرق از  



 
وبیت نیست بلکه یک ضرورت است. چین  نیست اما نکته حائز اهمیت این است که گرایش به شرق ناشی از مطل

 .شودو شریک باثباتی برای ایران محسوب می را داردرتبه اول صادرات و رتبه دوم واردات به ایران 

این کارشناس بین المللی راه حل مقابله با تحریم //    تحریم است  تنوع بخشی به سبد صادراتی راه حل مقابله با 

سبد  کاالی  ترین  عمده  خام  نفت  متاسفانه  افزود:  و  دانست  کشورمان  صادراتی  سبد  کردن  پیچیده  و  متنوع  را 

ایران   می صادراتی  تشکیل  را  چین  میبه  انرژی  نکته  دهد.  اما  باشد  چین  و  ایران  بیشتر  همکاری  زمینه  تواند 

نسبت سال  این به  چین  که  را    ۲۰۱۸جاست  ایران  از  فقط    ۵۰واراداتش  ایران  و  است  داده  کاهش  درصد   ۳درصد 

پیچیدگی اقتصادی و    دهد. باید برای وصل شدن به زنجیره تامین کشور چین رویواردات نفت چین را تشکیل می

شی به اقتصاد، مقاوم شدن مقابل  وی، پیچیدگی اقتصادی را موجب تنوع بخ  .جلوگیری از خام فروشی تمرکز کنیم

های بین المللی و افزایش سهم ایران از سبد وارداتی کشورهای دیگر عنوان کرد و گفت: این در حالی است  تکانه 

 .پردازیمی کشورها می که اکنون با نفت به رقابت با سبد واردات

  ۸۰لی با بیان اینکه چین با  سائل بین الملاین کارشناس م//    اقتصاد دانش بنیان باید خود را در صادرات نشان دهد 

افزود: پیمان مشارکت راهبردی منعقد کرده است،  بگیریم چون  کشور  اتحاد اشتباه  با  را  نباید مشارکت راهبردی 

امنیت چتر  که  نیست  موقعیتی  در  آنچین  هزینه  و  کند  باز  کشورها  برای  سند ی  هر  وجود  این  با  کند.  پرداخت  را 

توانایی که  دار  توافقی  اجرا  قابلیت  بلندمدت  در  این سند  آیا  دید  باید  اما  دارد خوب است  را  ملی  منافع   د؟ تامین 

یادآور شد: درصد رشد دهد نه در مقاالت علمی،  طاهرنژاد با بیان اینکه اقتصاد پیچیده در صادرات خود را نشان می

ب چندین  مالزی  اقتصادی  پیچیدگی  ولی  بوده  ایران  سوم  یک  مالزی  می مقاالت  زمانی  است.  ایران  توانیم رابر 

 .در صادرات نشان دهداقتصاد ما دانش بنیان است که این موضوع خود را  بگوییم

برای درامد سرانه   ابوالفضل علمایی کارشناس مسائل چین،  //    هزار دالری  ۴۵خیز چین  این نشست،  ادامه  در 

به    ۲۰۱۲ا تا سال  هچینی   و آمریکا ارزیابی کرد و گفت:برابر بیشتر از تحوالت اروپا    ۱۲تا    ۱۰سرعت تحوالت چین را  

بودند   دنبال مرفه«  نسبتا  درسال     »جامعه  راستا  این  در  دالر    ۲۰۱۸و  هزار  ده  باالی  به  سرانه  درآمد  توانستند 

این کارشناس مسائل چین   .شاهد تحوالت سریع هستیم های اقتصادی چینبه این ترتیب در دیگر عرصه برسانند

به س  ادامه در چین  زندگی  در حداد: سطح  این حالرعت  با  رفتن است  باال  از  چینی   ال  آن هستند که  در پی  ها 

هزار دالر می رسد   ۱۰تا    ۸به  درآمد سرانه دام تله طبقه متوسط جلوگیری کنند چرا که معموال زمانی که افتادن در

اما چین   ای نمونه میتوان به برزیل اشاره کرد.که بر انگیزه کشورها برای ادامه حرکت در مسیر توسعه کم میشود

درآمد سرانه   های اقتصادی خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برساند. یعنیبه دنبال آن است که شاخص

در بحث صنعت هم این اتفاق افتاد و چین موج صنعتی اول را به سرعت طی کرد    .هزار دالر افزایش دهد  ۴۵را به  

شروع کردند. همینطور در حوزه تولیدات صنعتی   DVD و CD با شناسند چون آنهارا نمی   VHS ویمثال در چین، ویدی

افتاده است اتفاقات  نوع  این  در حال حاضر چینی  .از  افزود:  اول صنعتی  علمایی  موج  که  آن هستند  دنبال  به  ها 

ها با ایع دیگر ظرفیت داخلی چینیهای خورشیدی، سیمان و خیلی از صنخودشان را صادر کنند. در بحث فوالد، پنل

به کشورهای   این صنایع را ها به شدت مازاد تولید دارند از این روکند چرا که در این حوزه درصد کار می   ۳۰ر از  کمت

و   ها در پی آن هستند که از مرحله موج اول و دوم صنعت عبور کنندوی خاطرنشان کرد: چینی .کننددیگر منتقل می

ا زیادی  انجام داده و وارد »های تک« شتا حد  اند و مواجههین کار  به دلیل ده  اند  پیدا کرده  آمریکا  با  ای که اخیرا 

علمایی یادآور شد: چین دیگر بازار و کارخانه تولید دنیا نخواهد   .خودبسندگی اقتصادی و جدال بر سر فناوری است

اساس دی در سطح دنیا را شامل شود. برهمین  کند که خط تولیبود بلکه این کشور زنجیره ارزشی را تعریف می

این کارشناس مسائل چین تاکید کرد:    .چین وارد مرحله ای شده است که با دیدگاه اقتصاد کالسیک منطبق نیست

کند کارخانه تولید جهان نباشد بلکه در پی ارزش افزوده خاص است. قرائن حاکی از آن است که چین تالش می

ها با رسیدن به  چینی   کند و را اقتصاد پیرامونی خود  چین حله فراصنعتی باز ماند و نتوانستآمریکا از رسیدن به مر



 
توسعه از  حالسطحی  در  هستند یابی  خود  اقتصاد  برای  سازی  جهان   .پیرامون  به  زمانی  ما  کرد:  اضافه  وی 

ا معرفی کردیم اما در حال  گفتیم چین دارای فناوری ساخت مترو و سوپرتانکر و... است و این کشور را به دنیمی

و چین  استحاضر  شده  صنعتی  دوم  موج  کرد:  .ارد  خاطرنشان  آمریکا  و  چین  میان  جدال  درباره  تمام   علمایی 

پل شاخص که  است  این  بیانگر  استها  رفته  بین  از  تقریبا  آمریکا  و  چین  ارتباطی  اصلی  های  شاکله  ها  جدال  و 

در سط چین  اینکه هژمون شدن  و  افزوده اقتصادی است  ارزش  یا خیر.  دنیا ممکن است  که چینیح  ایجاد ای  ها 

است  برده  حاشیه  به  را  متحده  ایاالت  دارند  آمریکا  با  که  اقتصادی  رقابت  نوع  و  سیاسی    .کردند  کارشناس  این 

ها در پی این هستند که قواعدی که خود تعریف کردند را برهم زده  تصریح کرد: بحث اصلی این است که آمریکایی

و چینیو   بزنند  اینکه کها هم سعی میزیر میز  به عنوان هژمون مطرح شوند. ضمن  دنیا  در  قواعد،  با همان  نند 

چین وارد دوره دیگر شد بنابراین تفسیر کردن   ۲۰۱۹شود چین را در اقتصاد و سیاست نادیده گرفت در سال  نمی

 .شرایط فعلی با یکسال گذشته منطقی نیست

اندازه    به  از جهانی شدن سودهیچ کشوری  ا//    نبرده است  چین  از  وی  اندازه چین  به  داد: هیچ کشوری  دامه 

سال پیش چین در صنعت خودرو سازی حرفی برای گفتن نداشت ولی   ۱۵مزایای جهانی شدن سود نبرده است.  

می   ۳۰االن   تولید  سال  در  خودرو  دستگاه  درباره  .کندمیلیون  جلسه  این  سخنران  دیگر  فیاض  رضا  سند   محمد 

این   ایران و چین گفت:  این موضع در سطح کارشناسی مطرح  همکاری میان  ابتدای راه قرار دارد و فعال  سند در 

باید دو طرف در قالب همکاری به توافق برسند و طبیعی است که ایران برای این کار باید سلسله     شده است و

 .مراتب را طی کند

افزود: وزارت امور خارجه  مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین  //    های بزرگ توازن ایجاد کنیمباید با قدرت 

باید کارهای اولیه این سند را انجام دهد و بعد در دولت بحث شود و حتی اگر الزم است به مجلس برود و به شکل  

سند همکاری را  فیاض مباحث و انتقادها درباره    .یک مصوبه دربیاید تا در بلندمدت کارهای راهبردی را پیش ببریم

ادام اب مفید دانست  باید بیشتر روی آن کار کنیم. همکاری دو کشور مهم در شرق و  ه داد: در  و  تدای کار هستیم 

وی در واکنش به ادعای برخی منتقدان مبنی بر وابستگی    .تواند دستاوردهای خوبی داشته باشدغرب آسیا می 

ر تحت نظر کشور دیگر قرار گیرد ما با بسیاری از کشورها  گیرد که یک کشوایران گفت: وابستگی زمانی شکل می

پیمانی با  ین الملل ما مقوله ای به اسم توازن داریم ما باید با هم های مختلف مراوده داریم. در سیاست بدر زمینه 

 .های بزرگ توازن ایجاد کنیمسایر کشورها، با قدرت 

سرمایه  جذب  ایراناولویت  در  چین  قری//    گذاری  نویسندحسین  سند  ب  درباره  چین  در  نوین  عقالنیت  کتاب  ه 

همکاری میان ایران و چین گفت: در عصر جهانی شدن کشورها ملزم به همکاری همدیگر هستند. هرچقدر ضریب  

د جایگاه آن کشور در اقتصاد جهانی بیشتر خواهد بود و کشورهای با روابط کم دارای  همکاری کشوری باالتر باش

یفی خواهند بود و جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی و سلسله مراتب قدرت اقتصادی نخواهند اقتصاد ساده و نح

ز لحاظ شاخص صادرات  این کارشناس مسائل چین افزود: چین در قیمت برابری خرید، اولین اقتصاد دنیا و ا  .داشت

دو هزار و     ن کشور در این سالهاکاالی صنعتی، باالترین میزان و دارای رتبه اول است و میانگین میزان صادرات ای

از شاخص  .میلیارد دالر بوده است  ۴۰۰ را یکی  با فناوری پیشرفته  های مهم  قریب، سهم صادرات کاالی صنعتی 

چی  گفت:  و  کرد  ارزیابی  شدن  جهانی  از  عصر  باالتر  این   ۵۰۰ن  و  است  داشته  صادرات  دهه  این  در  دالر  میلیارد 

این کشوها نشان می شاخص با  ر از لحاظ قدرت اقتصادی حرف دهد که  بتواند  ایران  اینکه  برای گفتن دارد.  هایی 

و  خصوص سهم کاالی صنعتی با فناوری پیشرفته، تعامل  مختلف که دارای صادرات کاالی صنعتی و به کشورهای  

تهران   سند راهبردی داشته باشد بسیار مهم و ارزشمند است و وقتی از این قالب به موضوع سند همکاری پکن و

می  راهبرنگاه  سند  از  ما  انتظار  مهم  نکته  اما  است  مثبتی  اقدام  چین  با  سند  این  تدوین  و کنیم،  بین  فیما  دی 

ار ما از سند همکاری ایران و چین، گفت: با وضع  وی درباره انتظ   همچنین الزامات و ضرورتهای مربوط به آن است



 
توانیم اسم این همکاری می برای کشور ما نخواهد بود و نمیموجود، کاال صادر و وارد کنیم و این اتفاق خیلی مه

های مختلف میان ایران و چین بوده که  کاری سنتی است که در دههرا همکاری راهبردی گذاشت بلکه این یک هم

اگر نوین در چین اظهار کرد: اما   نویسنده کتاب عقالنیت  .کردندشور در راستای رفع نیاز یکدیگر تالش می نهایتا دو ک

سرمایه بحث جذب  جدید همکاری،  دوره  در  داشته  بتوانیم  یادگیری  و  آفرینی  ارزش  و  مزیت  برای  خارجی  گذاری 

گذاری چین در ایران اظهار  اره به سرمایه قربب با اش  .العاده ارزشمند است و نقطه عطفی خواهد بودباشیم، فوق

ه معنای اینکه  بیم سرمایه گذاری چین در کشورمان بیاکنیم، در میگذشته نگاه می  سال  ۲۰داشت: وقتی به دوره  

وی ادامه    .ها بیشتر از جنس فاینانس و یا پیمانکاری بوده استاش باشد، نبوده و همکاریخودش مالک سرمایه 

رویکرد   باید  وداد:  کنیم  تعریف  خارجی  سرمایه  جذب  قالب  در  را  جذب     سند  قالب  در  اتفاقی  سند  این  در  اگر 

بحثگذاری  سرمایه  جز  چیزی  نیفتد،  وخارجی  نیست  شعاری  و  تبلیغاتی  استراتژیک   های  ارزش  ما  کشور  برای 

داشت همکاری  .نخواهد  درباره  چین  کارشناس  روس این  افزود:  روسیه  و  چین  کشور  دو  با  قابلیتایران  های یه 

ند. روسیه تقریبا یک کشور  های اقتصادی امضا کاقتصادی ندارد که ایران بتواند با این کشور سند راهبردی همکاری 

بیشتر جنس آن نظامی و امنیتی  های راهبردی با این کشور تعریف شود  محصولی است و اگر بخواهد همکاریتک

بود برخی    .خواهد  در  کرد: چین  و می فناوری   ازقریب خاطرنشان  برند است  پیشرفته صاحب  ما  های  برای  تواند 

بنابراینارزش  باشد.  رویکرد   آفرین  باشد، میبر مبنای جذب سرمایه  این همکاریاگر  به  گذاری خارجی  آنرا  توانیم 

تی  های اقتصادی سنتفاهمها و یادداشت نامه کنیم در غیر اینصورت همان تفاهم  عنوان یک سند راهبردی اطالق

در کمیسیون وزارتخانه است که  این  های مشترک  در در  اتفاق خاصسال گذشته منعقد می   ۳۰ها  و  ی هم کردند 

است نیفتاده  ما  کشور  کشوری جذب سرمایه   .برای  افزود: هر  یکسری  وی  باید  الزاما  دهد  انجام  خارجی  گذاری 

ر حیاتی است و جنبه یادگیری دارد. از جمله ها برای اقتصاد ما بسیاها را هم فراهم کند و آن زیرساخت زیرساخت

تورم و سپس نرخ  در مهار  باید  که  این است  یادگیری  باشیم  موارد  قابلیت داشته  ارز  کارشناس مسائل    .نرخ  این 

چین اظهارداشت: برای سرمایه گذار خارجی امنیت سرزمینی و ثبات اقتصادی خیلی مهم است. اکنون در کشور 

ولی وضعیت ثبات اقتصادی بسیار نامناسب است، بنابراین ما باید در سبد کشورهایی   وضعیت امنیتی خوب است

های بسیار باالی ایران از لحاظ نیروی انسانی،  کند قرار بگیریم. با توجه به مزیتگذاری میایه که چین در آنها سرم

تخصصانر  و  که چینیژی  تا سهمهایی  دارد  را  قابلیت  این  ایران  دارند  نیاز  برای سرمایه  ها  توجهی  گذاری  قابل 

با توجه    .ها داشته باشدخارجی از طرف چینی ریم و  به شرایطی که االن در آن قرار دا قریب یادآور شد: هر چند 

چینیسابقه  از  که  سرمایه ای  جذب  در  خیلی  که  کردیم  مشاهده  گذشته  دهه  سه  طی  در  ایران  ها  به  گذاری 

 .گذاری کنندامیدوار نیستم که آنها در ایران سرمایه این شرایط خیلی   مشتاق نبودند، در

 

 تلویزیون چین: ترامپ، شورای امنیت و آمریکا را با چالش مواجه کرده است 

"سی. سی. تی. وی" تلویزیون دولتی چین در گزارشی نوشت که شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا    -ایرنا  -پکن

یکا و شورای  برجسته کرد و آمر  ۲۰۱۸در شورای امنیت، انزوای آن کشور را از زمان خروج آمریکا از برجام در سال  

یزیون چین روز یکشنبه در گزارشی افزود: قطعنامه ارایه  به گزارش ایرنا تلو  .را با چالش مواجه کرده است  امنیت

ممتنع   شده رای  و  روسیه  و  مخالفت چین  با  آمریکا  به    ۱۱توسط  انگلستان  و  آلمان  فرانسه،  از جمله  دیگر  عضو 

  در ادامه این گزارش آمده است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا   .ندنتیجه نرسید و آمریکا در این اقدام نا کام ما 

پس از آنکه شورای امنیت پیشنهاد واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسالمی ایران را رد کرد،  

  چین ضمن  تلویزیون .بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران امتحان خواهد کرد برای  گفت: مکانیسم ماشه را

است که ایاالت متحده تهدید کرده با استفاده از مفاد  انعکاس ادعاهای رییس جمهوری آمریکا در مورد ایران آورده  

بین ایران و قدرت های جهانی معروف به مکانیسم ماشه، همه تحریم های سازمان    ۲۰۱۵توافق هسته ای سال  

https://www.irna.ir/news/83909075/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87


 
یند اگر ترامپ از این طریق پیروی کند دیپلمات ها می گو استدر ادامه گزارش آمده    .ملل علیه ایران را بازگرداند

مکانیسم ماشه می تواند شورای امنیت را با بحران دیپلماتیک مواجه کند و ایاالت متحده را با مشکل روبرو خواهد  

ام  روسیه توافق نامه برجکه به همراه چین و    -آورده است: فرانسه، آلمان و انگلیس   سی. سی. تی. وی""  .کرد

اما چون اولویت آنها حفظ برجام بود به   اگرچه از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت کردند  -کردند  را با ایران امضا  

آنها همچنین نسبت به اینکه واشنگتن بتواند تحریم ها را دوباره برگرداند تردید دارند و می    .این قطعنامه رای ندادند

در پایان این گزارش آمده است براساس    .سئوال ببرد  د شورای امنیت را زیراقدام ممکن است عملکرگویند که این  

ای    ۲۲۳۱قطعنامه   توافق هسته  که  امنیت  در    ۲۰۱۵شورای  ایران  علیه  تسلیحاتی  تحریم  کرد،  تایید  اکتبر   ۱۸را 

ها به طور نامحدود بود که موفق   به دنبال گسترش این تحریم منقضی می شود اما امریکا با ارایه این یش نویس

 .نشد

 

 ت دیپلماتیک را بدانیم قدر موفقی 

نوشت: اتفاقی که روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل رخ داد، یک  روزنامه ایران در یادداشتی    -ایرنا  -تهران

دانیم که از پنج عضو دائم شورای امنیت سه عضو غربی آن خرق عادت و نقطه عطف در تاریخ این شورا بود. می 

)ناتو( هم آتالنتیک شمالی  پیمان  دوران  داستاندر  تعاریف  قالب  در  و چین  روسیه  یعنی  دیگر  دو عضو  و  جنگ اند 

طلب  فعال سیاسی اصالح  محمود میرلوحی  .اندسرد و دو قطبی حاکم بر جهان در آن دوران پیوندی تاریخی داشته

نوشت ایران  روزنامه  در  یادداشتی  درج  است :با  آن  نشانگر  امنیت  شورای  مذاکرات  تاریخ  این  وجود  این   با  که 

اختالف  یکدیگر  با  در موارد بسیار معدودی  دائم  از کشورهای  داشتهنظر  اعضای  یکی  بحث  اگر موضوع  اند. خاصه 

هایی علیه اسرائیل ای سازمان ملل بوده باشد. مگر در مواردی چند که قطعنامه غیرمتعهد یا از اعضای خاورمیانه 

ها با اجماع اعضا و بویژه  . درخصوص ایران اغلب اوقات قطعنامهمطرح بوده امریکا از ابزار وتو استفاده کرده است

عضو دائم شورای امنیت تصویب شده است. براساس این پیشینه، توافق برجام را باید نقطه عطف تغییر این   پنج

  وضعیت دانست و به رویداد روز جمعه در نیویورک باید به چشم یک تحول و دستاورد جدی نگاه کرد. زیرا نه فقط 

دا منفی  رأی  ایران  علیه  امریکا  پیشنهادی  قطعنامه  به  روسیه  و  هم چین  امریکا  ناتویی  متحدان  حتی  که  دند 

شان پنهان کردند. البته مشخص است که این رأی آنها قاطعیت رأی منفی را  مخالفت خود با آن را پشت رأی ممتنع

شورای امنیت را از همراهی با امریکا مهم دانست.  عضو دیگر ۱۰کشور از مجموع  ۹ندارد. از سوی دیگر باید امتناع 

اش از اقتصاد جهان و داشتن برتری  درصدی   ۲۵الملل که متکی به سهم  ا همه قلدری در عرصه بین انزوای امریکا ب

ارزیابی است و  تحلیل  قابل  در جای خود  بوده  نظامی  که نکته  .نسبی  این است  دارد  اهمیت  میان  این  در  که  ای 

اتیک و مذاکرات مستمر نقش جدی گیری این شکاف به مدد تحرک دیپلمخارجه ایران که اتفاقاً در شکل   وزارت امور

در حال   کند.  تبدیل  بعدی  تکرار شدنی  اتفاقات  به  را  آن  که  کند  مراقبت  این دستاورد  از  باید  تنها  نه  داشته است 

ی باید این باشد که مجموعه رویکردها و  حاضر یک دغدغه جدی همه نهادهای مؤثر در امور مرتبط با سیاست خارج

فقیتی زودگذر و محدود نسازد. هر تصمیمی که ممکن است سبب شود امریکا بهانه  عملکردها این موفقیت را مو

المللی علیه ایران پیدا کند؛ باید با نهایت احتیاط  دهنده اجماع بینمناسب را برای تبدیل شدن به سردمدار و سازمان 

دقیق   محاسبه  شودو  اتخاذ  فایده  و  سال  .هزینه  طی  آنچه  سیاستزیرا  عرصها  در  بینورزی  توان ه  با  و  الملل 

سربازان دیپلماسی کشور به دست آمده حاصلی نیست که به ثمن بخس داده شود. بلکه الزم است با هوشمندی 

می ما  کرد.  مراقبت  آن  از  آرو حزم  این  آن حتی  از  و حمایت  دیپلماسی درست  با  به  توانیم  آینده  در  را  ممتنع  ای 

شک در رفتار دولتمردان امریکایی  ان هژمونی امریکا باشیم. در این مهم بیزننده پایمخالفت قاطع تبدیل کنیم و رقم

در سال  به که  خود  پیشین  متحدان  و  قدرتمند  رقبای  از جمله  متعدد  علیه کشورهای  را  تحریم  ابزار  اخیر  کار  های 

تنع به منفی و پایان  ای ما حتماً به تغییر آرای مم. این شرایط مساعد به شرط کار حرفه گرفته است مؤثر خواهد بود
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های امریکایی منتهی خواهد شد. پس گری امریکا و گروگان گرفته شدن کشورها به وسیله تحریم دادن به سلطه 

 .باید قدر این موفقیت دیپلماتیک را بدانیم

 

 نخستین واکسن ضد کرونا چین ثبت شد 

به اعتقاد    -ایرنا  -پکن این کشور خبر دادند موضوعی که  از ثبت نخستین واکسن ضد کرونا ساخت  مقامات چینی 

ساخت چین را  COVID-۱۹ کارشناسان اثربخشی واکسن را نشان می دهد و اعتماد بین المللی به واکسن های

که  .افزایش می دهد واکسن  این  ایرنا  دارد «Ad۵-nCoV» به گزارش  داروسازی »کان سینو«  توسط شر نام  کت 

طبق اطالعیه ای که در   .و با سرپرستی »چن وی« متخصص بیماری های عفونی این کشور تولید می شود چین

وب سایت سازمان ملی مالکیت معنوی چین منتشر شده است در صورت شیوع مجدد ویروس کرونا در چین، تولید 

شرکت داروسازی کان سینو روز دوشنبه در بیانیه ای    .م شودانبوه این واکسن می تواند در مدت زمان کوتاه انجا

تایید کرده و حقوق مالکیت معنوی آن نشان  را اعالم کرد: اعطای حق ثبت اختراع، اثربخشی و ایمنی واکسن را 

معتقد است که اعطای حق ثبت اختراع،   شانگهای تائو لینا« متخصص بیماری های عفونی مستقر در»  .می دهد

کرداحتماالً   خواهد  تسهیل  را  بازاریابی  رسمی روند  اختراع  مورد  ثبت  در  جهانی  جامعه  اعتماد  افزایش  باعث 

به گفته شرکت داروسازی کان سینو، درخواست ثبت    .تولید شده توسط چین خواهد شد COVID-۱۹ واکسن های

ارایه شده و سرانجام در    یعنی سه روز پس از شروع آزمایشات بالینی مرحله اول  ۱۳۹۸اسفند    ۲۸در   این واکسن

این شرکت خاطرنشان کرد که مرحله سوم و نهایی بالینی این واکسن که در   .به تایید رسیده است ۱۳۹۹مرداد  ۲۱

خارج از کشور و در مکزیک و عربستان در حال انجام است، به سرعت پیش می رود »کان سینو« همچنین گفته 

 .تاست در حال مذاکره با روسیه، برزیل و شیلی برای انجام آزمایش های مرحله سوم بالینی در این کشورها اس

 .واکسن ساخت چین در همکاری کشورهای دیگر در حال طی مراحل سوم آزمایش بالینی است  ۵در حال حاضر 

 

 م شکست خواهد خورد روزنامه چینی: آمریکا بازه

منزوی  روزنامه »س  -ایرنا  -پکن برجام  از  ترامپ  از خروج  بعد  آمریکا  اینکه  تاکید  با  اوت چاینا مورنینگ پست« چین 

شده است، نوشت: رد قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت بیانگر شکاف میان آمریکا و اروپا بر سر برجام 

به گزارش ایرنا، ساوت    .است یکجانبه گرایانه بازهم شکست خواهد خورداست و این کشور در صورت ادامه سی

امنیت   شورای  در  آمریکا  انزوای  بر  روز  هر  برجام،  از  آمریکا  خروج  از  پس  نوشت:  گزارشی  در  یکشنبه  روز  چاینا 

امنیت  شورای  اعضای  منفی  و  مخالف  رای  هم  آن  مورد  ترین  تازه  است  شده  تحری به افزوده  تمدید  م قطعنامه 

شاید آمریکا تصور نمی کرد این قطعنامه با اکثریت آرا رد شود، نوشت:   گزارش با بیان اینکه   .تسلیحاتی ایران بود

ساوت چاینا با یاداوری اینکه    .و حتی آماده وتوی آن بودند چین و روسیه مخالفت خود را با این قطعنامه اعالم کرده

را مورد حمای  ۲۲۳۱بر اساس قطعنامه   پاییزکه برجام  ایران  پایان می    ت قرار می دهد، تحریم تسلیحاتی  امسال 

از توافق برجام حمایت می کنند به همین دلیل از قطعنامه آمریکا   یابد، نوشته است: حتی کشورهای اروپایی نیز

نکردند آمریکا    .حمایت  از  ملل  سازمان  در  چین  سفیر  جون«  »جانگ  تحوالت  این  با  همزمان  افزاید:  می  گزارش 

حق شده و به توافق برجام بازگردد و روش و راهبرد خود را در  استه است به جمع حامیان چند جانبه گرایی ملخو

دهد تغییر  نامه  توافق  این  از    .قبال  آمریکا  گذشته  های  سال  در  اینکه  یاداوری  با  ملل  سازمان  در  چین  نماینده 

ع به  ج شده است افزود: آمریکا با این کار در واقمقررات بین المللی سرپیچی کرده و از برخی توافق نامه ها خار

دیپلماسی یگانه راه پیشرفت است جهان باید با گفت و گو و رایزنی از برجام حراست  اعتبار خود لطمه زده است

به    .کند و همچنان  داده  ادامه  را  گرایی  یکجانبه  بخواهد  آمریکا  اگر  کرده است:  تاکید  ملل  در سازمان  سفیر چین 

 .وردقطعا باز هم شکست خواهد خ ومی بی توجه باشدافکار عم
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 چین تنها پیروز میدان مبارزه با غول کرونا 

جدیدترین آمارها نشان می دهد چین، کشوری که اولین قربانی کرونا بود و سایر کشورهای جهان را   -ایرنا  -تهران

ذاشت، نخستین کشور به  را نیز بر جای گ  یکی پس از دیگری درگیر این بیماری مرگبار کرد، تبعات اقتصادی فراوانی

به گزارش بلومبرگ، اقتصاددانان بر این باورند در    .شمار می آید که رشد اقتصادی آن رو به افزایش گذاشته است

در سال جاری میالدی با برخالف دیگر کشورها، رشد اقتصادی  میان کشورهای مختلف در جهان، اقتصاد بزرگ چین

ا  .خواهد داشت  بانک جهانی،بنابر  از  بررسیها نشان می دهد کرونا توانسته عمیق  عالم  ترین رکود اقتصادی پس 

پیش بینی بانک جهانی حاکی است، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی   جنگ جهانی دوم را بوجود آورد،

درصد و   هفتآمارها نشان می دهد رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته منفی    .درصد می رسد  ۵.۲به منفی  

باوجود    .درصدی را تجربه می کند  ۲.۵افت   سال گذشته، ۶۰قتصادی کشورهای نوظهور برای نخستین بار در  رشد ا

اقتصاددان  در سایر کشورهای جهان،  رکود  دوبروز  اقتصادی  اند ها رشد  کرده  برآورد  برای چین  را  مقام    .درصدی 

آور  های پکن از  تا ژوئن )دو م می گویند: دومین اقتصاد بزرگ جهان  با    ۳.۲   (۲۰۲۰اهه سوم  یل  درصد در مقایسه 

درجه ای نسبت به افت شدید اقتصادی این کشور    ۱۸۰این یک چرخش   مدت مشابه سال گذشته گسترش یافته و

محسوب می شود، هنگامی که اقتصاد چین نسبت به مدت  (  ۲۰۲۰سال   از ماه ژانویه تا مارس )سه ماهه نخست

گزارش    .رکود اقتصادی چین در حدود نیم قرن گذشته روی داد نخستین  درصد کاهش یافت و  ۶.۸مشابه سال قبل  

نخست نیمه  در  چین  داخلی  ناخالص  تولید  است  حاکی  مشابه سال  ها  دوره  با  مقایسه  در  میالدی  جاری  سال 

ه ماهه درصد کاهش و برای س  ۶.۸سال گذشته   این رقم برای سه ماهه نخست درصد کاهش یافته و  ۱.۶گذشته  

سال جاری میالدی، تعداد شاغالن جدید   همچنین در زمینه اشتغال نیز در نیمه نخست  .رصد رشد داشتد  ۳.۲دوم  

به   این کشور  نفر رسید که    ۵.۶۴در سراسر  را شامل می  ۶۲.۷میلیون  از هدف ساالنه  تیر ماه نیز  درصد  شود در 

 .درصد کاهش یافته است ۰.۲  ایسه با خرداددرصد اعالم شد که در مق ۵.۷درصد بیکاری در شهرهای چین 

 

 «هراس ترامپ از ابرقدرت شرق؛ این بار تحریم »علی بابا 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی اقداماتش برای محدود کردن فعالیت شرکت های چینی در    -ایرنا-تهران

ه مانع تراشی در مقابل شرکت های مادر اپلیکیشن های »تیک تاک« و »وی چت«، این  بازار تجارت آمریکا از جمل

شرکت فعال چینی در زمینه تجارت الکترونیک موسوم به گروه »علی بابا« را بررسی بار جلوگیری از فعالیت یک  

به پرسشی درباره این  به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ در یک کنفرانس خبری در پاسخ  .کندمی

له ما در حال بررسی شرکت که آیا قصد دارد شرکت های چینی دیگری را نیز در آمریکا منع فعالیت کند پاسخ داد: ب

گروه علی بابا یک شرکت تجارت الکترونیک چینی است که فروش و خدمات پس از آن را به    .های دیگری هستند

این    .کندکننده و بنگاه به بنگاه از طریق پورتال وب فراهم می مصرف   کننده، بنگاه بهکننده به مصرف شکل مصرف

رویترز   .کندو رایانش ابری فعالیت می ینترنتی، سامانه های خرده فروشیهایی همچون فروشگاه اگروه در زمینه 

افزایش داده و وعده داده   را  ترامپ فشارها بر شرکت های تحت مالکیت چین  اپلیکیشن   نوشت:  ارسال  فعالیت 

کت مادر  ویدئوی کوتاه موسوم به تیک تاک در آمریکا را منع خواهد کرد. ترامپ روز جمعه به شرکت بایت دانس شر

روز مهلت داد تا عملیات خود در آمریکا را واگذار کند. این تازه ترین فشار آمریکا بر شرکت چینی بایت    ۹۰تیک تاک  

ترامپ   .ات شخصی کاربران با استفاده از این اپلیکیشن چینی استدانس به بهانه نگرانی ها درباره امنیت اطالع

موضوع اصلی در دوران ریاست جمهوری اش تبدیل کرده و منتقد شدید تغییر در روابط تجاری چین و آمریکا را به  

چین است. وی در عین حال از خرید محصوالت کشاورزی از جمله دانه سویا و ذرت از سوی چین به عنوان بخشی 

به دنبال منع »وی چت« اصلی ترین   رئیس جمهوری آمریکا    .ز توافق تجاری سال گذشته ابراز رضایت کرده استا

https://www.irna.ir/news/83909156/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83909090/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83909090/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83909090/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7


 
وانگ ون  »  .ها برای گفت وگو با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن عکس و ویدئو استنامه گپ مورد استفاده چینیبر

علیه تیک    در پکن از این اقدامات آمریکا  بین« سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در یک کنفرانس خبری

و گفت: چین از حقوق و منافع مشاغل چینی   اقدامات هژمونیک آشکار« یاد کردعنوان »تاک و وی چت چینی به  

برنامه چینی خوانده است    .دفاع خواهد کرد دو  این  تهدید  آنچه  با  مقابله  برای  ترامپ  کاخ سفید،  اعالم  براساس 

ک امضا کرد  را  مدت  فرمانی  به  آن  درچارچوب  معامله شرکت  ۴۵ه  انجام هرگونه  با دو شرکت  روز  آمریکایی  های 

 .بایت دانس مالک تیک تاک متوقف می شود»تنست« مالک ویچت و 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 طرح غربالگری گسترده در هنگ کنگ 

المللبه گزارش       بین  به ویروس کرونا در   خبرگزاری صدا و سیما سرویس  مبتالیان  افزایش  به  با توجه   ، پکن  از 

می کنگ  هنگ  مردم  است.  شده  آغاز  منطقه  این  در  گسترده  غربالگری  طرح  کنگ،  هنگ  کمک منطقه  با  گویند 

کرد. خواهند  عبور  مرحله  این  از  )چین(  اصلی  د  سرزمین  از  تجربه  با  چین  مرکزی  شهردولت  تاسیس  یگر  با  ها، 

 موقت توانست کمک قابل توجهی در اختیار کادر درمانی این منطقه قرار دهد. های بیمارستان 

 

 چینی ربوده شده در نیجریه  ۴آزادشدن /  سخنگوی پلیس در نیجریه اعالم کرد

آزاد شدند بود،  ربوده  را  آنها  نیجریه  در  ژوئیه گذشته گروهی مسلح  که  تبعه چین  بین   به  .چهار  گزارش سرویس 

ی که  پلیس نیجریه روز یکشنبه اعالم کرد: چهار کارگر چین به نقل از خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری صداوسیما الملل

اوگب ایرن  آزاد شدند.  بودند،  ربوده شده  نیجریه  در جنوب  معدنی  در  ژوئیه  دوم  و  ایالت  بیست  پلیس  و، سخنگوی 

»کراس ریور« واقع در جنوب شرقی نیجریه گفت: این چهار تبعه چینی بعد از ظهر روز شنبه در منطقه آکپابویو آزاد  

رابطه صورت نگرفته و البته هیچ پولی هم بابت آزادسازی  بازداشتی در این    دانم هیچشدند. تا جایی که من می 

گروه های مسلح به منظور باج گیری به ویژه در منطقه نفت خیز جنوب   ده است.این افراد به آدم ربایان داده نش

کارگر   چهار  این  امسال،  ژوئیه  دوم  و  بیست  مسلح،  ناشناس  گروه  یک  کنند.  می  ربایی  آدم  به  اقدام  نیجریه  این 

حلی پلیس نیجریه، این ها بود به قتل رساندند. به گفته مسئوالن مرا ربودند و یک مامور پلیس را نیز که با آن  چینی

های های چینی زیادی در نیجریه به اجرای پروژه شرکت  گروه شامل شش نفر بود که همگی کالشینکف داشتند.

ها غالب اوقات با  اما کارگران خارجی این شرکت  زیربنایی پرسود نظیر ساخت راه آهن، فرودگاه و بندر مشغولند.

روبرو می ربایی  آدم  ژوئخطر  اوایل  چینی  شوند.  ملوان  پنج  ربوده شدن  از  امور خارجه چین  وزارت  نیز  امسال  یه 

 خبرگزاری صداوسیما  :منبع های نیجریه خبر داد.توسط افراد مسلح در آب 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 چین رتبه نخست جهان را در حوزه استعدادهای عرصه فناوری کسب کرد 

رتبه    بررسی موسسه این کشور در زمینه وجود استعدادهای عرصه فناوری  علم و فناوری چین نشان می دهد 

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از سی    .نخست جهان را کسب کرده است

ا در جهان کسب کرده  میلیون نفر استعداد فعال در عرصه فناوری رتبه اول ر  ۱۰۱جی تی ان، چین با وجود بیش از  

البته چین در زمینه قابلیت های    .خست را داردو در زمینه تعداد استعدادهای حوزه های مختلف علمی نیز رتبه ن

سرمایه گذاری چین در حوزه تحقیق    ۲۰۱۸خالقانه و تاثیرگذاری علمی از برخی رقبای خود عقب تر است. در سال  

https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.iribnews.ir/fa/international
http://www.iribnews.ir/


 
از   بیش  به  بار  اولین  برای  پژوهش  تحقیقات    ۱۴.۴و  حوزه  در  کشور  این  گذاری  سرمایه  اما  رسید.  دالر  میلیارد 

تعداد افرادی که در چین در   .ین هنوز کمتر از کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس و ژاپن استکاربردی و بنیاد 

این لحاظ هم    میلیون نفر فراتر رفته و چین از  ۴.۱۹از مرز    ۲۰۱۸حوزه تحقیق و پژوهش فعالیت می کنند در سال  

در چین که دارای مدرک فوق لیسانس    رتبه اول را کسب کرده است. بیش از نیمی از افراد مستعد عرصه فناوری

 /انتهای پیام .هستند نیز زن هستند

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 ؛ ایران، چین کمونیست را به رسمیت شناخت ۱۳۵۰مرداد   ۲۶ بریده های تاریخی در »انتخاب«؛ 

را در این گزارش    ۱۳5۰مرداد    ۲6روایت روززنامه »اطالعات« از به رسمیت شناختن چین کمونیست توسط ایران در  

)  بخوانید. انتخاب  تحلیلی  خبری  :Entekhab.irپایگاه  »انتخاب«:  (  تاریخ  چین   سرویس  و  ایران  مشترک  اعالمیه 

ایران جمهوری خلق چین را تنها دولت قانونی چین شمرد. ایران    کمونیست ظهر امروز در تهران و پکن انتشار یافت.

 و چین کمونیست موافقت کردند هرچه زودتر سفیر مبادله کنند. 

 

 حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین: مشکالت اقتصادی در ایران راه حل سیاسی دارد 

نو اینترنتی فراز  مالیات که  روزنامه  مالیات و فروش نفت،  دارد؛ اخذ  درآمد  برای کسب  راه  دو  شت: »اقتصاد فقط 

فروش شدن نیست بنابراین دولت تصمیم گرفته است نفت را به صورت سررسید بفروشد«. این مطلب قابل پیش 

دو  وعده   « است:  پرسش  این  به  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  اقتصپاسخ  گشایش  ایجاد  برای  به  لت  ادی 

«؟ بود  خواهد  تحقق  قابل  اندازه  چه  تا  نفتی  سلف  اوراق  فروش  انتخاب //    واسطه  تحلیلی  خبری  پایگاه 

(Entekhab.ir: برای کسب درآمد دارد؛ اخذ مالیات    (  راه  اینترنتی فراز نوشت: »اقتصاد فقط دو  و فروش  روزنامه 

که   مالیات  پیشنفت،  سررسید  قابل  صورت  به  را  نفت  است  گرفته  تصمیم  دولت  بنابراین  نیست  شدن  فروش 

ایجاد   برای  دولت  وعده   « است:  پرسش  این  به  چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  پاسخ  مطلب  این  بفروشد«. 

ضا حریری مجیدر//    خواهد بود «؟   گشایش اقتصادی به واسطه فروش اوراق سلف نفتی تا چه اندازه قابل تحقق

از دهه  ودر گفت  اوراق نفتی اتفاق جدیدی نیست و  یادآور شد: » فروش   ، با » فراز«  وجود داشته است،   ۵۰گو 

درصد، نام آن    ۱۹به    ۱۶گفتند اوراق خزانه و حاال با کمی دستکاری در نرخ سود از  البته نه با همین نام؛ آن زمان می

باور اشته را گشایش اقتصادی گذا به  اتاق بازرگانی چنین آدرساند«.  های غلطی در اقتصاد  ین مقام مسئول در 

 زندگی اقشار فرودست جامعه را تهدید خواهد کرد. 

او برای مصداقی شدن اظهار نظر خود همچنین توضیح داد: » چون ما حداقل سه دهه  //    اندمردم در صف ایستاده 

رانت نتیجاست که غرق در یک اقتصاد غیرشفاف  به موقعیت روز و شرایطی که پیش می ی هستیم. در  بنا  آید، ه 

به گفته او    دهد«.های داخلی یا فشارهای خارجی یک وجهی از این منشور فساد و رانت خودش را نشان می بحث

کند، بقیه مردم هم به  آورد و خودش هم خرج میهاست با تکیه بر درآمدهای نفتی خودش پول در می دولت سال 

ایستند.مانند اتفاقی که این روزها در بازار سرمایه ایران شاهد هستم. اما این بار رانت می  چار در صف ) سود(نا

  ۲درصد و طی  ۱۹بدون شک تیر دولت با جذاب جلوه دادن اوراق سلف نفتی به سنگ خواهد خورد . چراکه سود  

 گذاری، جذاب نیست.سال برای هیچ سرمایه 

ی خود و در واکنش به این پرسش که » چه راهکار قابل اجرایی برای  هااو در ادامه صحبت //    تحریم خوب است؟ 

؟ گفت: » حتی خود حاکمیت هم می دارد«  ایران وجود  اقتصاد  در  واقعی  بر  گشایش  به که  که  مادامی  داند که 

اقتصاد کشور خواه  ، افزده شود، قربانی اصلی  دیگر کشورها  با  ایران  دیگری  تنش ودر  بود«.آتش  در خالل    د  او 

https://www.entekhab.ir/fa/news/568879/%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.entekhab.ir/
https://www.entekhab.ir/fa/news/568709/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.entekhab.ir/
https://www.entekhab.ir/


 
های خود بارها تاکید کرد: » حتی اگر فرض کنیم که تحریم خوب است و موجب تقویت توان داخلی اقتصد  صحبت

برای  کشور می تولید داخلی توجه شده است؟  به رونق  اندازه  تا چه  کنیم که در دوران تحریم  اما بررسی  شود، 

 ایم« ؟ داند، چه تدبیری اندیشیده ایران میبزرگترین نقطه ضعف  ایستادگی در برابر دشمنی که تحریم اقتصادی را

 

 :وزینامه ن یلیتحل یخبر گاهیپا -

 ساله ایران و چین  ۲5جدیدترین جزئیات از توافق 

مدیر کل بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد که توافق بین ایران و چین فقط در هیئت دولت ایران 

به    ( :namehnews.comپایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز )مطرح شده است و چینی ها هنوز آن را نهایی نکرده اند.

هنوز دو طرف در    شود واقعیت ندارد.م توافق کلی بین ایران و چین مطرح می  گزارش نامه نیوز، آن چیزی که به نا

صرفا یک چارچوب کلی    موارد جزئی به توافق نرسیدند.عددهایی که از این قرارداد مطرح می شود واقعیت ندارد.

این موارد فقط در هیئت دولت ما مطرح شده و هنوز طرف چینی آن را   برای بست بیانیه مشارکت راهبردی است. 

 نهایی نکرده است 

 

 : بازار -

 کارشناس   ۳ایران؛ روایت متفاوت   -روسیه-تجارت منهای دالر در مثلت چین/   بازار گزارش می دهد

های مثبتی که  گیریتمام جهت تواند علیرغمدر حالی که مطهرنیا، کارشناس بین الملل معتقد است که ایران نمی 

به   بزرگتری  احتیاط  با  باید  و  کند  تکیه  پکن  و  به مسکو  دارد،  وجود  نگاه شرق  به  دالر در سیاست  حذف حاکمیت 

سال گذشته ایران درست بوده    ۱۵بنگرد، دکتر آبشناس می گوید: جهانیان به این موضوع رسیده اند که طرح ایده  

روابط دو جانبه میان چین و روسیه پس از سفر رسمی شی جین پینگ به مسکو در   :تهمینه غمخوار؛ بازار  .است

عنوا ۲۰۱۹سال   به  چین  جمهور  رئیس  اصلی  هدف  المللی که  بین  انجمن  نشست ساالنه  در  افتخاری  مهمان  ن 

بود، جانبه  دو  روابط  سطح  افزایش  پترزبورگ،  سنت  شد اقتصادی  کلی،  .تقویت  طور  طی  به  کشور  دو 

به لحاظ سیاسی و به   اهمیت روابط دو جانبه را در قبال یکدیگر افزایش داده و تا گذشته تالش کرده اند سالهای

ر  از شرکای اصلی تجاری  و به رشدی داشته باشند.خصوص اقتصادی روابط  چندین سال است که روسیه یکی 

برای چین بوده و چین نیز به عنوان واردکننده اصلی محصوالت روسی می باشد. بر اساس گزارشات آماری اداره  

پایان سال   در  با فدراسیون روسیه  این کشور  بین  تجاری  مبادالت   ۳.۴میزان  به    ۲۰۱۹مرکزی گمرک چین، میزان 

 .میلیارد دالر رسیده که یک رکورد در طول تاریخ روابط تجاری دوجانبه است  ۱۱۰.۷۵یافته و به رقم  درصد افزایش  

های گوناگون با یکدیگر  البته با اینکه در شرایط فعلی مسکو و پکن روابط و همکاری گسترده دوجانبه ای در حوزه 

روسیه از چین از طریق مبادالت تجاری جهت تقویت جایگاه نظامی و بین  اما توسعه این مناسبات و استفاده   دارند،

بر پررنگ تر  با این وجود، چین و روسیه با تاکید  .جهت گیری استراتژیک اروپایی آن را تغییر نداده است المللی خود،

طقه را تهدیدی علیه  حضور و نفوذ آمریکا در من بر مباحث اقتصادی، همواره شدن مبادالت تجاری فی مابین و تمرکز

اند ثباتی و همچنین کاهش   بنابراین، هر دو کشور  .منافع خود می دانسته  ارزی و بی  در جهت کاهش نوسانات 

با استفاده از ارزهای ملی برنامه ریزی و تالش   وابستگی به دالر، از پنج سال گذشته برای انجام معامالت مالی 

اند ت۲۰۱۴در سال    .کرده  و چین یک  ارزش  ، روسیه  به  ارزی سه ساله  مبادله  نامه  امضا    ۲۴.۵وافق  میلیارد دالر 

دیگری   پول  به   ، ارز  بازار  در  آن  خرید  به  نیاز  بدون  کشور  دو  این  از  یک  هر  نامه،  توافق  این  اساس  بر  که  کردند 

رخ    ۲۰۱۹دسترسی پیدا کردند. نقطه عطف دیگر در سفر رئیس جمهور چین شی جینپینگ به روسیه در ژوئن سال  

https://namehnews.com/fa/news/592671/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-25-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://namehnews.com/
https://www.tahlilbazaar.com/news/35566/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DB%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://www.tahlilbazaar.com/news/35566/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DB%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3


 
توافقی  به  بین خود  المللی  بین  ارزهای ملی در تسویه حساب های  با  برای جایگزینی دالر  داد که مسکو و پکن 

تحت   SWIFT دیگر رسیدند. در این توافقنامه دو طرف خواستار ایجاد مکانیسم های پرداخت جایگزین برای شبکه

نابراین، روسیه و چین طی چند سال گذشته به طور  ب .انجام تجارت روبل و یوان شدند  تسلط ایاالت متحده در جهت

به طوری که در سه ماه اول سال جاری، اند،  از دالر را در تجارت دو جانبه کاهش داده    ۳۰   چشمگیری استفاده 

با یورو و   با ارزهای ملی دو کشور انجام شده که این اتحاد مالی به نظر می   درصد  ۲۴درصد مبادالت تجاری آنها 

به طور جدی خدشه دار خواهد کردرسد که جای نیز  .گاه و ارزش دالر را  ایران  این میان،  تبادالت   در  از تحریم  پس 

برخی از مبادالت تجاری خود را از   مالی بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، در سال گذشته عزم خود را جزم کرد تا

طرح پیمانهای دو یا چند جانبه     م در قالببرای تجارت بدون تحری   گشودن راهی طریق پول ملی خود در راستای

با کشورهایی چون ترکیه، چین، هند و کره جنوبی است و اگر  بخش عمده مبادالت تجاری ما انجام دهد زیرا ارزی

راستا همین  از   در  بیش  شود،  منعقد  پولی  های  پولی    ۶۰پیمان  پیمان  قالب  در  راحتی  به  کشور  تجارت  درصد 

گردد می  ه   .عملیاتی  از  در  تن  سه  با  گفتگویی  در  بازار  خبرنگار  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  و  راستا  مین 

میان   المللی  بین  معامالت  در  دالر  ارزش  کاهش  با  رابطه  در  را  آنها  تحلیل  و  نظر  الملل،  بین  روابط  کارشناسان 

کشور ما می    کشورها به خصوص اتحاد مالی و پولی دو قطب بزرگ چین و روسیه و همچنین این مسئله که آیا

تواند در پیمانهای دو یا چند جانبه با این دو کشور از این کاهش جایگاه دالر با توجه به تحریم های روزافزون امریکا  

های پولی دوجانبه چه آثاری خواهد ملی و پیمان استفاده از ارزهای اینکه حذف دالر از مبادالت یا استفاده کند و

 :خوانید جویا شده که در ادامه می داشت،

به ها بدبینی  است://     روس  معتقد  الملل  بین  روابط  کارشناس  مطهرنیا،  زمینه   مهدی  در  اکنون  هم  که  آنچه 

لذا باید در    .نیاز گریز ناپذیر به باز تعریف معیارهای پولی و مالی در جهان آینده است شود، اقتصاد جهانی دیده می 

و همچنین در   ر و در بستر چنین معناییانتظار تغییر و تحولی در بازار پولی در آینده جهان باشیم، اما جدا از این ام

شکل یعنی آستانه  جهانی  بزرگ  قطب  سه  میان  رقابتی  گوناگون  های  گیری  جهت  با  جهانی  نوین  نظم  و  گیری 

ایاالت متحده امریکا، اتحادیه اروپا و چین، ما شاهد اصطکاک های موجود در این الیه های رقابتی به طور طبیعی  

دالر و سلطه اقتصادی دالر آمریکا در بازارهای جهانی امر جدیدی نیست، اما تالش همگن   گریز از هستیم. بنابراین،

رسد که به نظر می  .های موجود میان پکن و مسکو از منظر تاریخی مورد توجه استروسیه و چین علیرغم چالش

گیری یمانان اروپایی و جهتهای واگرایانه او نسبت به همپبا عنایت به روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید، سیاست

ضد  رویکرد  یک  ایجاد  جهت  در  را  مناسبی  فضای  المللی  بین  های  سازمان  با  ارتباط  در  واشنگتن  منفی  های 

کرونا و چالش های فراروی دولت ترامپ در آستانه انتخابات    .امریکایی در فضای اقتصاد جهانی فراهم کرده است

دهد، های ترامپ در حوزه های گوناگون قرار میهانی به واسطه سیاستو آنچه که امریکا را در انزوای ج  ۲۰۲۰

دهد که به یک همگرایی بیشتر در مسیر تقابل با ایاالت  این فرصت را می چین و دولت روسیه و همچنین ایران به

های جدی در متحده آمریکا نزدیک شوند، اما باید به این مسئله دقت کرد که این کشورها نیز در درون خود با چالش

و آنچه که    ۲۰۲۰کرونا و چالش های فراروی دولت ترامپ در آستانه انتخابات   .ساختار ارتباطی با یکدیگر برخوردارند

به واسطه سیاست انزوای جهانی  در  را  قرار میامریکا  گوناگون  در حوزه های  ترامپ  بههای  و دولت  دهد،  چین 

ایران و همچنین  را می روسیه  فرصت  متاین  ایاالت  با  تقابل  در مسیر  بیشتر  به یک همگرایی  که  آمریکا  دهد  حده 

با چالش  خود  درون  در  نیز  کشورها  این  که  کرد  دقت  مسئله  این  به  باید  اما  در ساختار  نزدیک شوند،  های جدی 

های مارکسیستی و مائوئیستی،    گیریروسیه و چین از نظر سنتی و با وجود جهت  ارتباطی با یکدیگر برخوردارند 

باشند و در حالی که نگاه مسکو و های مختلف نفوذ میهای جدی و تنش های تعریف شده در حوزهدارای چالش 

پذیرد، ولی در ظاهر  گیرد و محتوا میپکن به تهران به عنوان یک نگاه ابزاری در حوزه تسلط استراتژیک شکل می

گذارد می  نمایش  به  را  خود  استراتژیک  نمی  .همکاری  ایران  علیرغملذا  جهت تواند  در  گیریتمام  که  مثبتی  های 



 
به نگاه شرق وجود دارد، به مسکو و پکن تکیه کند و حتی طرفداران نگاه به شرق نیز به خوبی وقوف   سیاست

نگاه به مسکو و تهران نه به عنوان همکار و شریک استراتژیک بلکه به عنوان یک ابزار استراتژیک در جهت    دارند که

این معنا تا حدود زیادی برای مسکو و پکن    .ایجاد فضای مثبت برای گسترش منافع و اهداف پولی خود می باشند

بزرگ   های  قدرت  عنوان  به  تقدیر  هر  به  که  است  قدرت  دو  هر  ملی  اهداف  مسیر  در  ای  تعریف شده  معنای  در 

جهانی در میان شش قدرت برتر جهان قرار دارند، اما ایران در این مسیر با چالش بیشتری روبرو است و با احتیاط  

تواند ایران را به یک بازیگر بازنده تبدیل مسئله بنگرد زیرا ایجاد یک جبهه واحد علیه امریکا می بزرگتری باید به این  

 . چیزی که در جنگ جهانی اول و دوم ما شاهد بودیم کند،

از طرفی دیگر، دکتر عماد آبشناس، کارشناس ارشد مسائل بین الملل بر این باور  //    رفراگیری بی توجهی به دال

که سوء است  و   امروزه  جهان  سطح  در  خود  مخالفین  بر  فشار  جهت  ابزاری  عنوان  به  دالر  از  امریکا  استفاده 

باشند و به فکر این   شده تا بسیاری از کشورها به دالر توجهی نداشته استفاده ابزاری از دالر در این راستا موجب

با توجه به این مسئله که   با ارزهای دیگر انجام دهند. طبیعتا  موضوع بیفتند که مبادالت فی مابین خود را حداقل 

چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا در نظر گرفته شده، ارز چین یا یوان می تواند جایگزین دالر باشد. بنابراین، روسیه  

البته باید توجه داشت که ایده حذف دالر    .رفتند تا در مبادالت تجاری خود دالر را حذف کنندو چین در این راستا پیش  

سال گذشته آغاز شد و امروزه به دلیل آنکه    ۱۵تا    ۱۰از تجارت بین الملل ایده ای بود که توسط ایران یعنی بیش از  

کشورها استفاده می کند، جهانیان به این مسئله امریکا به گونه ای دیوانه وار از دالر در تحریم های خود علیه دیگر 

رسیده اند که نظر ایران درست بوده و باید دالر را از اقتصاد جهانی و تعامالت بین المللی حذف کرد. طبیعتا ایران 

این عمل می تواند منجر به    .تالش خواهد کرد که همسو با دیگر کشورها دالر را از چرخه اقتصاد خود حذف کنند

شدن تحریم های امریکا علیه ایران شود، زیرا هم اکنون بدترین تحریمی که ایران با آن مواجه است، بحث    شکسته

تحریم بانکی می باشد که بر اثر آن هیچکدام از بانکهای جهانی جرئت تعامل با ایران را ندارند زیرا با امریکا در حال  

ب نیز  سوئیفت  و  دارند  کار  و  سر  دالر  با  و  بوده  برطرف  تعامل  که  موانع  این  تمامی  لذا،  است.  مسدود  ایران  رای 

با ایران آغاز می شود شود، با کشورهای شرقی می باشد،  درصد از تجارت ایران ۹۰  .تعامالت بین المللی مالی 

  یعنی ما تجارت چندانی با کشورهای غربی و اروپایی نداریم که نگران این موضوع باشیم که اگر دالر از معامالت ما 

حذف شد، اتفاقی رخ خواهد داد. در نهایت نیز ممکن است اروپاییها نیز به این فکر بیفتند تا یورو را جایگزین دالر در  

با کشورهای شرقی می باشد، و اگر دالر از معامالت ما حذف شد،  درصد از تجارت ایران ۹۰   تعامالت خود نمایند،

اروپاییها نیز به این فکر بیفتند تا یورو را جایگزین دالر در تعامالت خود ممکن است     در نهایت   اتفاقی رخ نخواهد داد

 نمایند 

در این میان، دکتر محمود شوری، مدیر سابق گروه روسیه و آسیای مرکزی در مرکز    //   ! ود اما نه فوریمی ش

و نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  استراتژیک  میانه   تحقیقات  آسیای  و  قفقاز  روسیه،  مسائل  اینگونه   کارشناس 

قرار دادند، روسیه به این سمت  که غربیها روسیه را مورد تحریم    ۲۰۱۴پس از بحران اوکراین در سال   اظهار کرد:

حرکت کرد که در مبادالت تجاری خود از ارزهای ملی استفاده کند و تا جایی که امکان دارد استفاده از دالر و ارزش  

از سال   بنابراین  روابط خود کاهش دهد.  در  را  زمان  ۲۰۱۵و    ۲۰۱۴آن  در   کنونی تا  که  اند  توانسته  و روسیه  چین 

این امر نتیجه مجموعه ای از توافقات و اقدامات   .درصد کاهش دهند ۵۰اده از دالر را بیش از روابط تجاری خود استف

میزان   و هم  بزنند  دست  اقدام  این  به  که  بوده  براین  کشور  دو  اراده  که هم  گرفته  صورت  کشور  دو  بین  اجرایی 

کنند و ساز و کارهای ملی الزم در  تجارت دوجانبه رقم باال و ارزشمندی بوده که بخواهند از ارزهای ملی استفاده  

مجموعه ای وجود دارد که همزمان باهم باید وجود داشته باشد که   بنابراین،  .این زمینه برای دو طرف فراهم شود

اتفاق افتاده و تا میان مدت هنوز این راه ادامه دارد که دالر به طور کامل از این مبادالت حذف   ساله    ۵طی فرآیند  

درصد    ۲۴عمده ای از این روابط و مبادالت دو کشور با یورو انجام می شود و ارزهای ملی حدود    شود. البته بخش



 
لذا، بانکهای مرکزی دو کشور این موضوع را مورد توجه قرار دادند و بخشی   .در روابط تجاری دو کشور موجود است

اند یوان کرده  به  را حداقل روسیه  تبادل   دکتر محمود شوری:  .از ذخایر ارزی خود  بود که یک سیستم  مقرر شده 

مالی میان سه کشور برقرار شود که این مسئله تحت تاثیر فشار امریکا چندان پیشرفتی نداشته است. از طرفی،  

تا حدود زیادی روسها هم در مبادالت خود تحریمهای امریکا را در نظر می گیرند ضمن این که حجم روابط بین ایران 

ایران هم در    ست که روسها بخواهند خطر تحریمهای بیشتر از سوی امریکا را به جان بخرندو روسیه آنقدر زیاد نی

سالهای گذشته تالش کرده که به این توافق با روسیه و چین برسد که طی پیمانهای دو یا چند جانبه، استفاده از  

دارد میان وجود  این  در  که  اما مشکلی  قرار دهد.  در مبادالت خود  را  ایران ای ارز ملی  بانکی  ن است که سیستم 

با ایران تبادالت مالی داشته باشند و این  تحریم است و بانکهای روسی و چینی این امکان را ندارند که بخواهند 

نیست میسر  این   .ارتباط  که  شود  برقرار  کشور  سه  میان  مالی  تبادل  سیستم  یک  که  بود  شده  مقرر  همچنین، 

پیشرفتی نداشته است. از طرفی، تا حدود زیادی روسها هم در مبادالت خود    مسئله تحت تاثیر فشار امریکا چندان

روسها   که  نیست  زیاد  آنقدر  روسیه  و  ایران  بین  روابط  که حجم  این  ضمن  گیرند  می  نظر  در  را  امریکا  تحریمهای 

است که ایران بنابراین به طور کلی این سیاستی    .بخواهند خطر تحریمهای بیشتر از سوی امریکا را به جان بخرند

در روابط خود با روسیه، چین و برخی از کشورهای دیگر به کار گرفته در حالی که عملکرد بسیاری از ساز و کارها  

و مشکل است. ما محدود  انجام می شود،   برای  ایران  بانکی  روابط و سیستم  در  آینده که گشایشی  منتظر  باید 

و  ایران  یا  و  چین  و  ایران  صورت  آن  در  که  تا    باشیم  ندهند  اجازه  دیگر  و  کرده  استفاده  گشایشها  این  از  روسیه 

روسیه )  .حاکمیت دالر بر روابط تجاری دو طرف باعث شدت گرفتن و جاری شدن تحریمها در روابط دو جانبه شود

برتر در  همچنین بزرگترین دارنده ذخایر ارزی یوان در جهان است و یوان پس از یورو، دالر و ین به عنوان چهارمین ارز 

 (.شودذخایر بانک مرکزی روسیه محسوب می 

 

 : ها برترین -

 نهاد اجرایی تفاهمنامه همکاری ایران و چین 

ديدگاه  با  همراه  را  پرسش  اين  روزها  اين  بد؟  يا  است  خوب  چین  با  همكاري  بسیار  سند  آن  درباره  متنوع  هاي 

براي  مي و ظرفیت سازماني  فرد  كه چه  دارد  اين  به  بستگي  تماما  پرسش  اين  به  پاسخ  نگارنده  ديد  از  شنويم. 

به  و  منصوب  اين همكاري  اجرايي جزيیات  فرآيند  گرفته خومديريت  با    اهد شد.كار  اعتماد: سند همكاري  روزنامه 

ديدگاه  با  همراه  را  پرسش  اين  روزها  اين  بد؟  يا  است  خوب  مي چین  بسیار  آن  درباره  متنوع  ديد هاي  از  شنويم. 

نگارنده پاسخ به اين پرسش تماما بستگي به اين دارد كه چه فرد و ظرفیت سازماني براي مديريت فرآيند اجرايي 

است، ولي اگر فردي را پشت يك خودرو وسیله سودمندي  كار گرفته خواهد شد. به  جزيیات اين همكاري منصوب و

فرمان آن قرار دهیم كه هرگز رانندگي نكرده يا سوابق بسیار پر خطري در رانندگي دارد، درآن صورت نشستن در  

بنگاه اقتصادي از  سازي به معني اينكه يك  خصوصي  آمیز باشد.تواند براي سرنشینان بسیار مخاطره آن خودرو مي

كنترل ناكارآمد دولتي خارج و به دست افرادي سپرده شود كه موجب كارايي و اشتغالزايي بیشتر آن بنگاه گردد و  

خصوصي فرآيند  در  بنگاه  آن  مالي  واقعي  اصالح  ارزش  زمینه  اينكه  نهايتا  و  شود،  واريز  دولت  خزانه  به  سازي 

سازي را در چارچوب يك  ر خوبي است ولي اگر اجراي همین خصوصيساختار اقتصادي را فراهم نمايد، هدف بسیا

دامنه   به  نسبت  نارسايي  بسیار  تخصص  و  بینش  كه  بدهیم  پرسنلي  و  مديران  به دست  پراشكال  و  مبهم  قانون 

پیچیدگي-)اقتصادي و  تخلفات  سیاسي(  انواع  بروز  زمینه  ايجاد  بر  عالوه  باشند،  داشته  فرآيند  اين  اجرايي  هاي 

نخستین نكته مهم   دهیم.سازي را نیز در مسیر ركود و اضمحالل قرار ميهاي مورد خصوصيو مالي، بنگاه اداري  

درباره سند همكاري ايران و چین اين است كه در شكل كنوني، اين سند يك قرارداد نیست بلكه يك ياداشت تفاهم  
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وي طرفین و سپس تايید آن توسط هر يك  با افق زماني درازمدت است. به بیان ديگر حتي پس از امضاي آن از س

كاري يا حتي كنارگذاشتن آن، تواند از طرف ديگر به خاطر كميك از طرفین نميربط در دو كشور، هیچاز نهادهاي ذي 

ها يا بنگاهاي  المللي شكايتي ببرد. اما چنانچه در چارچوب اين تفاهمنامه، دستگاه به يك مرجع قضايي ملي يا بین

صورت چگونگي اجراي هاي چیني در يك زمینه خاص شوند، در آنراني وارد تعهدات قراردادي با طرف اقتصادي اي

تواند پیامدهاي حساس و ديرپايي را داشته باشد. براي نمونه در كشور سريالنكا و برخي تعهدات در آن قرارداد مي

هاي زيربنايي، هايي كه در پروژه داخت وام از كشورهاي آفريقايي، كشور چین به دلیل ناتواني آن كشورها در بازپر

برداري از آن تاسیسات زيربنايي را براي مدت طوالني در مانند بندر، پرداخت شده بود، رسما امتیاز مالكیت و بهره

)با   دست گرفت. را به دست كدام فرد  يا واحد اجرايي آن  اينكه فرمان  به  با چین، بسته  اين سند همكاري  بر  بنا 

نظمي تواند نتیجه درخشان يا زيانباري براي كشور داشته باشد، يا اساسا در بستر بي ي( بسپاريم، مي بودجه كاف

بي  نبايد جنبه و  البته  كه  فراموشي سپرده شود  به  قراردادي خاص،  به  منجر شدن  بدون  مديريتي،  هاي تحركي 

ي تفاهمنامه همكاري ايران و چین گمارده  حیثیتي بروز اين سرانجام را نیز ناديده گرفت. فردي كه به مديريت اجراي

اي كامال مرتبط برخوردار بوده و شناخت دقیقي از شخصیت ژئوپلیتیكي شود بايد از سوابق تحصیلي و حرفهمي

هاي قابل  ها به وي اجازه دهد بلندترين افق جمهوري اسالمي ايران در جهان داشته باشد تا مجموعه اين ويژگي 

اين س در چارچوب  ببیند.تحقق  ايران  ملت  و سعادت  رهبري  براي كسب رضايت  را  بايد   ند همكاري  وي  همچنین 

بهینه  و  راه دقیق  ورود دستگاه نقشه  براي  را  بنگاهاي  و  تعريف مفهومي همكاريها  فرآيند  به  گوناگون  هاي  هاي 

اين همكاري  از  يك  قراردادي هر  كارآمد  و  متوازن  تحقق چارچوب  و  نهاخاص  كند.  ترسیم  بايد ها  فرد  اين  اينكه  يتا 

و حرفه انساني چابك  نظارت  سازمان ستادي  و  فرآيند هدايت  يك  بتواند  واحد  اين  تا  ببیند  تدارك  و  را طراحي  اي 

ها هاي ايراني در فرآيند شناسايي و طراحي مفهومي و قراردادي همكاري اي را بر پیشرفت كار كلیه طرفحرفه

بر   بايد  بار ديگر  بگذارد.  تمايالت و تفاهمات  به اجرا  از  تاكید داشت كه در سطح يك سندي كه فهرستي  نكته  اين 

نه   و  دارد  طرفین  براي  خاصي  سود  نه  اولیه  شكل  در  سند  اين  باشد،  شده  ذكر  آن  در  طرفین  میان  همكاري 

هیچ  به  رساندن  زيان  براي  زمینه پتانسیلي  در  عملي  همكاري  اما  آنها.  از  بخشيك  و  تجها  و  اقتصادي  اري  هاي 

تواند يا منجر به شرايط  تفاهم شده در اين سند مستلزم قراردادهايي است كه ماهیت و محتواي اين قراردادها مي

برد براي طرفین گردد يا زمینه ضرر و زيان فراواني را براي آن طرف قراردادي كه در تنظیم آن دچار نارسايي يا    -برد

ل بايد از دولت و مجلس كه نهادهاي مسوول تدارك و تصويب اين  حا  اي بوده، به دنبال داشته باشد.غفلت حرفه

دقیقا چه فرد و واحد اجرايي قرار است مغز متفكر هدايت فرآيند اجرايي اين تفاهمنامه در    سند هستند پرسید كه:

آيا ادارات وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي از شرايط حرفه ايي اين اي هدايت اجرايران باشد؟ 

چارچوب تصويب  جايگاه  در  دولت  نهايتا  اينكه  آيا  برخوردارند؟  اجرايي  تفاهمنامه  قراردادهاي  موردي  و  كلي  هاي 

اي نیز لحاظ حرفه هاي مختلف است، لزوما به اين معني است كه مديران و كارمندان دولتي به همكاري در زمینه 

هاي خاص در  ها را دارند؟ تعريف مفهومي همكاريهمكاري   صالحیت هدايت و نظارت تعريف و تدارك قراردادي اين

يا سرمايه بخش تامین مالي  تدارك و مذاكره قراردادهاي  اين بخشهاي مختلف اقتصادي و  ها، گذاري مشترك در 

لحاظ شیوه سازماندهي اسناد فني، مالي و حقوقي و رساندن  نوعا در برگیرنده مالحظات تخصصي مشابهي به 

آيا هیچ دستگاه دولتي از پرسنل متخصص و با تجربه كافي برخوردار است كه بتواند    مرحله اجرا است. ها به  پروژه 

طرف  همه  گام به  برداشتن  براي  را  الزم  هدايت  و  مشاوره  خصوصي  و  دولتي  از  اعم  ايراني  و  هاي  دقیق  هاي 

همكاري مفهومي  تعريف  در  چارچوب متوازن  وتدارك  وها  دهد  ارايه  قراردادي  بسته   هاي  تكوين  فرآيند  هاي بر 

قرارداد اين  سودمندي  و  توازن  از  تا  نمايد  نظارت  گام  به  گام  صورت  به  حاصل قراردادي  اطمینان  كشور  براي  ها 

شود؟ و نهايتا اينكه مراجع دولتي يا مجلس كه در آينده بايد نسبت به تصويب برخي از اين قراردادها و همچنین  

تضمین تعهدات  از  الگويي  تصمیمپذيرش  دولتي  بودجه  تامین  يا  حرفه ي  نهاد  ازكدام  نمايند،  از گیري  )مستقل  اي 



 
براي چنین تصمیمهاي طرف قراردادها( داده ها و شركتدستگاه  را  هايي دريافت خواهند گیريهاي تحلیلي الزم 

پاسخ   كرد؟  به  ورود  تك بدون  به  مناسب  پرسشهاي  حتك  واحد  چنانچه  نگارنده  ديد  از  فوق،  و  رفه هاي  جديد  اي 

تفاهم اجرايي  هدايت  براي  دولتي(  چابكي  مدير  يك  لزوما  )نه  كارآمد  مدير  يك  زيرنظر  و چین  ايران  نامه همكاري 

نامه همكاري ايران و چین منجر به تحقق استعدادهاي قابل دسترس در آن  اندازي نشود، نه تنها تفاهمتعريف و راه 

خسارت  شرايط  بروز  امكان  بلكه  شد  تنشنخواهد  حتي  و  فسخ  بار  يا  اجرا  در  اختالفات  سر  بر  دوجانبه  هاي 

نامه  اندازي و كاركرد واحد مديريت تفاهمترين جايگاه اداري براي راه موثر  بیني است.قراردادها نیز كامال قابل پیش 

جمهور به تر به شخص ريیس جمهوري بوده تا عالوه بر امكان دسترسي آسان همكاري ايران و چین در نهاد رياست 

دستگاه  با  كار  براي  موثري  اداري  موقعیت  از  كشور،  اقتصادي  و  اجرايي  امور  مدير  ايجاد  عنوان  و  اجرايي  هاي 

دستگاه  میان  ضروري  شكلهماهنگي  در  مختلف  همكاريهاي  قرارداد  تعريف  و  زمینه گیري  در  خاص  ها  هاي 

نامه همكاري ايران و  هاي واحد مديريت تفاهمموريت در اينجا الزم است به فهرستي از وظايف و ما  برخوردار باشد.

 چین اشاره كنیم:

 نامه دو جانبه ايران و چین هاي همكاري در چارچوب تفاهمها و بخشبندي در تعريف پروژه اولويت و مرحله  -۱

براي مديران  -۲ مالي(  تامین  و  قراردادي  ويژه در خصوص مالحظات  )به  آموزشي  و  توجیهي  و    برگزاري جلسات 

دستگاه شركتپرسنل  و  مي ها  كه  طرف هايي  با  همكاري  وارد  پروژه توانند  تدارك  و  تعريف  جهت  چیني  ها هاي 

 شوند. 

زمینه   -۳ در  تخصصي  و شیوهارايه مشاوره  و حقوقي  مالي  تامین  و  تحلیل  تعیین  هاي  و  پروژه  تدارك  بهینه  هاي 

اين زمینه مشي خط ايراني طرف همكاري با طرف ها توسهاي مورد استناد و استفاده در  هاي ط همه موسسات 

هاي الزم براي به حداكثر رساندن استفاده از كاالها و نیروي انساني ايراني در اجراي بینيچیني، از جمله پیش

 ها.پروژه 

ها نامه هاي ايراني و چیني و مطالعه و ارايه تنظیمات ضروري در ترتیبات تفاهمبررسي پیشرفت همكاري طرف  -4

 و قراردادها در كلیه مراحل

ربط در  هاي حقوقي و مالي نهايي طرف ايراني در قراردادهاي نهايي و كمك به نهادهاي ذي تحلیل دقیق ريسك   -5

 آمیزهاي مخاطرهپیشگیري از بروز ريسك 

پروژه   -6 از  ادواري  وضعیت  گزارشات  پیشرفت همكاريتهیه  و  بخشهاي شناسايي شده  در  وها  گوناگون   هاي 

 ارايه آن به مقامات مربوطه 

تدارك سیاست   -۷ و  پیش تعريف  و  ميها  كه  قوانیني  بودجهنويس  )و  مالي  ابزار  مقرراتي  تواند  يا  تضمیني  اي(، 

میان طرف پشتیباني  قراردادي  ترتیبات  پیشبرد  در جهت  بهینه  را در ساختاري  قانوني  و  دولتي  هاي  هاي ضروري 

 ايراني و چیني تامین نمايد.

ربط دولتي در  هاي ذيديريت مذاكرات يا تهیه دستور كار مذاكرات و ارايه مشاوره تخصصي به مقامات دستگاه م  -۸

هاي  نامه و پیشبرد و توسعه همكاريفرآيند مذاكرات عالي دوجانبه آتي میان ايران و چین در ارتباط با اين تفاهم

 بیني شده در آن. پیش

ربط دولتي و مجلس، بیش از پیش به ضرورت انتصاب مديري كاركشته و  يرود كه مسووالن ذدر خاتمه امید مي 

تحقق همكاري حرفه براي  كارآمد  اجرايي  طراحي سازمان  و  پیش اي  تفاهمهاي  در  چین  بیني شده  و  ايران  نامه 

روش و  رويكردها  ادامه  كه  نكنند  دور  نظر  از  را  واقعیت  اين  و  نموده  نتیجهتوجه  گذشته  عملكردهاي  جز  هاي اي 

 گذشته را به دنبال نخواهد داشت. 

 



 

 :باشگاه خبرنگاران -

 جاده ابریشم قدمگاه تولیدات ایرانی  

باشگاه   گروه فیلم و صوت به گزارش  .دستگاه الکتروریسی، برای ششمین بار با امکانات بیشتر به چین صادر شد

جوان الکتروریسی ،خبرنگاران  صنعتی دستگاه  تولید  خط  الیاف یا  امکانات  راه  نانو  با  بار،  ششمین  برای  و  اندازی 

به در  .فرستاده شد کشور چین بیشتری  اروپا این دستگاه  و  اتحادیه  اختراع شده است  ثبت  ایران  و  آمریکا،چین   ،

 .را تولید کند ۹۵هزار مدیای ماسک اِن  ۶تواند، در هر ساعت می

 

 : کارپرس -

 رشد تولید خودروسازان بزرگ چین در ماه آگوست  کرونا هم حریف چینی ها نشد؛

در حالی که این روزها اغلب شرکت های خودروسازی از کاهش آمار تولید و فروش محصوالت خود به دلیل شیوع 

خودروساز    ۱۱  به گزارش کارپرس،  .کرونا رنج می برند، چینی ها همچنان پرقدرت به تولیدات خود ادامه می دهند 

انجمن تولیدکنندگان خودرو چین در گزارشی    .بزرگ چین در دهه اول ماه آگوست شاهد افزایش تولیدات خود بودند

 ۱۱/۲هزار دستگاه رسید که    4۷۳روز نخست ماه آگوست به    ۱۰اعالم کرد حجم تولید خودروسازان این کشور در  

ه با کاهش تقاضا و وقفه های تولیدی ناشی از قرنطینه و  این در حالی است ک  .درصد بیشتر از سال گذشته است

را  و فروش محصوالت شان  تولید  افت  بزرگ جهان،  اغلب خودروسازان  به خاطر شیوع کرونا  کارخانجات  تعطیلی 

  ۲4البته تولید خودروسازان چینی طی مدت مذکور در قیاس با دهه نخست ماه جوالی به میزان    .تجربه می کنند

درصد نسبت به    6/۸براساس این گزارش، تولید خودروهای سواری در چین در اوایل آگوست    .افتدرصد کاهش ی 

درصدی  5۸/۱در همین حال خودروهای تجاری رشد تولید  .هزار دستگاه رسید 4۱5سال گذشته افزایش یافت و به 

 وا منبع: شینه  .هزار دستگاه گزارش شد 5۸را تجربه کردند و حجم تولیدات این خودروها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yjc.ir/fa/news/7460216/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%82%D8%AF%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/multimedia
https://www.yjc.ir/
https://www.yjc.ir/


 

 (:22)هفته  یثدح - خبرنامه:

 ("ص"پيامبر  روز مباهلهسالت  سبنابم)  «روز مباهله»

   :ودفرم ،دبا ش و خاندان بر او اخد سالمکه  امام صادق

َن سیّدُهُم األهْتَمَ و العاقَِب و الَسّیّدَ ··· فقالوا : إلى ما  إّن نَصارى نَجْراَن لَمّا وَفَدوا على رسولِ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله و کا

رَبُ و یُحْدِثُ ··· فقالَ رسولُ  کُلُ و یَشْتَدْعون ؟ فقالَ : إلى شَهادَةِ أْن ال إلهَ إالّ اللّه ُ و أنّی رسولُ اللّه ِ و أّن عیسى عَبدٌ مَخلوقٌ یأ

إْن کُنُت صادقا نزلَِت اللّعنةُ علَیکُم ، و إْن کنُت کاذبا اُنزِلَْت علَیَّ ، فقالوا : أنْصَفَْت ، اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله : فباهِلُونی ، ف

  ا بقَومِهِ باهَلْناهُ ، فإنَّهُ لیسَ بِنَبی ّ ، و إْن باهَلَنا بأهْلِ بَیتِهِإْن باهَلَنفتَواعَدوا للمُباهَلةِ.فلَمّا رجَعوا إلى مَنازِلهم قالَ رؤساؤهُم··· : 

علیه و آله و معَهُ أمیرُ   خاصّةً فال نُباهِلُهُ ، فإنَّهُ ال یُقْدِمُ على أهلِ بیتِهِ إالّ و هُو صادقٌ.فلَمّا أصبَحوا جاؤُوا إلى رسولِ اللّه ِ صلى اهلل

 علیه و آله : نُعْطیکَ  و الحسینُ صلوات اللّه علیهم ··· فَعَرَفواحدیث و قالوا لرسولِ اللّه ِ صلى اهلل المؤمنینَ و فاطمةُ و الحسنُ

 . الرِّضا فَأعْفِنا من المُباهَلة ، فصالَحَهُم رسولُ اللّه ِ صلى اهلل علیه و آله على الجِزیةِ و انْصَرَفُوا

مبر خدا صلى اهلل علیه و آله آمدند و عرض  نصاراى نجران به همراه رئیس و نایب و ··· نزد پیا

د: به این که شهادت دهید خدایى جز اللّه نیست و من  کردند: ما را به چه دعوت مى کنى؟ فرمو

فرستاده خدایم و عیسى بنده اى مخلوق است که مى خورد و مى آشامد و صحبت مى کند ··· پیامبر  

ه کنید. اگر من راستگو باشم لعن و نفرین ، شما را  خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: پس با من مباهل

ن و نفرین ، مرا مى گیرد. گفتند: منصفانه است. آن گاه وعده  مى گیرد و اگر دروغگو باشم لع

مباهله گذاشتند.وقتى به خانه هاى خود برگشتند بزرگانشان گفتند: اگر با قوم خود به مباهله آمد  

ن صورت او پیامبر نیست اما اگر فقط با خانواده اش براى مباهله  با او مباهله مى کنیم ؛ زیرا در ای

نمى کنیم؛ چون اگر خانواده اش را به خطر انداخت حتما راست مى گوید.صبح   آمد با او مباهله

که شد نزد پیامبر خدا آمدند، دیدند آن حضرت ، امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم  

است . آنان متوجّه شدند و به رسول خدا گفتند: با تو توافق مى کنیم، السالم را همراه خود آورده 

اهله معاف بدار. پس، رسول خدا بر گرفتن جزیه از آن ها مصالحه کرد و آنان پراکنده  ما را از مب

 .شدند و رفتند 

 الحکمه،جلد دوم. زانیمنبع: م 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 بپيوندید.  "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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