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فایننشال  : اقتصاددنیای  را ضربه روزنامه  اقتصاد چین  به  نزدیکی  برای  ایران  تحریمتایمز، استراتژی  ها معرفی گیر 

می تاکید  گزارش  این  روکرد.  گسترش  برای  ایران،  و  چین  کشور  دو  که  و  کند  مشترک  نقاط  خود  اقتصادی  ابط 

قابلانگیزه  تحریمهای  به فشار  توجه  با  دارند. همچنین  آمریکا،  توجهی  در  اغلب گروههای  ایران  در  های سیاسی 

تایمز، در یک مقاله تحلیلی روزنامه فایننشال   .تایید گسترش روابط بلندمدت با ابرقدرت اقتصاد آسیا اتفاق نظر دارند

نظر از لغو سد که این توافق صرف رنظر مید ایران برای نزدیکی با اقتصاد چین پرداخته است. بهبه استراتژی جدی

حاضر ایران برای توسعه برد برای دو کشور ایران و چین تبدیل خواهد شد. در حال-ها، به یک بازی بردیا تداوم تحریم 

ها مانع اصلی این موضوع شده  ی دارد و تحریمگذاری خارجی و ورود تکنولوژقتصادی نیاز به فروش نفت، سرمایه ا

های همکاری با  دنبال توسعه راهدلیل موقعیت ژئوپلیتیک و انرژی فراوان ایران، به چین نیز به   است. از سوی دیگر

فایننشال  روزنامه  است.  کشور  ماین  خود  مقاله  در  حالتایمز  در  که  است  طیفعتقد  تمام  سیاسی  حاضر  های 

از ایران،  جامع    داخلی  برنامه  شدن  می  ۲۵عملی  استقبال  چین  و  ایران  بین  مقاله، ساله  این  اساس  بر  کنند. 

که   است  از جمله شواهدی  پایتخت،  مترو  برای  واگن  خرید  برای  ایران  و سفارش  چینی  قطعات  واردات  افزایش 

ابتدای این مقاله تحلیلی ر نیز روابط اقتصادی ایران و چین به شکل فعال وجود دارد. در  حاضدهد در حال نشان می

امور وزارت  ورودی  درب  باالی  اشاره میبه شعار  ایران  که می خارجه  نه شرقی، جمهوری  کند  »نه غربی،  گوید: 

کم اقدامی  در  اما  بهره    سابقهاسالمی.«  با  دارد،  سعی  جایران  برنامه  یک  از  »گیری  شریک    ۲۵امع  به  ساله« 

ز، پیشنهادی که در  تایمالملل به نقل از روزنامه فایننشال وه اقتصاد بیناستراتژیک چین تبدیل شود. به گزارش گر

های  طور رسمی در اختیار پکن قرار نگرفته است، نشان از تالشماه ژوئن توسط کابینه ایران مطرح شد و هنوز به

قرار  برای  در ایران  در حالی   دادن خود  بهتر است؛  ایران تحتجایگاه  اقتصاد  تحریکه  قرار  فشارهای  ترامپ  دولت  م 

تالش  و  موفقیتدارد  برجام  نجات  برای  محافظه آمها  نیروهای  است.برای  نبوده  غیرقابل یز  موضعی  که  ایران  کار 

گیر ی خود با اروپا، نقش ضربه توانند با استفاده از روابط دیرینه تجارانعطاف در برابر غرب دارند، چین و روسیه می

ک تحریم ایفا  ایران  برای  را  فایننشال ها  سینند.  پیام  بررسی  به  گزارش،  این  از  بخشی  در  ارتباط تایمز  این  اسی 

استراتژیک پرداخته است. بر اساس این گزارش، پیام سیاسی ایران از این توافق به غرب این است که این کشور  

م یک چهره سیاسی  نیست.  فایننشال حافظه تنها  به  ایران  داخل  در  اینتایمز می کار  بتواند    گوید:»اگر  ایران  اقدام 

هایی )همکاری با آنها( بود. در مقابل  حلدنبال راه توان بهآن زمان می های اروپایی شود،  موجب تغییر موضع قدرت 

 «.ی ندارداگر چنین نشود، ایران به بازی خود با چین ادامه خواهد داد، چراکه چاره دیگر

کند که در شرایط کنونی، میی به این موضوع اشاره  این گزارش در بخش دیگر//    های اقتصادی نظری طیفهم

طور سنتی طلبان نیز که به نظر هستند.مطابق این گزارش، اصالحطلبان و اصولگرایان روی توافق با چین هماصالح

ید  کنند. سعای، از توافق با چین حمایت مییدی از توافق هستهدلیل ناامبه مراوده با اروپا تمایل داشتند، اکنون به

ها، چین توانسته است تا جاپای خود را در ایران محکم  لگوید: »طی این سا طلب میلیالز، تحلیلگر اقتصادی اصالح 

و حتی آمریکا  با  تهران  برای  را  امر چین  این  باشد.  داشته  دخالتی  ایران  امور سیاسی  در  آنکه  بدون  روسیه    کند 

با متمایز می  ای که  صفحه  ۱۸ایران در مقایسه با چین اتخاذ کردند.«سند    کند؛ چراکه هر دو کشور رفتار متفاوتی 

متعددی میان دو کشور وجود دارد    دهد که نقاط همکاری تایمز رویت شده است، نشان میتوسط روزنامه فایننشال 

نظ بخش  و  فناوری  پتروشیمی،  انرژی،  حوزه  شامل  همینکه  و  پروژه امی  به طور  است.  دریایی  رغم های 



 
وند یا یک جزیره ایرانی قرار است در  شحلی مبنی بر اینکه نیروهای نظامی چین به ایران اعزام میهای مگزارش

 .ای به این موضوعات نشده استاشارهای هیچصفحه ۱۸ها قرار گیرد، در سند اختیار چینی

ایرانبزرگ  تجاری  همچی//    ترین شریک  بزرگن  نیز  ماکنون  این  است،  ایران  تجاری  زمانی  ترین شریک  در  وضوع 

تا تماست که تحریم  آمریکا موجب شده  به امی شرکت های  اندک شرکتها  ایران تجارت  جز  با  نتوانند  های کوچک 

میلیارد دالر    ۲۰/  ۷کنند. ارزش مبادالت تجاری دو کشور در سال گذشته ایران که در ماه مارس پایان یافت، برابر با  

شود ی چینی نمیت ایران است. البته این ارقام شامل آن دسته از کاالهاچهارم کل تجار بود که این رقم معادل یک

اند. از نگاه این مقاله، تمام فعاالن اقتصادی از یک زاویه به ارتباط ایران با چین نگاه  که از امارات به ایران صادر شده

ها است. پدرام سلطانی، و تحریمشناسان معتقدند که حتی برای ارتباط با چین، نیاز به لغاند و برخی از کارنکرده 

اقتصادی می دارد، گوید:  فعال  امید  آن  به  تهران  که  دالری  میلیارد  صد  چند  یک سطح  به  اقتصادی  روابط  ارتقای 

ایاالت  با  بهتر  اروپایی و چینی هردو  متحده است چراکه شرکتنیازمند روابط  آغاز تحریمهای  را در زمان  ایران  ها، 

مال تجاری برای چین است. یعنی و، این توافق یک تصمیم سیاسی برای ایران و یک تصمیم کا ترک کردند. به گفته ا

توجه این است که  ها انجام دهد. نکته قابلتواند همکاری جدی را با ایران تا زمان فعال بودن تحریماین کشور نمی

مالی مهم چ بانک موسسات  و  بازار  ها و شرکتین  در  منافع خود  آن،  بزرگ  برای سرمایه های  را  در  آمریکا  گذاری 

 .زندانداخطر نمیایران به 

برای چین ایران  دیدگاه //    دلیل مطلوبیت  بر  کارشناسان  این مقاله عالوه  نظر  ایرانی،  کارشناسان  و  های فعاالن 

ک گوید: »موقعیت ژئوپلیتیهاوس میین در اندیشکده چتم چینی را تشریح کرده است. یو جیه، محقق ارشد امور چ

به  است،  زیادی  اهمیت  دارای  چین  برای  کایران  احداث ویژه  درگیر  چین  که  دارد  قرار  پاکستانی  نزدیکی  در  ه 

راه پروژه  را  پاکستان«  و  اقتصادی چین  این طریق »داالن  از  این کشور است. چین  در  اندازی  های وسیع عمرانی 

 ال کاال برای چین بدل شود.« از نگاه این مقاله، حتی تواند به یکی از نقاط مهم انتقصورت ایران میر اینکند. دمی

حال  نشانه در  نیز  می حاضر  دیده  ایران  و  چین  میان  همکاری  از  بسیاری  بزرگ های  از  یکی  چین  ترین شود. 

شده برای که ایران خواستار یک بازار تضمین  گویند درحالیخام ایران است. تحلیلگران ایرانی میواردکنندگان نفت 

نیز اطمینان می  فتفروش ن ها از تنگه پرتنش هرمز به چین، بدون  رور نفتکش خواهد تا عبور و مخود است، پکن 

شرکت  از  یکی  مدیر  شود.  انجام  وسایل خللی  تولید  اصلی  فاش  های  نامش  خواست  که  ایران  در  سنگین  نقلیه 

در  نشود، می  دوبرابر شده اسال گوید که  ایران  به  انتظار میجاری واردات قطعات چینی  و  روند  ست  این  که  رود 

واگن مترو برای پایتخت را خریداری کند.    ۶۳۰ها است تا بتواند  اکنون در حال مذاکره با چینیهم  افزایش یابد. ایران

سازی ایرانی های اتوبوسگوید: »شرکتمی پیروز حناچی، شهردار تهران این خبر را در ماه جوالی اعالم کرد. لیالز  

لمان را داشته باشند، اما زمانی که بیدار  بنز آهای مرسدسها وقتی خوابند رویای خرید اتوبوسممکن است شب

اتوبوس خرید  به  قادر  تنها  حالت  بهترین  در  که  هستند  دارند  انتظار  ایرانی  هستند.«تحلیلگران  چینی  های 

با این حال از  توجه به نتیجه انتخابات نوامبر آمریکا در سان بدونجامع همکاری با چیتوافق ل آتی به امضا برسد. 

های عملی بین دو کشور در گرو از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن خواهد بود. یک د همکاری نگاه برخی، ابعا

فایننشال  به  نیز  ایران  از  داخلی  حومنبع  تمامی  در  قطعا  »چین  است:  گفته  توافقنامه زه تایمز  های های همکاری 

های آمریکا برداشته شوند و نی که تحریم د رساند. آنها این بازی را ادامه خواهند داد تا زما موقتی را به امضا خواه

 «.سپس بتوانند با انجام کامل همکاری با ایران، در صف اول کسب منافع بازار ایران باشند

 در جهان باقی می ماند؟  ۲۰۲۵ویروس کرونا تا 



 
میال» : اعتماد اتمام رسیدن سال جاری  به  از  براپیش  دیگری ممکن است  بد  اتفاق  رخ  دی چه  اقتصاد جهانی  ی 

تواند برای اقتصاد جهانی  آن از اتفاقاتی که می  دهد؟« عنوان مطلبی است که بلومبرگ به تازگی منتشر کرده و در 

است نوشته  باشد،  می  .تهدید  پیدا  شیوع  قدرت  با  همچنان  کرونا  که  نقاطی  در  زمستان  و  قربانی پاییز  و  کند 

نگرانیگمی است.  راه  در  بیشیرد،  جهان  در  منحوس  ویروس  این  »چندم«  موج  شیوع  خصوص  در  شده؛  ها  تر 

های در آستانه ورشکستگی  دهند و به شرکتا از کارگران و افراد بیکار شده ادامه میهای خود رها حمایتدولت 

  .امریکا نیز نزدیک است، کمتر از دو ماه دیگر  کنند، انتخاباتهای با بهره کم یا با بازپرداخت بلندمدت اعطا می نیز وام 

نیز نفس  امریکا  امریکا برای تالفی خسارت رقابت میان چین و  بر  گیرتر شده و  های اقتصادی و مالی کرونا سعی 

رسد در صورت انتخاب مجدد ترامپ جدال میان این دو کند. به نظر میها بر این کشور میوضع شدیدترین تحریم

تا حد چشمگیری کاهش  ای شود که اطمینان در خصوص بدی وارد فاز تازه ابرقدرت اقتصا  آینده اقتصادی را  هبود 

اقتصاددانان   .یافته رو به بهبود استرسد وضعیت اقتصادی در برخی کشورهای توسعه دهد. هر چند به نظر می 

ا کرد در حال کاهش ارتفاع  معتقدند پیک یا قله اول بیماری که پس از چین به سرعت در سایر کشورها شیوع پید

رسد تا  ال تالش برای رسیدن به وضعیت نرمالی در دل بحران کرونا هستند که به نظر میاست و اقتصادها در ح

میلیارد دالر به اقتصادها    ۲۰هایی در این خصوص نصیب برخی کشورها شده است. تاکنون حدود  حدی نیز موفقیت 

ها را  خشی به بخشبی مختلف تزریق شده که همین امر موجبات تعادل هاهای کرونا به بخش برای پوشش هزینه

های کند. به عنوان مثال در امریکا از شمار مبتالیان و قربانیان این ویروس در ماه اوت کاهش یافته و داده ایجاد می 

یماری به کار  دهد که این بخش تمام توان خود را برای بازگشت به روزهای پیش از بصنعتی آلمان نیز نشان می

چین نیز نشان از بازگشت زودتر از انتظار این اقتصاد به سطح پیش از شیوع  فروشی  های خردهگرفته است. داده

 .توانند به پیش از شیوع این ویروس بازگردند، مشخص نیستکروناست. اما اینکه »دقیقا« چه زمانی می 

بلندمدت مشکلی  بلومب//    کرونا،  گزارش  از  دیگری  بخش  »سیاستدر  ضرورت  بر  صحرگ  در  گذاری  حتی  یح« 

هایی دال بر کنترل این بیماری در برخی کشورها وجود دارد، تاکید کرد. چرا که اقتصادها  لی که نشانه وضعیت فع

پذیر هستند و تا زمانی که واکسن آن کشف و در مقیاس وسیع توزیع نشود، شرایط »عادی« برای  همچنان آسیب

تعطیلی برندهای معروف متوجه شد. اما    توان از تعدیل یااهد شد. درستی این گزاره را میوکارها ایجاد نخوکسب 

ها تمایل بیشتری به خرج کردن داشتند و اغلب  های اخیر چینیطی ماه  .های نگرانی دیگری نیز وجود داردنشانه 

بانک پول از  را  بانکهای خود  تراز  باعث منفی شدن  امر  این  که  کردند  قانونگذاران هها خارج  دیگر  از سوی  ا شد. 

در   نیز  بزرگامریکایی  کردن  محقق  برای  از تالش  بخشی  بتواند  شاید  البته  که  هستند  مالی  محرک  ترین 

وکارهای کوچک است. اما وضعیت در اروپا  وکارهای بزرگ را نجات دهد که این امر به معنای تعطیلی کسبکسب 

ها دهد که کارخانه ها نشان می سد »زیاد خوب نیست«. ارزیابی فعالیت ررود و به نظر می به گونه دیگری پیش می 

از    .ها نیز تا حد زیادی کاهش یافته استها را کاهش دهند زیرا تقاضا کم و حاشیه سود بنگاهدر تالشند تا هزینه 

ه شوند که در ها در فرانسه و آلمان همراهای تمدید مرخصیسوی دیگر مشخص نیست کارفرماها تا کجا با برنامه 

گیرد. در بخش آخر این گزارش نیز تصویری از ا شغل در معرض خطر قرار میهطور بالقوه میلیوناین صورت و به 

نظر می  به  آن  براساس  که  ترسیم شده  میالدی  اتمام رسیدن سال جاری  به  از  پیش  بازارهای  آینده جهان  رسد 

کمک بین  در  اقتصسرمایه  وضعیت  بهبود  برای  دولت  گرفتهای  آینده  به  نسبت  نااطمینانی  و  ناامیدی  و  ار  ادها 

»سیتی شده شرکت  در  جهانی  ارشد  اقتصاددان  مان«،  »کاترین  سقوط.  هم  گاهی  و  دارند  صعود  گاهی  و  اند 

تری نگاه کرد. »وارویک مک کیبین« از دانشگاه ملی  گروپ« معتقد است باید به وضعیت فعلی به صورت بلندمدت

تریلیون دالر به    ۳۵جهان باقی بماند و حدود  در    ۲۰۲۵ن باور است که ویروس کرونا ممکن است تا  استرالیا نیز بر ای

  .اقتصاد جهانی ضربه زند



 

 آمار بهتر از انتظار صادرات چین 

صادرات چین در ماه آگوست )مرداد( فراتر از انتظارات افزایش یافت. براساس آمارهایی که »اداره   : اقتصاددنیای 

افزایش  ی« چکمرگ عموم این کشور نسبت به سال گذشته  آگوست  روز دوشنبه منتشر کرد، صادرات    ۹/  ۵ین 

منفی   نرخ  با  یافت،  کاهش  واردات  مقابل  در  اما  رساند.  ثبت  به  را  گذشته.   ۲/  ۱درصدی  سال  به  نسبت  درصد 

وست چین با توجه ه آگکردند صادرات مابینی میکننده در نظرسنجی »رویترز« پیش تر، اقتصاددانان مشارکت پیش

برای واردات این اقتصاددانان پس    .درصد افزایش یابد ۷/  ۱درصد رشد کرد،   ۷/  ۲به آنکه در ماه پیش از آن )جوالی(  

درصدی را برای ماه آگوست انتظار داشتند. به گزارش گروه    ۰/  ۱درصدی ماه جوالی، رشد ناچیز    ۱/  ۴از کاهش  

سی، براساس آمارهای رسمی روز دوشنبه، مازاد  بیاناد« به نقل از سیاقتصالملل روزنامه »دنیایاقتصاد بین 

می انتظار  که  حالی  در  داشت.  انتظار  از  فراتر  عملکردی  آگوست  ماه  در  نیز  چین  ماه  تجاری  در  مازاد  این  رفت 

در عمل مقدار    ۵۰/  ۵آگوست   اما  مازاد تجار  ۵۸/  ۹۳میلیارد دالر باشد،  در ماه  ی چیمیلیارد دالری حاصل شد.  ن 

میلیارد دالر بود. به گزارش »رویترز« رشد صادرات چین در ماه آگوست باالترین سرعت را در    ۶۲/  ۳۳جوالی )تیر(  

آسیا   یک اقتصاددان  انگی،  گری  رساند.  ثبت  به  اخیر  نیم  و  می -سال  »نَتیکسیس«  شرکت  گرچه پسفیک  گوید 

توجه به اینکه ارقام واردات نشان از ضعف تقاضای داخلی با    تصویر کلی تجارت چین روندی رو به بهبود دارد، اما

چشم  چالش دارند،  با  تجارت  اس انداز  »تی  شرکت  در  چینی  ارشد  اقتصاددان  ژوانگ،  بو  است.  مواجه  هایی 

المبارد« اما معتقد است ارقام قدرتمند صادرات در سه ماه اخیر، رشد اقتصادی چین را در نیمه دوم سال جاری  

کاالها  اهد  تقویت خو برای  تقاضا  اما  بود،  ناامیدکننده  آگوست  ماه  واردات  آمارهای  چند  هر  ژوانگ  عقیده  به  کرد. 

ماشین  واردات  به  مربوط  عمدتا  واردات  ضعف  و  است  باال  میهمچنان  میآالت  او  اقالم  شود.  »براساس  گوید: 

گذاری قدری بدبین بود.« او  از سرمایه اندمواد خام بیشتری کرد، اما نسبت به چشم    واردات، چین اقدام به واردات

دهد با توجه به اینکه رشد صادرات ناشی از تقاضا برای تجهیزات بهداشت شخصی و تجهیزات مورد نیاز ادامه می

ماه  در  چین  صادرات  قدرتمند  عملکرد  احتماال  است،  بوده  کامپیوتر  همچون  دورکاری  آهسته  برای  رو  پیش  های 

خ که  »وقتی  شد:  لپانواخواهد  یک  آمریکایی  و  اروپایی  نزدیک  ر  آینده  در  دیگر  خریدند،  بازی  کنسول  دو  یا  تاپ 

این  به خرید  اقدام  گزارش »سیاحتماال  کرد.«به  نخواهند  اقالم  بادهای مخالف  بیانگونه  از  بخشی  البته  سی« 

دن اقتصادی  دو غول  پرتنش  روابط  و  آمریکا  نوامبر  ماه  انتخابات  از سوی  واقتصاد چین  که  زیده می یا  شود، جایی 

ای از موضوعات مورد اختالف از تجارت گرفته تا فناوری وجود دارد. بر این اساس مازاد تجاری چین در  طیف گسترده 

 .میلیارد دالر در آگوست رسید ۳۴/ ۲۴میلیارد دالر ماه جوالی به  ۳۲/ ۴۶برابر آمریکا از 

 طالی سیاه در منگنه چین و عربستان

ترین عملکرد را از ماه ژوئن ثبت کرده بودند، در روز آغازین هفته جاری  ه گذشته ضعیففتی که هفتهای نشاخص

)دوشنبه( نیز به پسرفت قیمتی ادامه دادند. طالی سیاه از اعالم کاهش قیمت رسمی نفت عربستان برای تحویل  

گر منفی  اثری  اکتبر  ماه  کاهدر  به  بازار  فعاالن  توسط  موضوع  این  چراکه  شده فت  داده  ارتباط  چین  تقاضای  ش 

رای اولین بار در شش ماه اخیر قیمت رسمی نفتش را پایین آورده. همزمان آمار واردات نفت چین است. عربستان ب

ین کشور در ماه  درصد از آگوست سال گذشته بیشتر است. ا  ۱۳نیز برای دومین ماه متوالی کاهش یافته، هرچند  

میلیون بشکه نفت    ۱۱/  ۱۸میلیون بشکه نفت خام رکورد زد. ماه گذشته چین هر روز   ۱۲/  ۴۹ژوئن با واردات روزانه  

  ۴۳کردند؛ به این معنا که برنت بین  ای سه دالری نوسان میهای نفتی در بازه وارد کرد. برای حدود دو ماه شاخص

آمریکا  ۴۶و   بر بشکه و نفت خام  بین    دالر  آمد می   ۴۳و    ۴۰نیز  این مدت معامله کردند. ددالر رفت و  انتظار  ر  گران 



 
کشیدند؛ اتفاقی که اکنون رخ داده اما بر خالف تمایل فعاالن بازار با  محرکی برای خروج نفت از این محدوده را می

 .کاهش قیمت

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 یافت   ارز کاهش  ۳۱نرخ رسمی  ؛ ۹۹شهریور  ۱۸

ارز عمده را اعالم کرد که براین   ۴۷شنبه( نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امروز )سه -ایرنا -تهران

به گزارش ایرنا،    .همراه شد و نرخ هشت ارز هم ثابت ماند  ارز با افزایش قیمت  ۶ارز کاهش یافت،    ۳۱اساس نرخ  

هزار ریال قیمت خورد. هر   ۴۲ امروز )هیجدهم شهریور( هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و

ک  همچنین در تابلوی بان  .ریال اعالم شد  ۵۹۲هزار و    ۴۹ریال و هر یورو نیز    ۲۱۵هزار و    ۵۵پوند انگلیس به قیمت  

ریال،    ۶۹۱هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۸۲هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۷۶۴هزار و    ۴۵مرکزی، هر فرانک سوئیس  

ریال، دینار کویت   ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۲ریال، روپیه هند    ۶۶۵هزار و    ۶کرون دانمارک  

کنگ   ریال، دالر هنگ   ۵۱۷هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن   ۳۲۷و هزار    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۶۸هزار و    ۱۳۷

ریال،    ۳۹هزار و    ۳۲دالر کانادا   عالوه بر این، نرخ  .ریال قیمت خورد  ۲۳۴هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵

ریال، روبل روسیه    ۶۳۳و  هزار    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۰۹هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۸۸هزار و    ۲۸دالر نیوزیلند  

  ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۱۷هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۵

  ۷۰۴هزار و   ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۴هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۱هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۵۶۹هزار و  

یکصد   ریال،  ۳۲ریال، کیات میانمار   ۲۷۱هزار و  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۵۳۳هزار و  ۴۹ی بنگالدش ریال، یکصد تاکا

  .ریال تعیین شد  ۸۱۲هزار و   ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۱۷هزار و    ۸ریال، یکصد درام ارمنستان    ۵۳۶هزار و    ۳۵روپیه نپال 

ریال، یک    ۸۳هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۶۳۴هزار    ۱۳۳د  ریال، یکصد بات تایلن  ۱۴۵هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین  

ریال،    ۹۰۱هزار و  ۹یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۴۰هزار و  ۳۵هزار وون کره جنوبی  

گرجستان   و  ۱۳الری  اندونزی    ۶۱۶هزار  روپیه  هزار  یک  و    ۲ریال،  افغانی     ۸۴۰هزار  روبل  ۵۴۷ریال،  جدید    ریال، 

ریال، سامانی   ۳۰۷هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۸۸۱هزار    ۱۵بالروس  

ریال    ۹۶۶هزار و  ۱۱منات جدید ترکمنستان  ریال،  ۲۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال ۰۶۸و   هزار ۴تاجیکستان 

 .گذاری شدارزش 

 

 م ایرانای به نا شانگهای و حلقه مفقودهسازمان همکاری 

منطقه  -ایرنا-تهران زنجیره همگرایی  از  نمادی  به شمار میسازمان همکاری شانگهای  آسیا  در  بدون  ای  که  رود 

های آن کامل  عضویت دائم ایران، با موقعیت ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک منحصر به فردی که در آسیا دارد حلقه

می ایران در چین در آستانه برگزاری اجالس  رش ایرنا »محمد کشاورزاده«، سفیر جمهوری اسالگزابه    .نخواهد شد

در   شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  خارجه  »والدیمیر   ۲۰و    ۱۹وزرای  با  مسکو  در  امسال  شهریور 

کرد گفتگو  و  دیدار  پکن  در  سازمان  این  کل  دبیر  حدود    .نوروف«،  ب  ۱۵ایران  که  است  ناظر  سال  عنوان  این ه  در 

نوروف در دیدار با    .یت دائم آن تا به حال به رغم درخواست رسمی میسر نشده استسازمان حضور دارد، اما عضو

های تجاری و  های مختلف به ویژه در زمینه سفیر کشورمان از وجود توانایی باالی سازمان برای همکاری در زمینه 

های دبیرخانه    وی اظهار داشت: »نقشه راه توسعه همکاری  .خن گفتاقتصادی، فرهنگی و امور بشردوستانه س

که سال گذشته در جلسه شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای   سازمان همکاری شانگهای با اعضا«  

بستر بسیار خوبی برای ایران و سایر کشورها به عنوان عضوی از »خانواده سازمان همکاری شانگهای«   امضا شد

https://www.irna.ir/news/84030955/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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را یکدیگردر  با  پیدایش سازمان همکاری  حال سؤال    .است ستای تشدید همکاری ها  فلسفه  این است که اصوالً 

شانگهای چیست؟ و نقش و جایگاه ایران در این سازمان چگونه است و تا چه حد امکان همکاری بین این دو میسر  

 .است

، Shanghai Cooperation Organization – (SCO) شانگهای  سازمان همکاری//    سازمان همکاری شانگهای  تولد

با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و  

ین، این بنابرا  .پا به عرصه ظهور گذاشت  ۵در شهر شانگهای تحت عنوان گروه شانگهای    ۱۹۹۶تاجیکستان در سال  

با پذیرش عضویت ازبکستان و رسیدن تعداد اعضا به   ۲۰۰۱است که در سال    ۵های  سازمان ادامه سازمان شانگ 

شش کشور )سایر کشورهای عضو عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان( ارتقاء و نام آن  

این سازمان  ، رهبران کشورهای عضو  ۲۰۰۲ئن سال  پس از آن، در ژو  .نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد

اهداف، اصول، ساختار و نحوه عملکرد آنرا نشان   را که به تفصیل SCO پیترزبورگ روسیه منشور در سن در دیداری  

به طور رسمیمی ترتیب سازمان همکاری شانگهای  بدین  و  امضا رساندند  به  و حقوق   دهد  قوانین  بر اساس  و 

شبین تأسیس  سال    .د الملل  هن  ۲۰۰۵در  ایران،  کشور  عنوسه  به  پاکستان  و  سازمان د  این  به  ناظر  اعضای  ان 

درخواست    ۲۰۱۵و    ۲۰۰۶های  به عضویت دائم آن درآمدند. ایران نیز در سال  ۲۰۱۷پیوستند. هند و پاکستان در سال  

ارائه کرد را  دائم  این    .عضویت  ناظر  از اعضای  نیز  بالروس  و  از  افغانستان، مغولستان  ژوئیه    ۱۰سازمان هستند. 

این شوک  ۲۰۱۵ در  عضویت  متقاضیان  صف  به  نیز  سریالنکا  و  ترکیه  کامبوج،  نپال،  آذربایجان،  ارمنستان،  رهای 

پیوسته حدو    .اندسازمان  شانگهای  سازمان  جغرافیایی  حدود    ۶۰محدوده  آن  جمعیتی  و  مربع  کیلومتر    ۳میلیون 

های کاری آن چینی و  زبان    است.ساحت و جعیت جهان را در بر گرفته  است. یعنی حدود یک سوم م  میلیارد نفر  

افزودرو و جمعیتی خواهد  این وسعت جغرافیایی  بر  اعضاء  تعداد  افزایش  در عمل سازمان   .سی است.  هرچند، 

منطقه  سازمان  یک  شانگهای  میهمکاری  شمار  به  باز  استقبال  ای  آن  در  کشورها  سایر  عضویت  از  که  رود 

 .ران شده استمانع از عضویت برخی کشورها مثل ایما رویکردهای متفاوت اعضای کنونی شود. امی

ای نهفته ای و جهانی فلسفهدر پس هر ائالف و یا سازمان منطقه //    ه پیدایش سازمان همکاری شانگهایفلسف

است. پیدایش این سازمان بخشی از فرایند همگرایی در آسیا است؛ فرایندی که آسه آن، اکو، سارک و اپک نیز  

آن  بخش دیگر  میهای  شکل  مق  .دهندرا  در  همگرایی  شانگهای  سازمان  مورد  از در  امنیتی،  تهدیدهای  با  ابله 

  .رودهای تروریستی در منطقه تا تهدیدهای غرب در قالب گسترش ناتو مهمترین عامل تولد آن به شمار میگروه 

چالش فصل  و  حل  برای  تالش  آغاز  در  که  است  این  استقحقیقت  تازه  کشورهای  امنیتی  از  های  یافته)پس  الل 

نگهای بود. در آن زمان کشورهای یاد شده پس از استقالل دریافتند  فروپاشی شوروی( عامل پیدایش سازمان شا

های جدایی  های تروریستی، افراط گرایی و فعالیت گروه ها و فعالیت با گسترش سازمان  توانند به تنهایی  که نمی

تور کار  ای برای تحقق اهداف امنیتی را در دسچوب سازمانی منطقه طلب مقابله کنند، از این رو همکاری در چار

دادند برکار    .قرار  اعضاء  مرزی  اختالفات  فصل  و  حل  بر  عالوه  شانگهای،  همکاری  سازمان  اهداف  اساس  این  بر 

گروه  تروریسم،  محور  سه  علیه  گروه جمعی  علیه  مبارزه  و  گرا  افراط  و  طلب  جدایی  مانند  های  تروریستی  های 

نب  .های وابسته به طالبان متمرکز شداعده و گروه الق را نادیده گرفت: یکی  اما  اید دو هدف اصلی و مهم دیگر آن 

محدودیت اقتصادی  حذف  فواصل  و  موانع  و  تجاری  یکجانبه  های  با  مقابله  دیگری  بین و  عرصه  در  المللی  گرایی 

ه در کشورهای عضو ساکن هستند چه از واقعیت این است که وسعت جغرافیایی و جمعیت قابل توجهی ک  .است

نی و زیر زمینی و چه به لحاظ بازار مصرف ظرفیت غیر قابل انکاری از نظر اقتصادی برای اعضا به  نظر ذخایر رو زمی

این سازمان می  .رودشمار می  بر جهان تک قطبی و  همچنین،  باشد  پایانی  ناتو  در مقابل  رقیبی  به عنوان  تواند، 

 .المللب و به ویژه آمریکا در عرصه روابط بین گرایی غریکجانبه 



 
تا به حال به    //  ن و سازمان همکاری شانگهایایرا ایران چندین سال است که عضو ناظر این سازمان است اما 

آسیا   و  در خاورمیانه  آن  فرد  به  منحصر  و  که موقعیت خاص  درحالی است  این  نیامده است.  در  آن  دائم  عضویت 

در سازمان درک نکرده باشند و از یی مانند چین و روسیه، به عنوان دو قدرت تعیین کننده  چیزی نیست که کشورها

نگاهی به جغرافیای آسیا و خاورمیانه مبین منحصر به فرد بودن موقعیت ژئوپلیتیکی ایران است.   .آن غفلت کنند

بندی  تقسیم  بیشتر  در  مجمو-های سیاسیایران  از  دارد:عضوی  وجود  آسیا  خاورمیانه  جغرافیایی  کشورهای  عه 

ه خلیج فارس است؛ از اعضای کشورهای حاشیه دریای خزر است و متصل  است؛ یکی از اعضای کشورهای حوز

غربی جنوب  آسیای  زیرمجموعه  از  بخشی  همچنین  است،  میانه  آسیای  می   به  شمار  موقعیت   .رودبه  چنین 

از یک به چهارراه مواصالتی غرب و شرق  را  آن  به فردی  بدل کرده    منحصر  دیگر  از طرف  طرف و شمال و جنوب 

میلیون    ۸۰وه، ایران یکی از کشورهای اصلی جهان از نظر ذخایر نفت و گاز و با دارا بودن جمعیتی باالی  بعال  .است

رود. از این نظر در کنار موقعیت منحصر به فرد ژئو پلیتیکی دارای یک  از بزرگترین کشورهای منطقه به شمار می 

ن رو عضویت ایران در سازمان شانگهای یک بازی  از ای .های عظیم اقتصادی استو اکونومیک با پتانسیلموقعیت ژئ

ژئو اکونومیک خود -بر پلیتیک و  ژئو  با پتانسیل عظیم  برد  این عضویت خواهد  از  ایران  برد است. در کنار نفعی که 

دالیل مخالف غرب با عضویت ایران نیز همین امر  قدرتمندی آن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یکی از   تواند در  می

 .اند باشدتومی

اگر همگرایی، فلسفه پیدایش سازمان همکاری شانگهای در آسیا است //    ن حلقه مفقوده همگرایی در آسیاایرا

ب  .های زنجیر این همگرایی تکمیل نخواهد شدحلقه   بدون ایران با ایران، برای اکثر کشورهای سازمان و  ه  رابطه 

و ایران دارای منافع مشترک بسیار و  سی پوشیده نیست که چین  ویژه چین و روسیه مهم و استراتژیک است. بر ک

تواند موقعیت چین در اقیانوس هند  گاه استراتژیک در منطقه خلیج فارس هستند. به اعتقاد کارشناسان ایران می

با م   و خلیج فارس را تقویت کند. همچنین قادر است در  تایوارابطه  ن نقش عامل بازدارنده استراتژیک را در  سئله 

ک بازی  آمریکا  توجه همواره    .ندمقابل  قابل  اقتصادی  رشد  وجود  با  و  جهان  اقتصاد  دومین  عنوان  به  چین  بعالوه، 

ساله بین دو کشور مؤید جایگاه استرتژیک ایران   ۲۵نیازمند منابع نفت و گاز ایران است. تالش برای تحقق برنامه  

راه و احیای جاده تاریخ-چین است. طرح یک کمربند  برای اییک  ابریشم بدون  ناقص خواهد بودی  برای   .ران  ایران 

روسیه نیز از موقعیت ژئوپلیتیک حساسی برخوردار است که از دیرباز مورد توجه این کشور بوده است. ایران نه 

کند، بلکه در دوران کنونی س هند را فراهم میتنها دسترسی روسیه به بنادر موجود در آبهای خلیج فارس و اقیانو

اندازی و احاطه استراتژیک آمریکا به این کشور از سمت جنوب به عنوان حائلی در بخش جنوب روسیه مانع دست  

در مقابل، کارشناسان بر این نکته نیز تأکید دارند که روسیه نیز برای ایران به عنوان مانعی در برابر حضور و    .است

قد منطقه رت نفوذ  فرامنطقههای  و  ترکیه  و  اسرائیل  مانند  قفقا ای  منطقه  در  آمریکا  و  ناتو  آسیای  ای همچون  و  ز 

آید. هر دو کشور با گسترش ناتو به سمت شرق، گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا  مرکزی به حساب می

ی این حوزه و حذف ایران و روسیه از  در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی و سلطه غرب، بویژه بر منابع انرژی کشورها

مخالف   خارج  دنیای  به  منطقه  این  انرژی  انتقال  می  .استمسیرهای  کلی  طور  مبانی  به  از  یکی  که  گفت  توان 

تواند در  گیری پیمان شانگهای مبارزه با هژمونی آمریکا است که از این نظر نیز عضویت ایران هم میاصلی شکل

نیک این سازمان باشد و هم منافع منحصر به فردی را برای کشور به دنبال داشته  راستای تقویت بنیان ضد هژمو

های بزرگ و مهم و تأثیر گذار در شورای امنیت سازمان ملل بر همه این موارد، چین و روسیه قدرت عالوه    .باشد

ران در سازمان شانگهای  دارند. لذا حضور ایمتحد هستند و در راستای ایجاد نظام چند قطبی بین المللی گام بر می

 .ی باشدای و بین المللهای منطقه ای برای حضور آن در عرصه تواند زمینه می

 

 کاهش ذخایر دالری، واکنش چین به فشارهای آمریکا
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افزایش فشارهای واشنگت  -ایرنا  -پکن آمریکا و  باال گرفتن تنش ها میان چین و  با  ن، پکن  گزارش ها حاکی است 

از آن را فروخته است ایرن   .کاهش ذخایر ارزی دالری را در دستور کار قرار داده و بخشی  ا چین دارای  به گزارش 

با آمریکا، موضوع اینکه چین بتدریج سهام   ذخایر کالن ارزی دالری است و به همین دلیل در میان بحران در روابط 

قبل مطرح از  تر  دهد، جدی  کاهش  را  نزد خود  برای   است  دالری  بیشتری  تمایل  پکن  دالر  با تضعیف شدید  بویژه 

دلیل تنش های کم سابقه در روابط دو کشور، موضوع کاهش   در روزهای اخیر به  .فروش این اوراق خواهد داشت

چین به آمریکا، کاستن از ذخایر ارزی دالری و همچنین توقف صادرات دارو و مواد شیمیایی   صادرات فلزات کمیاب

با اقدامات تنش زای واشنگتن مطرح شده استبرای سا برای مقابله  آمریکا  به  از سوی     .خت دارو  البته آماری 

چین درخصوص ارزش دارایی های اوراق قرضه دالری این کشور منتشر نشده است اما وزارت خزانه داری آمریکا  

کرد که با این حساب چین پس از   الر براوردمیلیارد د  ۷۴در پایان نیمه اول سال جاری میالدی میزان آن را یک هزار و  

در   آمریکا  بزرگ  طلبکار  دومین  شودژاپن  می  محسوب  درباره    .دنیا  مطلبی  انتشار  با  چین  تایمز  گلوبال  روزنامه 

کاهش اوراق قرضه دالری نوشته است: مدت ها است که چین این موضوع را در نظر دارد اما به دلیل آنکه آمریکا  

اقتصاد  شی جو نیانگ« استاد دانشگاه  »  .کرده است موضوع با جدیت بیشتری پیگیری می شودفشارها را بیشتر  

درصد از این اوراق را بفروشد و آن را به    ۲۰شهر شانگهای می گوید: در شرایط عادی این احتمال هست که چین  

چین      .اوراق امکان داردمیلیارد دالر کاهش دهد ولی در شرایط خاص مانند رویارویی نظامی فروش همه این    ۸۰۰

میلیون دالر از این اوراق    ۳۰۰میلیارد و    ۹رداد ماه امسال  پیشتر اقدام به فروش بخشی از این اوراق کرده و در خ

اکنون   را  اوراق  این  را فروخت و سهام  آمریکا  میالدی    ۱۹۹۵در سال      .درصد کاهش داده است  ۳.۵قرضه خزانه 

نزد چین   دالری  قرضه  اوراق  در سال    ۷۹سهم  اما  بود  به    ۲۰۱۵درصد  کل   ۵۸میالدی  یافته است.  کاهش  درصد 

    .میلیارد دالر است و چین بیشترین انباشت ارزی دنیا را در اختیار دارد  ۱۵۰هزار و   سه زی چین هم اکنونذخایر ار 

ارزی دال به ذخایر  اتکا  العاده  تاکید کرده است که تجربیات روسیه در کاهش فوق  با  نشریه چینی  ری در مواجهه 

موضوع کاهش دالر و کاربرد دیگر ارزها      .ه استتحریم ها و فشارهای آمریکا برای چین بسیار کاربردی و سازند

بخصوص استفاده بیشتر از یوان پول ملی چین برای معامالت تجاری بین کشورهای مختلف دنیا با چین و با یکدیگر  

نظر می   به  و  و مطروحه است  روز  از فشارهای  از مسایل  برای عبور  ایده  این  از  بیشتری  روز استقبال  رسد هر 

   .آمریکا می شود

 

 همکاری تجاری ایران و اوراسیا، موتور محرک اقتصاد غیرنفتی 

اقتصادی اوراسیا  های ارتباطی منطقه، تقویت همکاری با اتحادیه  نظر به نقش مهم ایران در شاهراه  -ایرنا  -تهران

شود که همواره در سوی »اقتصاد غیرنفتی بر پایه تولید« میسبب حرکت از »اقتصاد نفتی متکی بر واردات« به  

ش  با توجه به سیاست ایران برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، رویکرد افزای   .دستور کار دولت بوده است

گرفت قرار  کار  دستور  در  ای  منطقه  جدید  بازارهای  یافتن  و  نفتی  غیر  استصادرات  جمله،    .ه  از  راستا،  این  در 

اقتصادی  بازا  اتحادیه  بازار  گرفته،  قرار  توجه  مورد  کرونا  شیوع  دوران  ویژه  به  و  اخیر  های  ماه  در  که  رهایی 

پیشنهاد ایجاد یک    ۱۳۹۵ایران در سال    .ری امضا کرداوراسیاست که در سال گذشته، تهران با آن، موافقتنامه همکا

اقتصادی اتحادیه اوراسیا ارائه کرد، پیشنهادی که    منطقه آزاد تجاری میان کشورمان و این اتحادیه را به کمیسیون

 سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقالم و میزان  ۲مورد استقبال اعضای این اتحادیه قرار گرفت و پس از  

 .در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید  ۱۳۹۷اردیبهشت    ۲۷تعرفه ترجیحی آنها، باالخره این موافقتنامه در تاریخ  

قلم کاال با تعرفه ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه    ۸۶۲تجارت    ۱۳۹۸سرانجام در اوایل آبان ماه سال  

ای است که با های منطقه همین ائتالف اقتصادی اوراسیا یکی ازبه عبارت دیگر اتحادیه  .اقتصادی اوراسیا آغاز شد

   ی به جای اتحادیه گمرکی اوراسیا تشکیل شد و سپسمیالد  ۲۰۱۴حضور روسیه، قزاقستان و بالروس از سال  
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اکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه هستند، اما بیش  اگرچه هم  .قرقیزستان و ارمنستان را نیز در خود جای داد

بین   ۴۰از   سازمان  و  برخی کشور  حتی  و  صربستان  مصر،  هند،  جنوبی،  کره  اندونزی،  چین،  جمله  از  المللی 

حوزه کرده  کشورهای  آمادگی  اعالم  اتحادیه  این  چارچوب  در  فعالیت  برای  التین  کشورهای   .اندآمریکایی  اکنون 

ا   ۲۰عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا    ۵.۲میلیون نفر جمعیت دارند که    ۱۸۳ز  میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش 

را شامل می ایران، ویتنام و سنگاپوردرصد جمعیت جهان  توافقنامه   شود. جمهوری اسالمی  به آن با  های موقت 

به باور مقامات ایران    .ها برای حضور صربستان، مصر، آرژانتین، اردن و تایلند نیز ادامه دارداند و رایزنیمتصل شده

اوراسیانعقد موافقت اتحادیه  با  ایران  و امه میان  با جهان است  تجارت  زیرساخت  آمادگی  بررسی  برای  آزمونی   ،

 .ریزی شودهای مبادالت تجاری مورد ارزیابی قرار گیرد و برای رفع مشکالت آن برنامه ساختسبب می شود تا زیر

اصالندوز، مسیر ریلی آن   -آهن جلفاخط ایران با ارمنستان از طریق منطقه ارس دارای مرز خاکی بوده و با اتصال  

بین  شاهراه  امتداد  شمادر  شرق   -لالمللی  و  می  -جنوب  تکمیل  س   .شودغرب  روسیه  از  با  ما  کشور  دیگر  وی 

باشدمی داشته  ارتباط  هواپیمایی  و  کشتیرانی  خطوط  برقراری  طریق  از  که   .تواند  شرایطی  در  است  گفتنی 

تحریم تحت  ایران  اسالمی  ججمهوری  تعهداتش  به  نتوانسته  نیز  اروپا  و  دارد  قرار  غرب  ظالمانه  عمل  های  امه 

ای و افزایش صادرات  های فراوانی را برای توسعه مبادالت منطقه جانبه با اوراسیا فرصت بپوشاند، همکاری همه

خواهد ساخت  فراهم  کشور  این  موافقت  .غیرنفتی  عقد  به  با  روز  هر  کنون  تا  اوراسیا  اتحادیه  با  ایران  میان  نامه 

اقتصاد    جانبه میان دو طرف افزوده شده است تا حدی که بیماری مرگبار کرونا که تا کنونهای همهمیزان همکاری

اری تجارت با اتحادیه  های بزرگ جهانی را فلج کرده، نتوانست از این مبادالت بکاهد که این مساله از پایداکثر قدرت 

دارد حکایت  اتحادیه  با  اقتصادی  و  تجاری  روابط  توسعه  قابلیت  و  اوراسیا  توسعه   .اقتصادی  سازمان  اعالم  بنابر 

خرداد سال    ۳۰تا  (  ۱۳۹۸آبان    ۵ز زمان آغاز همکاری با این اتحادیه )از  تجارت حجم کل تجارت با اتحادیه اوراسیا ا

به   و    ۲جاری  قبل  میلی  ۴۱۷میلیارد  به دوره مشابه سال  این    ۱۴ون دالر رسیده که نسبت  که  درصد رشد داشته 

کل صادرات    .میزان رشد علی رغم شیوع ویروس کرونا و کاهش حجم مبادالت در سطح بین المللی رخ داده است

نسبت به دوره  میلیون دالر بوده که    ۶۸۱بالغ بر    ۹۹خرداد    ۳۰ایران به اوراسیا پس از اجرایی شدن موافقتنامه تا  

میلیون دالر بوده که نسبت به    ۷۳۶درصد رشد داشته و کل واردات نیز بالغ بر یک میلیارد و    ۱۷مشابه سال قبل  

با رشد   قبل  مواجه  ۱۳دوره مشابه سال  در حاشیه    .شده است  درصدی  آستارا  گانه  مرزهای سه  گفتنی است 

روزی  ها و بیماری کرونا، از سرحدات فعال و شبانه تحریمدریای خزر و همسایگی جمهوری آذربایجان بدون تاثیر از  

درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی در سه ماه   ۲۳ایران است، چنانکه طبق اعالم گمرک این شهرستان، افزایش  

ا بروننخست  تجارت  جهش  و  رونق  بر  دلیلی  خود  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  نقش مسال  و  آفرینی  مرزی 

 .گانان داخلی در بازارهای اوراسیاستتولیدکنندگان و بازر

 

 افت درصد افزایش ی  ۶تجارت خارجی چین 

چین  -ایرنا  -پکن گمرک  آگوس آمارهای  ماه  در  چین  صادرات  و  واردات  حجم  دهد  می  )نشان  تا    ۱۰ت    ۱۰مرداد 

یوان )هر دالر    ۲.۸۸شهریور(   با دوره مشابه سال گذشته    ۶.۷تریلیون  در مقایسه  بود که  افزایش    ۶یوان(  درصد 

تریلیون یوان بوده که   ۱.۲۳تریلیون و  ۱.۶۵نا در این میان، حجم صادرات و واردات به ترتیب به گزارش ایر .یافته است

ترتیب   و   ۹.۵به  افزایش  یافته است  ۰.۵درصد  به طور کلی، در هشت ماهه نخست امسال، حجم   .درصد کاهش 

است اما میزان کاهش در  درصد کاهش یافته    ۰.۶تریلیون یوان بود که    ۲۰.۰۵واردات و صادرات تجارت خارجی چین  

درصد کم تر شده است که نشان می دهد روند تجارت خارجی چین رو    ۱.۱مقایسه با هفت ماهه نخست امسال  

میلیارد دالر آمریکا    ۵۸.۹۳دومین اقتصاد بزرگ دنیا در ماه آگوست مازاد تجارت   بر اساس این آمار،    .ه بهبود استب

  .میلیارد دالری را براورد کرده بودند  ۵۰بینی ها نهایتا ثبت مازاد تجاری    را به ثبت رسانده است در حالی که پیش
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در صادرات در میان همه گیری کرونا به برخی از عوامل خاص  انعطاف پذیری شگفت آور چین   کارشناسان معتقدند

ا از جمله افزایش صادرات تجهیزات محافظت شخصی، محصوالت صنایع دستی ز و کاهش صادرات توسط برخی 

، واردات و صادرات  ۲۰۲۰در هشت ماه اول سال   گزارش ها حاکی است  .رقبای این کشور در بازار ناشی می شود

با   و اتحادیه »آسه آن«، اتحادیه اروپا و ژاپن افزایش یافته استچین به کشورهای عض در حالی که حجم تجارت 

 .ایاالت متحده به آرامی کاهش یافته است

 

 ای جدید پاکستان با فناوری چینی اندازی راکتور هستهراه

ای کراچی، برای اولین بار  در نیروگاه هسته  ۲پاکستان برای راه اندازی یک واحد جدید موسوم به کی    -ایرنا  -تهران

و به هائولونگ  پیشرفته چینی موسوم  فناوری  بهراز  آوای    .ه گرفته استان  از خبرگزاری  نقل  به  ایرنا  به گزارش 

آزمایش  کی  افغانستان،  واحد  گرمایی  هسته   ۲های  ملی نیروگاه  شرکت  همکاری  با  کراچی  ای 

است چین ایهسته شده  هسته  .انجام  گذاری  سوخت  همچون  فرایندهایی  فناوری،  این  از  استفاده  نیز با  و  ای 

بر پایه این گزارش، موفقیت آزمایش گرمایی جدید   .گیرندنی بیشتری صورت می و ایم  تولید برق با سرعت و دقت

کند و امنیت نصب ای در نیروگاه کراچی هموار میهای هسته را برای شبیه سازی برخی فعالیت راه در این نیروگاه

عنای کنترل دقیق  ر به محرارتی مذکو تست انجام  .کندای تضمین میتجهیزات جدید را قبل از سوخت گذاری هسته 

لوله  پوشش  کیفیت  نیروگاه،  کننده  خنک  سیستم  آنهاست کیفیت  طراحی  کیفیت  از  اطمینان  و    .ها 

ای در چین و خارج از این نیز شهرت یافته، تا به حال در شش نیروگاه هسته HPR۱۰۰۰ وان که به هائولونگ فناوری

ای انجام شده در آنها تضمین شود. این فناوری اولین  هالیت کشور مورد استفاده قرار گرفته تا کیفیت و امنیت فع 

 .ای فیوجینگ چین مورد استفاده قرار گرفتنیروگاه هسته   ۵بار در واحد 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 چین در سواحل شرق و شمال شرق   آغاز رزمایش هاي/   اداره امنیت دریایی چین

رزمایش  مجموعه  بو نخستین  دریای  در  دوشنبه  روز  آب هها  در  شمال  ای  در  واقع  کینهوانگداو  بندر  ساحلی  های 

شد خواهد  برگزار  چین  الملل  .شرق  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  رويترز،  خبرگزاری  خبرگزاري  از  نقل  به 

رزمایش دول دوشنبه  روز  از  کرد  اعالم  چین  ات  در  بیشتری  کشور های  این  و شمال شرق  شرقی  متداد سواحل 

های در  ها روز دوشنبه در دریای بو اداره امنیت دریایی چین اعالم کرد نخستین مجموعه رزمایش   برگزار خواهد شد.

هایی  بنا بر اعالم این اداره، رزمایش   شد.  های ساحلی بندر کینهوانگداو واقع در شمال شرق چین برگزار خواهدآب

لیانیونگانگ برگزار  های سه شنبه و چهارشنبه در نواحی جنوبی دریای زرد در آب نیز طی روز  های ساحلی شهر 

چین    ها به این منطقه جلوگیری شده است.بنا بر اعالم اداره امنیت دریایی چین از ورود دیگر کشتی   خواهد شد.

و دریای زرد و به سمت جنوب در دریای  های تا دریای شرقی  زاری چهار رزمایش مجزا در دریای بو ماه گذشته از برگ

چین همچنین به ماموريت   جنوبي چین خبر داد که کارشناسان نظامی چین آن را اقدامی کم سابقه توصیف کردند.

 هاي نظامی مکرر آمریکا در دریای جنوبي چین معترض است. 

 

 ای اعالم نشده در عربستانهای هستهافشاگری درباره سایت

ای خود بدون نظارت بین المللی دهد که عربستان در حال پیش بردن برنامه هسته نشان می  وجود این تاسیسات

م  . است تالش های  ژورنال؛  استریت  وال  آمریکایی  منظور غنی سازی    حرمانه روزنامه  به  اعالم نشده عربستان 

ده عربی از راه اندازی  درست در روزهایی که امارات متح  .اورانیوم برای سوخت بمب اتمی و محل آن را فاش کرد
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نخستین رآکتور هسته ای در کشورهای عربی خبر می دهد و ایاالت متحده امریکا به دنبال به صفر رساندن فعالیت  

ی مشروع ایران است و همزمان با انتشاراخبار درباره انفجارهای مهیب در بندر بیروت، پایتخت لبنان های هسته ا

کیک زرد در عربستان سعودی که متحد منطقه ای واشنگتن به حساب می آید،  یک رسانه امریکایی از محل تولید  

ه با توجه به اخبار منتشر شده درباره  وال استریت ژورنال در آن زمان گزارشی را منتشر کرد ک  .پرده برداری کرد

بیروت است   حادثه  گرفته  قرار  توجه  مورد  بیشتر  آن  جزییات  حال  اما  نشد  آن  به  چندانی  زنامه  رود.توجه 

ادعا کرد که چین به عربستان در احداث تاسیساتی جهت تولید کیک    ۱۳۹۹مرداد    ۱6استریت ژورنال« در تاریخ  »وال 

این تاسیسا  و  از    .منطقه دورافتاده »العال« در شمال غرب عربستان قرار دارد   ت درزرد کمک کرده  آنجایی که  از 

دارند، هنوز مشخص نیست که این    اند این خبر را مخفی نگه ها سعی کرده  زمان انتشار این خبر تا کنون سعودی

این تاسیسات نشان می  تاسیسات چه زمانی احداث شده اما وجود  حال پیش بردن    دهد که عربستان دراست، 

ای و توسعه هسته یابی به سالحای خود بدون نظارت بین المللی است و هدفش نیز در نهایت، دستبرنامه هسته 

تحلیل سازمان   .دباشآن می ریاض  طبق  نزدیکی  در  آمریکا، عربستان سعودی یک سازه مشکوک  های اطالعاتی 

  .ها باشدای اعالم نشده سعودیهای هستهی از سایتدهند این سازه یکها احتمال میساخته که این سازمان

یلی محرمانه را منتشر کردند  های اخیر تحلهای اطالعاتی آمریکا در هفتهبه نوشته وال استریت ژورنال، سازمان 

های جاری در داخل عربستان سعودی با همکاری چین به منظور ایجاد ظرفیت صنعتی مورد که موضوع آن تالش

تو برای  هستهنیاز  سوخت  استلید  تالش   .ای  شاید  اینکه  بر  مبنی  برانگیخته  را  هشدارهایی  تحلیل  های این 

کردن اورانیوم خام به شکلی که بعدا امکان غنی کردن آن برای    چین به منظور فراوری-ای بین سعودیمحرمانه 

است که چندان با شهرک   این سایت محرمانه در یک منطقه بیابانی  .سوخت بمب اتمی وجود دارد، در جریان است

دیوید   توسط  منطقه،  این  از  تجاری  های  ماهواره  تصاویر  ندارد.  فاصله  اش،  خورشیدی  انرژی  دهکده  و  االویینه 

رایت، رئیس موسسه علوم و امنیت بین المللی که یک گروه خصوصی در واشنگتن است، بررسی و تحلیل شده  آلب

ساخته شده و در یک    ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۳ات را که بین سال های  است. وی در یک گزارش پنج صفحه ای این تاسیس

ارزیابی می   واقع شده، مشکوک  با یک جاده دسترسی طوالنی  و  دورافتاده  از    .کندبیابان  بعد  نیز  تایمز  نیویورک 

ای پکن و ریاض و محل تأسیسات عربستان سعودی، های هستهگزارش اخیر وال استریت ژورنال درباره همکاری 

از سازمانگزارشی ر نقل  به  آمریکا منتشر کرده استا  این گزارش آمده است: "سازمان   .های اطالعاتی  های در 

بررسی موشک در حال  آمریکا  تولید  افانه تالش اطالعاتی  برای  زیرساخت الزم  ایجاد  برای  های عربستان سعودی 

هسته میسوخت  که  زیرساختی  در  ای هستند؛  را  عربستان سعودی  پادشاهی  های مسیر ساختن سالحتواند 

مقام های آمریکایی می گویند یک تحلیل طبقه بندی شده آژانس های جاسوسی که هفته    ".ای قرار دهدهسته

منتشر شد، نشانگر همکاری چین با عربستان سعودی در این زمینه است. این تحلیل زنگ هشدار را به های اخیر  

نی برای پردازش اورانیوم خام به سطحی را داشته باشند که  صدا در آورد که چه بسا سعودی ها تالش های پنها

العاتی آمریکا با آشکار شدن سازمان های اط  .می تواند بعدها تا سطح جنگ افزاری هسته ای، غنی سازی شود

این فعالیتها می گویند به عنوان بخشی از این بررسی، یک ساختار تازه تکمیل شده را در نزدیکی منطقه تولید برق  

کنند می رشیدی در اطراف ریاض شناسایی کرده اند که برخی از تحلیلگران دولتی و کارشناسان دیگر گمان میخو

الخلیج الجدید چاپ    در همین راستا پایگاه خبری  .م نشده هسته ای سعودی ها باشدتواند یکی از چند سایت اعال

نوشت: عربستان سال فکر دستقطر  به  که  به سالح هستههاست  اینیابی  در  و  نیز  ای است  پاکستان  به  باره 

آماده های هستهمتوسل شده است. اکنون سالح برای سعودیشدهای  پاکستان وجود دارد که  ها ساخته  ای در 

جنوبی نیز بر پاکستان، کشورهایی مانند فرانسه و کره عالوه  به نوشته الخلیج الجدید،   .شده و آماده تحویل هستند

فناوری   فروش  به سعودیهسته برای  کرده ای خود  تمایل  ابراز  »بی  .اندها  به بیشبکه خبری  پیشتر  سی« هم 

ات نظامی اسرائیل اعالم کرد: اگر برخی کشورهای منطقه  نقل از »عاموس یادلین« رئیس سابق دستگاه اطالع



 
هایی و با پول سالح   روندها یک ماه هم صبر نخواهند کرد و به پاکستان میسعودیای دست یابند،  به بمب هسته 

های  ریاض از بخش دفاعی پاکستان حمایت  به همین دلیل است که  .کنندخواهند، خریداری می ای را که می هسته

دفاع سعودی طی سال  مالی وزیر  و  کرده است  مرکز    ۲۰۰۹و    ۲۰۰۲،  ۱۹۹۹های  فراوانی  از  بازدید  برای  میالدی 

، عربستان در اولین قدم برای دستیابی به  ۲۰۱۵در سال    .کرده بودای پاکستان، به این کشور سفر  تحقیقات هسته 

هسته سوخت  چرخه  کامل  خرظرفیت  آرژانتین  از  تحقیقاتی  راکتور  یک  تهیه ای،  درخواست  سپس  کرد،  یداری 

دادراکتورهای هسته  ارائه  را  غنی سازی  کارخانه  و  گزارش  .ای  فاشطبق  و های  المللی  بین  های  رسانه  شده 

خطر و هشدار در خصوص تالش مخفیانه عربستان برای    ی اطالعاتی امریکا به نظر می رسد که زنگسازمان ها

اورانیوم غنی  بتتولید  که  برای سوخت تسلیحاتی هسته نشده به شکلی  را بعدها  آن  به  ای غنیواند  کند،  سازی 

دی ها این است که آنها  کارشناسان منطقه ای در این زمینه معتقدند بخشی از سنجش سعو  .صدا درآمده است

راه را    نمی توانند دیگر بر تمایل آمریکا برای مقابله با ایران حساب کنند. امضای برجام توسط دولت باراک اوباما که

 تحلیل/ امین نجار  ----- .برای تولید اورانیوم غنی شده در ایران در آینده باز گذاشت، این نگاه را تقویت کرده است

 

 : مردم ساالری -

 های تجاری ایران و چین تداوم روند همکاری

اندازی جنگ اقتصادی علیه تهران گتن برای راه های واشنبه رغم تالش های تجاری و بازرگانی ایران و چین  همکاری

طی چهار دهه گذشته هموار روند تصاعدی و رو به رشدی را تجربه کرده است.یکی از موضوعات داغ این روزها در  

ن ماه آید.رئیس جمهوری چین در بهم سال شراکت استراتژیک ایران با چین به شمار می ۲۵ها مساله توافق رسانه 

ری که به تهران داشت تأکید کرد که چین همواره یک شریک تجاری قابل اعتماد برای ایران باقی  در سف  ۱۳۹۴سال  

برنامه   اقتصادی،  کارشناسان  باور  ماند.به  برای گسترش    ساله همکاری  ۲۵خواهد  بنیانی  و  ایران اساس  و  چین 

زمینه  در  کشور  دو  است.  جانبه  دو  وروابط  فنی  علمی،  نیا   های  یکدیگر  به  در  انرژی  یکدیگرند.  مکمل  و  دارند  ز 

چارچوب طرح »یک کمربند و یک جاده« جایگاه ایران برای چین مهم است و افزایش همکاری دوجانبه راه را برای  

ونقل کاالی چین به آسیا و اروپا است.به  ای مهم در حملکند و ایران حلقهورود دو کشور به بازار جهانی بازتر می 

« قطر، انعقاد توافق راهبردی میان ایران و چین سبب تقویت روابط دوجانبه خواهد شد. ته خبرگزاری »الجزیره نوش

از آن به سوی همکاری بر می های گسترده این دو کشور پس  یکدیگر  دارند و در عرصهتر قدم  های مختلف مکمل 

ن به فناوری را تامین خواهد د و چین هم نیاز ایراخواهد بود. ایران نیازهای عمده انرژی چین را بر آورده خواهد کر

های خود را توسعه دهد.به نوشته روزنامه الکترونیکی »رای الیوم«  های انرژی و زیر ساختکرد تا این کشور بخش

توافق صنعت  این  ایران و چین خواهد شد.  ابریشم بین  ایران و چین سبب گشایش راه  توافق همکاری راهبردی 

ی آمریکا تاثیر پذیرفته است نجات خواهد داد و ایران خواهد توانست سطح تولید  هاکه به دلیل تحریم  نفت ایران را

از   بیش  به  را  و    ۸خود  برساند  روز  در  بشکه  پکن    ۹۰میلیون  آنجائیکه  کند.از  فراهم  را  چین  نفتی  نیازهای  درصد 

تواند از این  یران نیز میدی چین باقی بماند، انیازمند انرژی است، ایران همواره به عنوان یک شریک تجاری و اقتصا

های آوری آوری اطالعات، ارتباطات و فن های مختلف به ویژه فن های چین در حوزه فرصت استفاده کند تا از توانایی

 گوید: الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران میالدین حالج، معاون امور بین مند شود.حسامنو بهره 

گذاری خارجی است. ما به عنوان نمایندگان های دولت در جذب سرمایه تی یکی از اولویتسیتی و آیحوزه آی

کرده مشاهده  خصوصی  طرفبخش  وقتی  همواره  که  میایم  شرکت  مذاکرات  در  خارجی  از  های  یکی  کنند، 

برای مشارکت به طرف نخستین موضوع ت و  آوری اطالعاحوزه فن  دهد،های خارجی پیشنهاد میهایی که دولت 

های زیادی در کشور برای جذب  الملل اتاق بازرگانی تهران بر این باور است: ظرفیتارتباطات است.معاون امور بین



 
پروژهسرمایه  هم  دارد.  وجود  خارجی  پروژهگذاری  دولت  خود  هم  و  است  خصوصی  بخش  متعدد  های  های 

سرمایه  به  که  دارد  را  عظیمی  و  نیگذازیرساختی  خارجی  مشارکت  و  نیازهای  ری  به  اشاره  با  دارند.وی  از 

های دولتی که بدون مشارکت  آوری اطالعات و ارتباطات گفت: یکی از بزرگترین پروژه زیرساختی کشور در حوزه فن

زیرساخت پروژه  ندارد،  وجود  آن  پیشرفت  امکان  دولت خارجی  که  است  موبایل  پنجم  نسل  شبکه  توسعه  های 

کند.از دیگر سو به گفته رئیس اتاق  گذاری و مشارکت در آن دعوت می ایه های خارجی برای سرمفهمواره از طر

بازرگانی ایران و چین دو کشور در مبادالت اقتصادی مکمل یکدیگر هستند.مجید رضا حریری براین باور است: امروز  

تواند  ساله با چین می  ۲۵نامه  ریم که توافق نیاز به پایداری برای تامین منابع و شراکت در مبادالت همه جانبه را دا

با بیان اینکه این کاهش بیشتر به علت افت  این خواسته را تامین کند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین 

ارزش قیمت نفت است، خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار در حدود یک ماه و نیم گذشته ارزیابی شده در صادرات  

از   تا پایان سال میالدی قابل شدهدرصد کمبود مواجه    ۱۰غیرنفتی کمتر  به میزان صادرات احتماال  با توجه  ایم که 

جبران نخواهد بود.به گفته حریری، در پروژه ملی صادرات غیرنفتی به چین دو موضوع توسعه اقالم صادراتی فعلی 

جدید با قابلیت  الت و یافتن کاالهای  از جمله فرش، صنایع دستی، پسته، انجیر، گالب، خرما، پوست، شیرینی و شک

 .صادرات از ایران در دستور کار قرار دارد

 

 :الف -

 ماجرای ورود چین به صنعت خودروی ایران چیست؟ 

چند روزی است که خبر ورود چین به صنعت ساخت و خودروی ایران نقل محافل خبری شده    ا   گروه اقتصادی الف،

نوشت:  .است جوان  خبرنگاران  بع باشگاه  ایران  خودروسازی  فعال صنعت  صنعت  سومین  گاز  و  نفت  صنعت  از  د 

  .دهدهزار نفر( را تشکیل می   ۷۰۰درصد از نیروی کار )  ۴درصد از تولید ناخالص داخلی ایران و    ۱۰کشور است که  

لمللی، تولید خودرو در کشور به شدت  های بین ابه دلیل جنگ ایران و عراق و تحریم  ۱۹۷۹پس از انقالب در سال  

از   اما  یافت  سال  کاهش  است  ۲۰۰۰اوایل  داشته  چشمگیری  رشد  کشور  در  خودرو  تولید    .تولید  با  ایران  امروز 

میلیون خودرو، هجدهمین خودروساز بزرگ در جهان و یکی از بزرگترین خودروسازان آسیاست.   ۱.۶ساالنه بیش از  

هند قرار گرفت. بعد از کاهش نجم رشد تولید خودرو، در کنار چین، تایوان، رومانی و  ایران در رتبه پ   ۲۰۰۹در سال  

تولید خودرو در کشور، کشورهای دیگر وارد بازار کشور شدند و انواع خودرو هم چینی هم برندهای دیگر وارد بازار  

دادند که به دنبال آن خودروهای  اما پس از تحریم های آمریکا کشورهای دیگر ارتباط صنعتی را با ایران کاهش    .شد

ر رفت. حال پس از مدت ها برخی اخبار حاکی از آن است که قرار است چین شریک تجاری چینی نیز از بازار کشو

ایران در صنعت خودرو شود و به گفته کارشناسان صنعت خودرو این موضوع می تواند باعث سروسامان دادن به 

سش پیش آمده که با توجه به تجربه پسابرجام، حاال این پر  !ینی بخواهنداین بازار آشفته شود به شرطی که چ

ها لغو شوند( چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم  المللی خودروسازی ایران )در دورانی که تحریم های بین آینده مشارکت

اروپایی است  همکاریقرار  جدید  فصل  در  اصلی  بازیگر  چینیها  بار  این  یا  باشند  خارجی  را    هاهای  اول  نقش 

 خواهند گرفت؟

مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، در خصوص همکاری  //    !ممنوع CBU تواردات هرگونه خودرو به صور 

امروز   به  تا  گفت:  تولید خودرو،  منظور  به  ایران  با  به صورت چین  بعید  CBU واردات هرگونه خودرو  و  بوده  ممنوع 

که اجازه واردات این است که این واردات آزاد شود. نه تنها مجلس بلکه دولت و دیگر دست اندرکاران بعید است  

 (SKD) های چینی به صورت مونتاژدبیر انجمن وارد کنندگان خودرو بیان کرد: ممکن است خودرو .ها را بدهندخودرو

درصدی در کشور وارد شوند بدین معنا که اگر قطعات چینی به منظور مونتاژ وارد شود   ۲۰ا حداقل ساخت داخل  ب



 
دادفر ادامه   .ی باشد عالوه بر این باید مجوز بهره وری کارخانه را داشته باشنددرصد قطعات آن ایران  ۲۰باید حداقل  

  ۲۰شرکت مانده اند که از این    ۲۰ورشکست شده اند و تنها    تولیدکننده خودرو داریم که  ۱۵۰داد: در کشور بالغ بر  

  ۱۸گردد و  کارخانه بر می   ۲خودروساز سایپا و ایران خودروست که حجم باالی تولیدات خودرو به این    ۲خودروساز  

م  او افزود: این نکته قابل ذکر است که اگر ه   .خودروساز بعید است که تمایلی به انجام چنین کاری داشته باشند

قرار باشد که خودرویی چینی به صورت مونتاژ وارد کشور شود، خودرو با کیفیت چینی نخواهد بود چرا که به طور  

های آمریکایی دارد که قطعا نخواهد با ایران همکاری کند. بدین معنا که شرکت  چینی استراتژی BYD مثال خودرو

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو    .همکاری نخواهند کرد  بزرگ چینی به دلیل داشتن شریک تجاری آمریکایی با ایران

یم و اجازه این واردات هم ها در دنیا ندارگفت: در حال حاضر واردات خودرو نه تنها از چین بلکه دیگر خودروسازی

مکن است شرکت مدیران خودرو تمایلی به همکاری داشته  داده نخواهد شد. برای مونتاژ خودرو چینی با ایران م

 .باشد چرا که قطعات این خودرو از قبل وارد کشور شده و به وفور در دسترس نیز است

دادفر در خصوص پاسخ به این سوال که  //    افت؟ ها با ایران همکاری کنند قیمت خودرو کاهش خواهد یاگر چینی

یابد؟، بیان کرد: ها افزایش می مت خودرو کاهش خواهد یافت و تعداد خودرو ها با ایران همکاری کنند قیاگر چینی

می بخواهد  اگر  چین  که  است  درست  مطلب  کیفیت  این  چین؟  چرا  اما  کرد،  خودرو  از  مملو  را  کشور  بازار  تواند 

استفاده   های خوب از آنی به شدت ضعیف است و به نوعی طراحی نشده که بتوان مانند دیگر برندهای چینخودرو

هزار کیلومتر پیمایش    ۶۰۰او گفت: اگر با خودرویی چینی بیش از    .کنیمکرد البته در مقابل قیمتی که خریداری می 

 .های برند اینگونه نیستندر خودرو توان از آن استفاده کرد، اما دیگشود و دیگر نمیکنیم، خودرو خراب می

ایران وجود دارد از طرف  با خودروسازان چینی  ارتباط  به  و  //    تمایل  بازرگانی ایران  اتاق  مجید رضا حریری رئیس 

چین، در خصوص همکاری چین با ایران به منظور تولید خودرو، گفت: واردات خودرو از کشور چین موضوعی است 

و چی  ایران  اتاق مشترک  نامهکه  تفاهم  تاکنون هیچ  و  بی خبر است  آن  از  دو کشور  ن  بین  نهاد  این  از سمت  ای 

با بیان اینکه تمایل به ارتباط با خودروسازان چینی از طرف   .منعقد نشده است رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 

های ودیتی ندارد و کشور ایران وجود دارد، گفت: واردات خودرو نه تنها از کشور چین بلکه از هر کشوری هیچ محد

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، در خصوص   .تولیدکننده هیچ مشکلی در فروش محصوالت خود به ایران ندارند

همکاری چین با ایران به منظور تولید خودرو، گفت: با توجه به اینکه چین با آمریکا خط اعتباری دارد، به هیچ عنوان  

  .یران ارتباطی برقرار کند. اگر چین با ایران ارتباط بگیرد قطعا به ضررش خواهد بودپذیرد که با ااین ریسک را نمی 

حاضر  ای حال  در  چین  کرد:  تشریح  خودرو  صنعت  کارشناس  و    ۷۰۰ن  دارد  آمریکا  با  تجاری  تبادل  دالر  میلیارد 

ایران رفت تنها به خاطر    ها نیازمند خطوط دالری با این کشور هستند. هم اکنون اگر دقت کنید پژو ازهای آنشرکت

وگر ترسید  ارتباط  این  از  و  دارد  ایران مشکل  با  آمریکا  از خودرواینکه  یک  نشده  نه هیچ  آمریکا  بازار  وارد  پژو  های 

زاوه بیان کرد: هم اگنون هیچ یک از خودروسازان چینی تمایل به ارتباط با صنعت خودروی ایران ندارند. در   .است

به گفته این کارشناس    !والت چری در بازار موجود است که این موضوع جای تعجب داردحال حاضر تنها برخی محص

شرکتصنعت   از  یک  هیچ  آنخودرو  اعتباری  خط  که  چرا  ندارند  را  ایران  با  ارتباط  به  تمایل  چینی  بین های  از  ها 

نکته بسیار مهم درباره    بزنند؟   میلیارد دالر را  ۷۰۰رود، مگر یک بازار چند صد دالری چه میزان ارزش دارد که قید  می

ها را از قالب کارآموزانی  خودروی جهان است که چینیخودروسازی چین، مشارکت عمیق و پایدار با بزرگان صنعت 

در    .ها خود به درجه استادی در خودروسازی برسندای نه چندان دور، آننابلد خارج کرده و هیچ بعید نیست در آینده 

مه و زرگان خودروسازی از تویوتا و نیسان و جنرال موتورز گرفته تا پژو و رنو و حتی تسال، هحال حاضر بسیاری از ب

گرفته  اختیار  در  که  ارزانی  کار  نیروی  و  بازار  عوض  در  و  دارند  حضور  چین  در  چینیهمه  نیز  اند،  آموزش  را  ها 

همانمی حتی  چینی  خودروسازان  از  بسیاری  ددهند.  حضور  نیز  ایران  در  که  با  ها  مشارکت  در  دارند،  یا  اشته 

 .کنندتکنولوژی و طراحی و کیفیت و... می ها مشقهای معتبر صنعت خودروی جهان هستند و نزد آنبرند 



 
 

 :نهیپارس -

 های خارجی جذابیت بازار مالی چین برای سرمایه

های مالی آمریکا نیز در  عت بخشیده و تعداد زیادی از نهادپارسینه: چین روند الحاق به سازوکار مالی جهان را سر

غیرم آمریکا«  و  چین  مالی  ارتباط  »قطع  اصطالح  به  ترتیب  بدین  دارند  حضور  روند  شداین  خواهد  کد    .مکن 

در حال برگزاری   ۲۰۲۰به گزارش رادیو بین المللی چین، نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین  /    ۶۵۳۰۶۲ :خبر

از از    است.  بیش  کننده،    ۱۵۰میان  مالی شرکت  از    ۴۳نهاد  خارجی  گذار  مالی سرمایه  منطقه    ۱۸نهاد  و  کشور 

های مالی برجسته جهان مانند مورگان استنلی، یو بی اس، دویچه بانک و ... هستند. مشارکت فعال  امل نهاد ش

این اعتماد و   دهد.ر مالی چین نشان می ها را به بازاهای مالی، اعتماد قاطع و چشم انداز خوشبینانه آناین نهاد 

باال توان  و  پذیری  انعطاف  نتیجه  نخست  خوبینانه  بینی  احتمالیست. پیش  مقابل خطرات  در  چین  کالن  اقتصاد  ی 

( آلمان  اقتصادی  نامه  تجارت  Wirtschafts Wocheهفته  میزان  کروناویروس،  شیوع  اثر  بر  که  داد  گزارش  اخیرا   )

افت کرده و نسبت تجارت خدمات در میزان کل تجارت روزافزون شده است. صنایع مالی  جهان تا اندازه چشمگیری  

اروپا و  خدمات    آمریکا  تجارت  نمایشگاه  دوره  این  طریق  از  چین  در  خود  فعالیت  گسترش  انتظار  در  جدی  طور  به 

نهاد   هستند. برای  چین  مالی  دارد؟ های سرمایه بازار  جذابیت خاصی  چه  خارجی  مقاله    های  در  در  منتشر شده 

یار فعاالن میگذارد که دیگر  مجله اکونومیست آمده است: چین رشد مثبت جی دی پی و نرخ بهره باالی صفر در اخت

ترین گزارش منتشر شده از مؤسسه اقتصاد بین المللی پیترسون،  بر اساس تازه   ها قدر به ارائه آن نیستند.کشور 

های های سرمایه دالر رسیده که با توجه به این میزان کالن، اگر نهاد   تریلیون  ۴۷مقیاس بازار خدمات مالی چین به  

د را در بازار چین افزایش دهند، سود کالنی به دست خواهند آورد. بازار مالی چین برای خارجی بتوانند سهم خو

کید شده در این گزارش تا  ای است و این جذابیت مهمی در رشد است.های خارجی دارای جذابیت ویژهاین شرکت

های مالی آمریکا نیز در  اداست که چین روند الحاق به سازوکار مالی جهان را سرعت بخشیده و تعداد زیادی از نه

در مقابل    این روند حضور دارند که بدین ترتیب به اصطالح »قطع ارتباط مالی چین و آمریکا« غیرممکن خواهد شد.

رایش حمایتگرایی تجاری، ادامه گسترش گشودن صنایع مالی بار  تاثیرات منفی شیوع همه گیری کرونا و افزایش گ

ال پیشبرد نظام توسعه نوین و چرخش دوگانه داخلی و خارجی است و نه سرگرم  کند که چین در حدیگر ثابت می

در  پشت  بسته. توسعه  باعث   های  چین  مالی  بازار  بودن  بازتر  است.  واقعی  اقتصاد  اصلی  ستون  مالی  صنایع 

دهد. با  حرکات مالی چین و سراسر جهان روانتر شود و خدمات بهتری در اختیار اقتصاد واقعی قرار می شود تا  می

برد   اصل  اساس  بر  جهانی  اقتصاد  به  دیده«،  »آسیب  صنعتی  تأمین  زنجیره  میشود.   –ترمیم  کمک   برد 

 خبرگزاری تسنیم  :منبع

 

 : میتسن یخبرگزار -

 درصد افزایش یافت  ۱۳واردات نفت خام چین 

اوت   ماه  در  کشور  این  نفت  واردات  دهد  می  نشان  چین  گمرک  وزارت  قبل   ۱۲.۶اطالعات  سال  به  نسبت  درصد 

درصد    ۱۲.6ت نفت خام چین در ماه اوت  به نقل از رویترز، واردا خبرگزاری تسنیم به گزارش  .افزایش داشته است

اوایل سال جاری میالدی در زمان سقوط  این کشور در  باالی  نتیجه خرید  افزایش داشت که  نسبت به سال قبل 

ادر چین به خاطر تراکم باالی نفتکش ها بوده  قیمت نفت و به تاخیر افتادن ترخیص گمرکی محموله های نفتی در بن

میلیون تن نفت خام در ماه گذشته میالدی وارد چین شده    4۷.4۸چین نشان می دهد  اطالعات وزارت گمرک    .است

https://www.parsine.com/fa/news/653062/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.parsine.com/fa/news/653062/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.parsine.com/fa/news/653062/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/


 
میلیون بشکه ای است که در ماه ژوئن    ۱۲.۹4این رقم بسیار کمتر از     .میلیون بشکه در روز است  ۱۱.۱۸که برابر با  

میلیون بشکه در روز    ۱۰.۱۱سال گذشته میالدی است که برابر با    ثبت شد ولی همچنان باالتر از متوسط واردات در

 ۳انتهای پیام/ .بود

 

 ۲۰۲۱های دنیا در های چین، در بین بهتریندانشگاه

های جهان ارتقا ترین آمار دانشگاه های کشور چین با بهبود عملکرد آموزشی خود در رتبه بندی دانشگاه طبق تازه 

الملل  .اندیافته  بین  رتب خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه  رتبه دانشگاه های چین در  از ان اچ کی،  ه بندی  به نقل 

دانشگاه    ۲۰۲۱جدید دانشگاه های جهان ارتقا یافته است. مجله انگلیسی »آموزش عالی تایمز« رتبه بندی سال  

کرد منتشر  را  جهان  عملکر  .های  های  شاخص  براساس  ها  دانشگاه  تعداد  این  و  پژوهشی  محتوای  جمله  از  د 

اند شده  ارزیابی  چاپی  علمی  آثار  در  گرفته  انجام  سال  دان  .استنادهای  پنجمین  برای  انگلیس  آکسفورد  شگاه 

دانشگاه تسینگ    .متوالی رتبه اول را کسب کرد و پس از آن دانشگاه های استنفورد و هاروارد آمریکا قرار داشتند

از  دانشگاه  اولین  در سال    هوای چین  که  کنونی،  بندی  رتبه  براساس سیستم  که  آسیایی شد   ۲۰۱۱یک کشور 

را کسب کرد و دانشگاه   ۲۳دانشگاه پکینگ چین رتبه   .شگاه طراز اول دنیا راه می یابددان ۲۰تدوین شد، به فهرست 

دانشگاه    ۲۰۰هفت دانشگاه چین مانند سال گذشته در زمره    .را به خود اختصاص داد  ۲5ملی سنگاپور هم رتبه  

 /انتهای پیام .برتر دنیا ارزیابی شدند. البته رتبه اکثر آنها در رتبه بندی جدید ارتقا یافت

 

 : جهان اقتصاد -

 میلیارد دالر زیاد شد  ۱۰.۲دخایر ارزی چین 

به گزارش جهان    تریلیون دالر رسیده است.   ۳.۱۶۵ذخایر ارز خارجی چین که بزرگترین ذخایر دنیاست در ماه اوت به  

ذخایر ارز خارجی چین در ماه اوت در بحبوحه ضعف دالر آمریکا و افزایش ارزش اقتصاد به نقل از تسنیم، افزایش  

اطالعات بانک مرکزی چین نشان می دهد ذخایر    یابد.یوان کمتر از حد انتظار بود. اقتصاد چین به تدریج رونق می

تریلیون   ۳.۱۶۵افته و به  میلیارد دالر در ماه اوت افزایش ی  ۱۰.۲دنیاست ،  ارز خارجی این کشور که بزرگترین ذخایر

با   برابر  چین  ذخایر  افزایش  داشتند  انتظار  ها  اقتصاددان  است.  رسیده  باشد.  ۲۱.۶۱دالر  دالر  ارز    میلیارد  جریان 

قرضه اوراق  و  سهام  بازار  به  سرمایه  چین خارجی  چون  است  افزایش  به  رو  یکنواخت  طور  رونق به  به  گذاران 

یه به چین کمک کرده خروج ارز از کشور را طی چند سال کنترل شدید سرما    اقتصادی این کشور خوشبین هستند.

گذشته علیرغم ضعف رشد اقتصادی و طوالنی شدن جنگ تجاری با آمریکا و شوک همه گیری ویروس کرونا تحت  

دا باشد.کنترل  اوت    شته  ماه  در  یوان  دالر    ۱.۸ارزش  که  در حالی  یافت  افزایش  دالر  برابر  در  از   ۱.۳درصد  درصد 

میلیون اونس طال میلیون تا پایان ماه اوت در    ۶۲.۶۴چین    در برابر سایر ارزهای مهم دنیا از دست داد.   ارزش خود را

نکرده چندانی  تغییر  جوالی  پایان  به  نسبت  که  داشت  با    اختیار  برابر  اوت  پایان  در  چین  طالی  ذخایر  ارزش  بود. 

 د دالر ثبت شده بود. میلیار۱۲۳.۰۹میلیارد دالر بود.این رقم در پایان جوالی  ۱۲۲.۶۲

 

 : جیبس یخبرگزار -

دریایی   مروارید«: راهبرد پکن برای محاصره رشته»  ؛Foreign Policy - مجلّه سیاست خارجی آمریکا

 !تایلند هندوستان/ طرح بلندپروازانه اتصال »دریا به اقیانوس« توسط چین از خاک  

https://www.tasnimnews.com/
https://jahaneghtesad.com/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-14-51-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87/
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بحث اقیانوس هند است. طرح  به  برای دسترسی  کوتاه  راهی  درپی  منطقه  پکن  در جنوب  کانالی  احداث  برانگیز 

شود. تایلند در صورت پذیرش احداث پروژه، این خطر  »کرا« تایلند که دوّمین دروازه ورود چین به اقیانوس هند می

گزارش/    ...را بسیج به  با    ، Foreign Policy مجلّه،خبرگزاری  گزارشی  در  آمریکا،  کار  محافظه  جناح  به  نزدیک 

جنگ سرد جدید بین آمریکا و چین   تواند جبهه بعدی نزاع چین و هندوستان باشد« نوشت:»کانال تایلند می عنوان

در جریان است. و هندوستان  بین چین  در حال حاضر جنگی حقیقی  فراموش کنید.  را  آرام  اقیانوس  در جریان   در 

مرز حداقل  اختالفات  هیمالیا  منطقه  در  هند  و  چین  هندی  ۲۰ی  از  شد.تن  کشته  با   ها  است  تالش  در  چین 

پایگاه مجموعه از  نظامی  ای  پیمان  انعقاد  و  نظامی  دکترین   -های  ذیل  را  با متحدان خویش، هندوستان  اقتصادی 

ـــ و   بزرگترین نقطه ضعف راهبرد چین در نیل به هدف تسلط بر اقیانوس هند »رشته مروارید« محاصره دریایی کند.

ـــ هندوستان  نهایت  است. در  ماالکا«  از   »تنگه  را  سوماترا  و  سنگاپور  که  است  باریکی  دریایی  مسیر  تنگه  این 

و مسیر اصلی   )و کشورهای شرق آسیا( تنگه ماالکا شاهرگ حیاتی برای تجارت دریایی چین کند.یکدیگر جدا می

  ـــ با توجه به رقابت چین با هندوستان عبور نیروی دریایی چین به سمت منطقه جنوب آسیا و مناطق غربی است.

هر عاملی که وابستگی پکن به این   های راهبردی پکن در آفریقا، خاورمیانه، دریای مدیترانه و ماورای آن ـــو برنامه 

ـــ   ای چینزیرساختی و منطقه  ترین پروژه طلبانه این نقطه جایی است که جاه  آبراه را کاهش دهد، حیاتی است.

ـــ جاده  یک  کمربند  یک  می طرح  آن  بحث رسد:به  »کرا«  طرح  باریکه  منطقه  جنوب  در  کانالی  احداث  برانگیز 

تواند دوّمین دروازه ورود چین به اقیانوس هند که می جزیره ماالیا ـــترین نقطه شبه ـــ باریک (Kra Isthmus) تایلند

های خود را بین پایگاه تازه تاسیس خود در دریای  سازد که که کشتیاین کانال نیرو دریایی چین را قادر می شود.

مایلی را به سمت جنوب جهت دور زدن    ۷۰۰چین جنوبی و اقیانوس هند حرکت دهد، بدون اینکه نیاز باشد مسیر  

به یک سرمایه راهبردی و حیاتی برای چین   (Thai) شود که کانال »تایلند«همین نکته موجب می طی کنند.  مالزی

شود. تا   تبدیل  کانال  حفر  جهت  پکن  چین،  به  تایلند  سبز  چراغ  صورت  سرمایه   ۳۰در  دالر  می میلیارد   کند.گذاری 

می نظر  به  گسترده اکنون  حمایت  کانال  این  آورده  رسد،  دست  به  تایلند  پارلمان  و  سیاسی  خواص  سوی  از  ای 

می  نظر  به  تایلند است.  است.  کرده  همراه  را  کشور  این  در  عمومی  افکار  تایلند  در  چین  روانی  عملیات  رسد 

به رسمیّت   ۲۰۱۴م بر این کشور را در سال  دولت حاک   رغم اتّحاد اسمی با ایاالت متحده، از زمانی که آمریکا علی

می  قرار  هند  محاصره  طرح  چارچوب  در  آبی  کانال  این  متمایل شد.  چین  به سمت  دریایی  گیرد.نشناخت،  نیروی 

در   واقع  جیبوتی  در  لجستیکی  پایگاه  است،  پیشروی  درحال  هند  اقیانوس  و  بنگال  خلیج  در  غرب  به سمت  چین 

های مشترک با نیروی دریایی کشورهای میانمار، بنگالدش، پاکستان، ایران  و رزمایش شرق قاره آفریقا ایجاد کرده  

های احداث زیرساخت در بنادر کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا در  انبوه پروژه   و حتی روسیه برگزار کرده است.

ود برای مقابله احتمالی سازی خباشد. هندوستان هم در پاسخ به چین در حال آماده راستا برنامه محاصره هند می

هند در حال ارتقاء تجهیزات دریایی و   تایمز در ماه آگوست گزارش دادروزنامه هندوستان با پکن در عرصه دریا است.

با  «Nicobar - نیکوبار» و «Andaman - آندامان »هوایی خود در جزایر الجزایرهای تحت حاکمیت هند  است. مجمع 

ن  جمعیت میلیون،  نیم  از  انتهاییکمتر  دریایی  خطوط  که  هستند  استراتژیکی  به     قاط  ورود  دهانه  در  ماالکا  تنگه 

این پتانسیل را دارندکند. هندیاقیانوس هند را قطع می  این جزایر[، ها حتّی  را قرنطینه   ]از طریق  تایلندی  کانال 

  ۱۲۹۲»مارکو پولو« ماجراجوی ایتالیایی که در سال   تنگه ماالکا، کریدوری کلیدی برای تجارت جهانی است.   کند.

ـــ نوه چنگیزخان که در دوران وی امپراطوری مغول به بزرگترین حد خود   میالدی به دیدار »کوبالی خان« رفته بود

ـــ او رسید  کرد.  عبور  تنگه  این  از  کشورش  به  بازگشت  راه  قرن  در  »ژانگ   ۱۴۰۰ایل  از  هی«میالدی،آدمیرال  ــ 

ـــ آفریقا و خاورمیانه سفر   فرماندهان و دریانوردان سلسله »مینگ« در چین  تنگه ماالکا به هندوستان،  از طریق 

تنگه ماالکا، کریدوری مهّم جهت انتقال  کنند.هزار کشتی در طول سال از این تنگه عبور می  ۸۰امروز، بیش از    کرد.

پیشرفت  به شرق آسیا و ترانزیت کاال از شرق به غرب است. )دوّمین تنگه مهم نفتی جهان بعد از تنگه هرمز( نفت

https://basijnews.ir/


 
ـــ گروهی   انجمن کانال آبی »تای« سنگاپور نیز مرهون موقعیت استراتژیک این کشور، در انتهای تنگه ماالکا است.

تواند بخشی از این پیشرفت را مال  تقدند که تایلند می مع  متشکل از حامیان، تاجران،صنعتگران و مقامات سابق ـــ

های تواند به یکی از شریان های صنعتی و مراکز لجستیکی در دو سر این کانال، می خود کند. تایلند با ساخت پارک

زده تخمین  صنعتی  کارشناسان  اگرچه  شود.  تبدیل  آسیا  در  دریایی  تجارت  نرخ  اصلی  و  سوخت  هزینه  با  که  اند 

مسیر دریایی فعلی از تنگه ماالکا نیز از نظر حجم  امّا نقل امروز، این کانال صرفه اقتصادی برای تایلند ندارد،وحمل

کشتی  مرور  و  است.عبور  رسیده  اشباع  حّد  به  تقریباً  گزینه  ها  از  عبور  ماالکابرای  تنگه  جایگزین  مثل  های  ـــ 

محموله ـــ «Sunda -سوندا  » تنگه اصلینیز  راه  از  زیادی  تاحّد  دریایی  می های  منحرف  کانال     شوند.شان  طرح 

و   ۳۰متر، عمق    ۱۸۰کانال موازی که هرکدام به پهنای    شود، دوشناخته می «۹A »مسیر تایلندی که تحت عنوان

تایلند  «Songkhla - السونگ» از خلیج  جنوبی( در  چین  آندامان « Krabi - کرابی» تا )دریای  دریای  از   در  )بخشی 

هند( طول   اقیانوس  است.  ۷۵به  شده  کشیده  دریایی  را   مایل  خطر  این  تایلند  پروژه،  احداث  پذیرش  صورت  در 

تبار  تایلند با شورش در سه استان جنوبی خود که عمدتاً ماالیی کشور به دو قسمت تقسیم شود.   پذیرد کهمی

تواند  این کانال می شود.رو می، روبهها در اقلیّت هستند و حدود پنج درصد از جمعیت تایلند است() ماالیی هستند

این   طلب در جنوب این کشور تبدیل شود.های اصلی تایلند در شمال و مناطق جداییز نمادین بین سرزمینبه مر

به مناطق جنوبی نمی تایلند  تهاجم احتمالی ارتش  برای  امّا میکانال مانعی  تا شود  ایجاد کند که  تواند شکافی 

ن دیگر غیرممکن است. اگر تایلند برای همیشه  ها ادامه داشته باشد. در صورتی که کانال حفر شود، پرکردن آقرن

این موضوع شاید     این کشور خواهد بود. ]احتمالی در مردم[ به دو قسمت تقسیم شود، کانال تایلند عامل شکاف

باریکه  یک  روزی  نیز  کلمبیا  که  شود  ماجرا  این  شمالتداعی  در  داشت.ای  پاناما  اسم  به  قلمرواش  وقتی    غرب 

شورش کردند، نیروی دریایی ارتش آمریکا برای اطمینان از استقالل کشور جدید   ۱۹۰۳ما در سال  طلبان پانا تجزیه 

سال   درنهایت  و  کرد  تاریخ    ۱۹۱۴مداخله  این  از  پاناما  شد.  افتتاح  دریایی  نقل  و  حمل  و  تجارت  برای  پاناما  کانال 

در سال   نیز  کانال سوئز  درآمد.  آمریکا  الحمایگی  تحت  به  اواخر سال  می  ۱۸۶۹تاکنون  گشوده شد،  مصر  در  الدی 

]نیروهای   ، انگلستان و فرانسه برای تسلط بر کانال حمله نظامی کردند. در حال حاضر هم، مصر با شورش۱۹۵۶

القاعده و داعش[هم امروز،   جزیره سینا که در کرانه شرقی کانال سوئز قرار گرفته، مواجه است.در شبه پیمان 

شرق آسیا را تمامیّت ارضی تایلند نسبتاً در حالت ایمن قرار دارد امّا احداث کانال تایلند، جغرافیای سیاسی جنوب

پیکر میمجدداً  میبندی  تایلند  وارد  امنیتی  دائم  شریک  عنوان  به  چین  کانال،  احداث  با  سادگی کند.  به  و  شود 

راندنمی بیرون  را  آن  گرفت. توان  قرار  آمریکا  سلطه  تحت  که  پاناما  مثل  درست  سرمایه    ـــ  با  در  چین  گذاری 

بندر Sihanoukville بندر و  تایلند   Kyaukpyu کامبوج  کانال  راستای  میانمار،  در  استراتژیک  آبراهی  عنوان  به  را 

کوک بر سر کار بیاید و درصد  در صورتی که دولتی متخاصم نیز در بانگ دکترین »رشته مروارید« خود خواهد دید.

از جنبش انتظار نیست که چین  از  برآید، دور  این رشته  برای  استقالل  پاره کردن  تایلند حمایت کند و  طلبان جنوب 

منا از  مداخلهحفاظت  با  خود،  را ]نظامی[، فع  کانال  بگیرد  کنترل  دخالت   بدست  و  پاناما  ایجاد  ماجرای  گویا  ـــ 

دهد در منطقه »کرا« تایلند به  اخیراً وزیر حمل و نقل تایلند گفت که ترجیح می   نظامی آمریکا آموزنده بوده است!

)در دو طرف باریکه   ای جهت بررسی ساخت دو بندر جدیدجای کانال آبی، خط آهن و بزرگراه بسازد. دولت بودجه

 و بندر تخصیص داده است.و انتقال کاال بین د    و همچنین ایجاد یک پل زمینی برای نقل »کرا« واقع در جنوب تایلند(

کانال تایلند تهدید کم خطری برای ایاالت متّحده،   مجلّه سیاست خارجی آمریکا در انتهای گزارش خود آورده است:

می و  است  هندوستان  حتی  و  پایگاه متحدانش  تجهیزات  سطح  ارتقاء  با  »آندامان  توانند  جزایر  در  خود  -های 

Andamanنیکوبار« و   »-Nicobarواقع اصلی  «  نگرانی  کنند.  مقابله  چین  با  هند  اقیانوس  و   در  آمریکا  ]برای 

اینجاست که کشورهای فقیر منطقه جنوب شرق آسیا نظیر میانمار و کامبوج را بیش   متحدانش در مواجهه با پکن[

 *دانشجو ایلیا فروزش ترجمه: کند.ها را در مقابل نفوذ روز افزون چین شکننده میاز پیش تضعیف کند و آن



 
 

 :ایسنا -

 کند آمریکا ممنوعیت واردات محصوالت کتان سین کیانگ را بررسی می

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گزارش کرد، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی ممنوع کردن واردات همه یا بخشی از  

به گزارش ایسنا، این ممنوعیت   .کتان حاصل از منطقه سین کیانگ چین از بابت نقض حقوق بشر استمحصوالت  

نظر گرفته می در  در حالی  اعالم رسمی شود  امروز سه شنبه  هایی در شود که گزارشبالقوه که ممکن است 

است شده  منتشر  کیانگ  سین  در  اجباری  کار  به  مسلمان  اقلیت  کارگیری  به  گ  .خصوص  روزنامه  طبق  زارش 

نیویورک تایمز ابعاد این دستور از جمله اینکه آیا واردات محصوالت کتان سین کیانگ انتقال یافته از کشورهای دیگر  

شود یا نه، مشخص نیست. با این حال این منطقه با برخی از برندهای بزرگ پوشاک جهان به عنوان  هم ممنوع می

این دستور تحت عنوان دستور جلوگیری از انتشار از سوی اداره    .مل داردیک منبع تامین کتان و منسوجات دیگر تعا 

حفاظت مرز و گمرک آمریکا صادر خواهد شد. کاخ سفید و وزارت امنیت داخلی آمریکا به درخواست برای اظهارنظر 

نین را با هدف  به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی در ماه مارس یک سری قوا  .درباره این گزارش پاسخ ندادند

 انتهای پیام  .جلوگیری از واردات کاالهای تولید نیروی کار اجباری در منطقه سین کیانگ پیشنهاد داده بودند

 

 :باشگاه خبرنگاران -

ترامپ: بایدن پیاده نظام چین است و اقتصاد آمریکا را نابود   های انتخاباتی در آمریکا؛در ادامه جدال

 خواهد کرد 

فوق رئیس  اقتصادی  قدرت  یک  به  کشور  این  تبدیل  از  آمریکا  در  العاجمهور  او  حضور  تداوم  صورت  در  جهان  در  ده 

دادکاخ  خبر  گزارش  .سفید  بین به  جوانگروه  خبرنگاران  باشگاه  دونالد   الملل  نیوز،  فاکس  خبری  از شبکه  نقل  به 

وعید و  وعده  ادامه  در  اشتغال ترامپ  خصوص  در  خود  انتخاباتی  سال  زهای  در  در  ۲۰۲۱ایی  دموکراتش  رقیب   ،

جمهور آمریکا در سخنانی به مناسبت روز کارگر باز  رئیس  .نظام چین توصیف کردانتخابات ریاست جمهوری را پیاده 

میلیون   ۱.۴هم به تعریف و تمجید از اقدامات دولت خود در بهبود اوضاع اقتصادی پرداخت و مدعی شد در ماه اوت  

 .آمریکا ایجاد شده است. او همچنین از احتمال تولید واکسن کرونا در آینده نزدیک خبر داد  فرصت شغلی جدید در

نصیب نگذاشت و گفت این بزرگترین انتخابات آمریکاست. اگر بایدن پیروز شود، ترامپ در ادامه جو بایدن را نیز بی

معتقد   آمریکا  رئیس جمهور  آمریکا خواهد شد.  مالک  و  برنده  واقع چین  کاخ  در  به  بایدن  راهیابی  در صورت  است 

رود. این در حالی است که سوء مدیریت او در پاسخ به  سفید با نفوذ بیشتر چین، اقتصاد آمریکا رو به ویرانی می

خبرگزاری   .میلیون بیکار روی دست اقتصاد آمریکا گذاشته است  ۲۲گیری کرونا تنها در چند ماه اخیر بیش از  همه

های اخیر، نابرابری  ر گزارشی اعالم کرد عالوه بر نرخ باال و فزاینده بیکاری در آمریکا در ماه آسوشیتدپرس اخیرا د

کند. افراد کم درآمد و قشر ضعیف بیشترین آسیب را از همه گیری ویروس کرونا  اقتصادی در این کشور بیداد می

ترامپ در حالی با   .ه تبدیل شده استگیری که در اثر سوء مدیریت دولت ترامپ به یک فاجعاند، همهمتحمل شده

می سخن  آمریکا  در  اقتصادی  شکوفایی  و  رشد  از  در  مباهات  او  پیروزی  صورت  در  روند  این  تداوم  وعده  و  گوید 

نشریه    .برددهد که به گواه آمار و ارقام، اقتصاد این کشور در وضعیت کسادی و رکود به سر میانتخابات را می 

به  نیز  نیوزویک  علی   آمریکایی  کرد  اعالم  ادعا تازگی  اشتغال، شانس  رغم  آمار  افزایش  درباره  رئیس جمهور  های 

ادامه می را  بازار کار همچنان سیر نزولی خود  به  افراد  به توئیت اخیر دونالد  ورود  با اشاره  نیوزویک  دهد. نشریه 

میلیون نفر و کاهش نرخ بیکاری    ۱.۴ترامپ نوشت او در پیامی با مباهات از افزایش آمار اشتغال در ماه اوت تا مرز  

https://www.yjc.ir/fa/news/7484761/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7484761/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/world
https://www.yjc.ir/fa/world
https://www.yjc.ir/fa/world


 
از محل    های دائمی شهروندانهای اصلی از افزایش اخراجگوید، این در حالی است که داده درصد می  ۱۰به زیر  

رئیس جمهور آمریکا که دو ماه سرنوشت ساز انتخاباتی را پیش رو    .کار خود به بیش از نیم میلیون نفر حکایت دارد

میلیون   ۱.۳۷ییتی آمار اشتغال کشورش را فوق العاده توصیف کرد و نوشت تنها در ماه اوت  دارد به تازگی در تو

های ترامپ را نشان  ها خالف ادعا درصد رسید. اما آمار   ۸.۴فرصت شغلی جدید ایجاد شد و نرخ بیکاری به کمتر از  

 /انتهای پیام .دهندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:۲۵) هفته یثدح - خبرنامه:

 ( ع )مام سجاد ا شهادت ایام )بمناسبت   «چهار خصلتبا  کامل مانیا »
  :ودفرم  ،دبا  شو خاندان او رب اخد سالمکه  سجادامام 

رَبَّهُ وَهُوَ عَنْهُ راضٍ: وِقاءُ   یَحَصَتْ ذُُنوُبهُ، وَلَقَِکمَُل إسْالُمهُ، وََم هِی »أرْبَعٌ َمنْ ُکنَّ ف

ِمنْ ُکلِّ   اء یه َمعَ النّاسِ، وَاالْ سْتحْعَلى َنفْسِهِ لِلنّاس، وَصِدْقُ لِساِن جْعَُلیَلِلّهِ بِما 

 خُلْقِهِ مَعَ أهْلِهِ«؛  نِوَعِنْدَ النّاسِ، وَحُسْ عِنْدَ اللّهِ  حٍیقَبِ

کامل، گناهانش بخشوده خواهد  مانشیت باشد، اداراى چهار خصل هرکس

 :بود، و در حالتى خداوند را مالقات مى کند که از او راضى وخوشنود است

خودنگهدارى و تقواى الهى به طورى که بتواند بدون توقّع و چشم  خصلت -1

 .دیبت به مردم خدمت نماداشتى ، نس

 ندگى راست گوئى و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد ز-۲

 . و پاکدامنى نسبت به تمام زشتى هاى شرعى و عرفى ایح-3

 خود. الی خوش اخالقى و خوش برخوردى با اهل و ع-4

 ، ص 66، /بحاراال نوار، ج 17۲مشکاة اال نوار، ص 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 
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