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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 انداز اقتصاد جهانبهبود نسبی چشم/  بینی کرد یشفیچ در گزارشی پ موسسه اعتبارسنجی 

اعتبار  : اقتصاددنیای  رتبه موسسه  معتبر  موسسه  ازسه  یکی  فیچ،  تازه سنجی  جهان،  گزارش  سنجی  ترین 

پیش »چشم و  منتشر  دوشنبه  روز  در  را  خود  جهان«  اقتصادی  سال  انداز  در  جهان  اقتصاد  که  کرد  با    ۲۰۲۰بینی 

درصدی   ۴/  ۶افت    بینیدرصدی مواجه خواهد بود؛ این رقم البته تغییر مثبت اندکی را نسبت به پیش  ۴/  ۴کاهش  

می نشان  ژوئن  ماه  در  موسسه  بین   .دهداین  اقتصاد  گروه  گزارش  »دنیای به  روزنامه  بهبود  الملل  اقتصاد«، 

بی رکود  از  پس  ماه اقتصادی  در  کرونا  ویروس  پاندمی  از  ناشی  پیش های  سابقه  آنچه  از  آوریل،  و  بینی مارس 

سریعمی دادهشد  رخ  دارد  تر  انتظار  فیچ  اما  شود.  است،  تعدیل  زودی  به  رشد  این  سرعت  کولتون،     که  برایان 

فیچ می ارشد موسسه  از شیوع اقتصاددان  پیش  داخلی  ناخالص  تولید  میزان  به  توانسته  نیز  اکنون  گوید: »چین 

ا  متحده، فرانسه و بریتانیا نیز از میزان ماه فوریه و پیش از شیوع کرونی در ایاالت فروشپاندمی کرونا برسد و خرده 

در این کشورها، پیشی گرفته است، اما ما تردید داریم که این روند نشان از یک روند بهبود با شیب تند روبه باال  

شوک پیش باشد.  هنوز  بیکاری  از  ناشی  شرکت های  دارد،  قرار  اروپا  درحاروی  هزینهها  کاهش  های  ل 

فاصلهسرمایه  و  هستند  بهگذاری  همچنان  نیز  اجتماعی  مسگذاری  هزینهطور  کردن  تحمیل  موجب  به تقیم  ها 

متحده امسال با افت  گوید: ما انتظار داریم اقتصاد ایاالت خصوصی شده است.« فیچ در ادامه این گزارش میبخش

روبه   ۴/  ۶ پیش درصدی  به  البته نسبت  که  افت  رو شود  به خود گرفته   ۵/  ۶بینی  مثبتی  روند  ژوئن،  ماه  درصدی 

درصد برسد که این رقم نیز نسبت   ۲/  ۷رشد اقتصادی چین در سال جاری به مثبت  شود که  بینی میاست. پیش

پیش  رشد  به  به  ۱/  ۲بینی  بخشی  تا  مثبت  روند  تغییر  این  البته  دارد.  مثبتی  روند  در  درصدی،  ارقام  افت  دلیل 

ناخالص داخلی   کند که رشد تولیدبینی میفیچ پیش    ی مربوط به تولید ناخالص داخلی، خنثی شده است.بینپیش

درصد و برای بازارهای نوظهور از جمله چین نیز   ۱۱/  ۵درصد، بریتانیا منفی    ۹جاری برای منطقه یورو منفی  سال

باشد.  ۵/  ۷منفی   می داده    درصد  اکنون  رسمی  تغیهای  میزان  کنند،  توانند  مشخص  را  جهان  اقتصاد  در  یرات 

رو شده است و بسیاری از  درصدی روبه   ۸/  ۹ل گذشته با افت  الص داخلی جهان نسبت به ساکه تولید ناخدرحالی 

کشورها اکنون شاهد کاهش یک پنجم یا بیشتر در تولید خود هستند. اما عالوه بر شدت این بحران، رکود ناشی از 

رخ داد های مارس و آوریل این افول  ها در ماه کوتاه بود که با توجه به افت پرشتاب فعالیت پاندمی کرونا نیز بسیار  

قابل تعداد  بگیرد.  قرار  رشد  ریل  روی  باالیی  شتاب  با  اقتصاد  مه  ماه  از  آنکه  از  شاخصپیش  از  در توجهی  ها 

چشم گزارش  توسط  که  شدهاقتصادهایی  بررسی  جهان  اقتصادی  دهندهانداز  نشان  تولید    اند  در  متوالی  رشد 

ود: »انتظار داریم که شتاب رشد اقتصادی  ناخالص داخلی کشورها در فصل سوم سال جاری هستند. کولتون افز

ها در حال ناپدید شدن فروشیها و خردههای اخیر تعدیل شود چراکه تقویت ناشی از بازگشایی فروشگاه در ماه 

و جابه  تغییرات  مواست،  کار  بازار  در  تحمیل هزینهجایی  به مشتریان میجب  و شرکتها  نیز هزینه شود  های ها 

 « .اندگذاری را کاهش داده خود در بخش سرمایه 

 روسای جمهور چین و روسیه به رهبر کره شمالی تبریک گفتند 

گزارش  : ايسنا  اساس  رسانه بر  بابت   ای،های  شمالی  کره  رهبری  به  )چهارشنبه(  امروز  چین  جمهوری  رئیس 

هفتادودومین سالگرد تاسیس    .تر بین دو کشور تاکید کردرد تاسیس این کشور تبریک گفت و بر روابط قوی سالگ

اتی را در راستای تسریع در  کره شمالی امروز در حالی بدون مراسم خاصی گرامی داشته شد که این کشور اقدام

شی    .دهدشده اتمی با آمریکا انجام میتقویت روابطش با چین در دوران پاندمی کرونا ویروس و مذاکرات متوقف  



 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین امروز در پیامی خطاب به کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی نوشت: پس از شیوع  

یکدیگر حما  ویروس کرونا، از  کردند که نشانه دو کشور  و کمک  بین طرف استیت  روابط  تعمیق  از  خبرگزاری   .ای 

نوشت،   نیز  کره شمالی  ندولتی  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین،  اون  والدیمیر  کیم جونگ  به  را  تبریک خود  پیام  یز 

کرد تاکید  کشور  دو  بین  نزدیک  روابط  بر  و  است  .ارسال  دوستانه  مسکو  و  یانگ  پیونگ  بین  روابط  نوشت:  و   وی 

و همکاری دو جانبه سازنده  دو کشور استگفتگوی  نفع ملت  به  پایایای  نظر می  .های  کره شبه  این  رسد  مالی 

 .بدون برگزاری مراسم یا رویدادی برگزار کرده استسالگرد را  

 تبعه چینی را لغو کرد   ۱۰۰۰آمریکا ویزای بیش از 

از   : ايسنا بیش  برای  که  ویزاهایی  متحده  ایاالت  گفت،  آمریکا  وزارت خارجه  بود،    ۱۰۰۰یک سخنگوی  تبعه چینی 

به گفته آنها تهدید امنیتی  د دانشجویان و محققان از چین که  مه ریاست جمهوری برای تعلیق ورو  ۲۹طبق اعالمیه  

ست وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر گفته بود  به گزارش رویترز، چاد وولف، سرپر  .محسوب می شدند، لغو کرد

که واشنگتن صدور ویزا برای "دانشجویان و محققان مشخصی از چین را که با ارتش چین در ارتباط بودند، متوقف  

بگیردم را  تا جلوی سرقت  کند  و    !ی  ناعادالنه  تجاری  فعالیت های  بر  ادعاهایی مبنی  دیگر  بار  وولف در سخنانی 

از سوی چین را مطرح ساخت، از جمله تالش هایی برای سرقت تحقیقات مرتبط با کرونا و چین جاسوسی تجاری  

در همین راستا،   .ه آکادمیک آمریکا متهم کردرا به سوء استفاده از ویزاهای دانشجویی برای بهره برداری از جامع

یس جمهوری آمریکا انجام می شود و یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، لغو روادید با دستور دونالد ترامپ، رئ

هشتم  تا  سخنگو،  این  گفته  به  است.  کنگ  هنگ  در  دموکراسی  محدودسازی  به  واشنگتن  واکنش  از  بخشی 

چین پیشتر هم مخالفتش را با    .ویزا برای اتباع چینی را لغو کرده است  ۱۰۰۰ه بیش از  این وزارتخان  ۲۰۲۰سپتامبر  

فعا محدودسازی  در  آمریکا  اقدام  از  این  و  داشته  ابراز  متحده  ایاالت  در  تحصیل  برای  چینی  دانشجویان  های  لیت 

تا به ارتقای تعامالت و درک مشترک بپردازد در آمریکا تحصیل  عه چینی  هزار تب   ۳۶۰حدود    .واشنگتن خواسته بود 

به شدت به این  می کنند و درآمد چشمگیری از آن عاید دانشگاه های آمریکایی می شود؛ با این حال پاندمی کرونا  

بر سر  برتر جهان  اقتصاد  دو  این  و  ترین سطح رسیده است  پایین  به  آمریکا  و  روابط چین  زده است.  آسیب  روند 

 .گ کنگ و کرونا تنش دارندمسائلی از تجارت و حقوق بشر تا هن

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۲۲کاهش قیمت رسمی  ؛ ۱۳۹۹شهریور  ۲۲

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  )شنبه(  امروز  مرکزی  بهای    ۴۷بانک  آن  اساس  بر  که  کرد  اعالم  را  عمده  بار  ۲۲ارز  ا  ز 

بود همراه  قیمت  ا  .کاهش  اسالمی  جمهوری  مرکزی  )بانک  امروز  رسمی    ۲۲یران،  نرخ  عمده    ۴۷شهریور(  ارز 

شد. بهای سایر   ارز با کاهش قیمت روبرو  ۲۲ارز افزایش یافت و    ۱۷المللی را اعالم کرد. طبق این گزارش بهای  بین

ثابت ماند نیز  براین اساس هر دال   .ارزها  ایرنا،  تغیبه گزارش  به روزهای گذشته  آمریکا نسبت    ۴۲ یری نداشت ور 

  .ریال اعالم شد  ۷۴۰هزار و    ۴۹ریال و هر یورو نیز    ۷۴۲هزار و    ۵۳ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس به قیمت    هزار

  ریال، کرون نروژ  ۷۸۸هزار و  ۴ریال، کرون سوئد  ۲۰۷هزار و  ۴۶همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس 

هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۲روپیه هند  ریال،    ۶۸۸هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۴۹هزار و    ۴

هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۷۶هزار و    ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۲۲هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷

الر کانادا  عالوه بر این، د  .ریال قیمت خورد  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹عمان    ریال، ریال  ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۵۶۲

هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۱۱هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۹۹۹هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۸۷۳هزار و    ۳۱

https://www.irna.ir/news/84035516/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84035516/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
ریال، لیر سوریه    ۵۲۹و    هزار  ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۱ریال، روبل روسیه    ۶۱۹

ریال،    ۷۰۰هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۵۹۱ر و  هزا   ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۳

ریال،   ۲۷۷هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا   ۵۳۸هزار و   ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش   ۷۰۳هزار و   ۳۰دالر سنگاپور  

  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۶۱۶هزار و  ۸رمنستان ریال، یکصد درام ا ۵۶۱هزار و  ۳۵ل، یکصد روپیه نپال یار ۳۲کیات میانمار 

ریال، رینگیت    ۳۰۳هزار    ۱۳۴ریال، یکصد بات تایلند    ۱۴۶هزار و    ۶امروز نرخ یوان چین    .ریال تعیین شد  ۷۶۰هزار و  

یال، یکصد    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۳۴۹  هزار و  ۳۵ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۱۰هزار و    ۱۰مالزی  

ریال،   ۸۰۱هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۵۵۱هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان   ۸۳۷هزار و  ۹زاقستان  تنگه ق

ین  ریال، یکصد پزوی فیلیپ  ۷۰۷هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۱۸۵هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس     ۵۴۸افغانی  

منات جدید   ریال،    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۶۸و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۴۹۵هزار و    ۸۶

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱۲ترکمنستان 

 

 مللی صنعت گردشگری چین با حضور ایران دایر شد نمایشگاه بین ال

امروز جمعه با حضور کشورهای مختلف از   (CITIE) ۲۰۲۰نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری چین    -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا از روابط عمومی کنسولگری جمهوری   .المی ایران در شهر گوانجو گشایش یافتجمله جمهوری اس

کشور و    ۴۰ز هزار شرکت از  گوانجو، در این نمایشگاه که به مدت سه روز دایر خواهد بود، بیش ااسالمی ایران در  

نمایشگاه مذکور از      .ور دارندهزار متر مربع حض  ۳۰منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران در فضایی به وسعت  

جنو در  گردشگری  نمایشگاه  ترین  اصلی  و  چین  در  گردشگری  رویدادهای  ترین  استمهم  کشور  این  غرفه    .ب 

جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه به همت سرکنسولگری ایران در گوانجو دایر شده و جاذبه های گردشگری و  

ترین منبع چین مهم    .که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته استصنایع دستی ایران در آن به نمایش درآمده  

میلیون چینی به خارج از مرزهای این کشور سفر کردند   ۱۵۰نزدیک به    ۲۰۱۹تامین گردشگر در جهان است در سال  

پیش چین  گردشگری  و  فرهنگ  است وزارت  کرده  ساالنه   بینی  درآمدهای  افزایش  و  اقتصادی  رشد  تدوام  با 

همچنین   میلیون نفر برسد  ۱۷۸میالدی به    ۲۰۲۲خصی، آمار سفر شهروندان این کشور به خارج از چین تا سال  ش

به فهرست   ۲۰۱۱ایران از سال    .تریلیون »یوان« هزینه کنند  ۱.۲مجموع حدود  ین زده شده این گردشگران در  تخم

ان چینی را در دستور کار قرار داد در  جذب گردشگر نیز سیاست  ۱۳۹۵مقاصد گردشگری چین وارد شد و از سال  

سال   تیرماه  اوایل  وزیران  هیات  راستا  ر  ۱۳۹۸این  طرفه  یک  لغو  صادرمصوبه  را  چین  با  امور   کرد  وادید  وزارت  و 

با این   .تیرماه به اجرا خواهد گذاشت  ۲۵های مرتبط اعالم کرد این مقررات را از  ای به دستگاه خارجه هم در نامه 

که نشانه های بهبود تبادل گردشگری میان ایران و چین، خود را نمایان کرده بود شیوع ویروس   وجود در شرایطی

میالدی باعث بسته شدن مرزهای کشورها بر روی یکدیگر شد و صنعت گردشگری جهان  ۲۰۱۹ر سال کرونا در اواخ

هفته گذشته نیز بعد از    برگزاری این نمایشگاه در شرایطی است که چین  .را با خسارت شدید مواجه کرده است

کشور و منطقه در پکن    ۱۴۸را در با حضور    ۲۰۲۰ماه شیوع ویروس کرونا، نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات    ۱۰

 .برگزار کرد

 

 همراهی چین با ایران در تقابل با آمریکا 

کشور    -ایرنا  -پکن دو  روابط  تیرگی  شاهد  و  کند  می  تجربه  آمریکا  با  را  ها  تنش  میزان  بیشترین  خود  که  چین 

میالدی است با سیاست های حمایتی و پشتیبانی از مواضع بحق جمهوری اسالمی   ۱۹۷۹ل  درباالترین حد از سا 

ایستاده است آمریکا  مقابل  در  گزار  .ایران، عمال  ایرنابه  در  ش  توان  را می  ایران  از  ، سیاست های حمایتی چین 

صه کرد که اوج آن  اقتصادی و حتی نظامی، امور فرهنگی و هنری و ده ها عرصه دیگر خال زمینه های سیاسی،  

https://www.irna.ir/news/84034956/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84034956/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84034956/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84018253/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
میالدی موسوم به برجام است که سه سال پس از آن دونالد    ۲۰۱۵پشتیبانی کامل پکن از توافق هسته ای سال  

این خروج، پیامدهای بسیار سختی برای آمریکا داشت و این کشور در    .جمهور آمریکا از آن خارج شدترامپ رییس  

کشورهای اروپایی از واشنگتن فاصله گرفتند و چین و روسیه   شد  عین ناباوری با انزوای شدید بین المللی روبرو

یی برای دیگر کشورهای این توافق هم حمایت بی چون و چرای چین از برجام واقعا الگو  .مقابل آمریکا ایستادند

می   المللی  شودمحسوب  بین  توافق  این  از  حمایت  موضع  بر  همواره  پکن  تاکنون،  توافق  امضای  ابتدای  روز  از 

استای دانسته  دیگر  مسایل  برای حل  موفق  دیپلماسی  الگوی  یک  را  آن  و  کرده  و   .ستادگی  تجاری  روابط  چین 

ا نیز شاهد تقویت ران را نه تنها کاهش نداده بلکه در بسیاری از عرصه ههمکاری های اقتصادی و سیاسی با ای

ایم بوده  طرفین  کرد همکاری  برگزار  روسیه  با  هم  مشترک  رزمایش  کشور  فرهنگی دو  های  زمینه  در  و  اند  ه 

 در همین شرایط  .نشست های مختلفی برگزار نموده اند و اندیشه مندان هر دو کشور رایزنی های مستمر دارند

کوشد   دنبال کندچین می  را  ای  توافق هسته  از  ارتباطات و سرمایه   تا همچنان سیاست حمایت  قطع  به  حاضر 

ای با  یکجانبه گرایی گذاری های مالی و همکاری اقتصادی  و بارها اعالم کرده است  آمریکا نیست  ران تحت فشار 

  چین بر این باور است که آمریکا به   مسایل سیاسی در لی چینگ چینگ" مفسر"  .آمریکا کار دست خودش می دهد

تا   است  شده  باعث  و  نموده  منزوی  و  انداخته  دام  در  را  خود  کرده  اتخاذ  ایران  قبال  در  که  هایی  سیاست  دلیل 

او می افزاید: آیا کشوری که از    .شورای امنیت نیز در برابر خودخواهی های آمریکا ایستادگی مضاعف نشان دهد

ا که  المللی  بین  توافق  اند چین،   روپا،  یک  کرده  امضا  ایران  و  امنیت  ح خارج می شود روسیه  از شورای  دارد  ق 

این یک موافقنامه بین المللی است که   ندارد درخواست فعال کردن مکانیسم ماشه داشته باشد؟ اصال چنین حقی 

حمایت   اشاعه  منع  از  و  هستند  گرایی  جانبه  چند  حفظ  خواستار  آنها  دارد  هم  دیگری  های  با  طرف  و  کنند  می 

بازگرداندن تحریم ها علیه ایران مخالفند و رییس دوره ای شورای امنیت هم این موضوع را علنا به اطالع همه دنیا  

لیلگر چینی شکست آمریکا در شورای امنیت را نتیجه دامی دانست که خود واشنگتن پهن کرده تح  .است  رسانده

ه کشوری است که از برجام خارج شد و بر طبل یکجانبه گرایی  است و افزود که این یک واکنش و پاسخ مشروع ب

ق   .می کوبد توجه  ایران مورد  و  اقتصادی چین  کنار همکاری های  در  باید  را  دو این موارد  بود که  و متوجه  داد  رار 

برنامه همکاری جامع   ایران می    ۲۵کشور درحال رایزنی درباره  ساله هستند که سرمایه گذاری کالنی را متوجه 

اختی در  بازاری بزرگ  و  انرژی  تامین  بزرگ  منبع  و یک  به دیگر کشورهای  کند  را  این کشور  و  قرار می دهد  ار چین 

ا  .منطقه مرتبط می سازد بر  در جریان  افزون  را  و همکاری های دو طرف  و صمیمی  نزدیک  نباید روابط بسیار  ین 

ایران   از  بارها  اینکه چینی ها  و  از شیوع همه گیری کرونا فراموش کرد  بود که پس  اولین کشوری  اینکه  به دلیل 

ران و کمک های این  ین به ایکرونا به آنها کمک و با آنان همدردی کرد تقدیر نمودند و در ادامه اعزام تیم پزشکی چ

  ۲۰۱۶برای همین شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین که سال    .کشور مورد تقدیر و تشکر تهران قرار گرفت

ای به  و میالدی  کرد  سفر  مشارکتی   ران  روابط  ارتقای  از  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس  روحانی  حسن  همراه  به 

ذرگاه و مسیر ترانزیتی بسیار مهم برای برنامه راه ابریشم نوین  راهبردی ایران و چین خبر داد تاکید دارد ایران یک گ

میلیارد دالر سرمای و هزاران  دربر می گیرد  را  و کشورهای  چین است که دهها کشور  کند  در خود جذب می  را  ه 

این سیاست های حمایتی چین از سرمایه گذاری در    .آسیایی، آفریقایی و اروپایی را به یکدیگر متصل می سازد

ساله، همکاری در بخش انرژی، توسعه روابط   ۲۵یران، همکاری در مسیر راه ابریشم نوین، پیشبرد برنامه جامع  ا

ه  ی و نظامی و همچنین پشتیبانی ازبرجام نشان دهنده عمق مناسبات دوستاندر عرصه های سیاسی و فرهنگ

  .پرفراز و نشیب و نزدیک داشته اند   دو کشور است که نه چندین سال بلکه چندین قرن است روابط دوستانه بدون

زیادی لطمات  اروپا  از جمله  دیگر کشورها  اقتصاد  و  امنیت  به  برجام  از  با خروج  ترامپ  گوید:  کرد  لی می  از   وارد 

نمود جلوگیری  باایران  معامله  برای  آنها  های  ب شرکت  آمریکا  دولت  ای  هسته  موضوع  های در  سیاست  دلیل  ه 

شکست مستحق  یکجانبه  و  سلیمانی  است  مخرب  قاسم  ایران  بزرگ  سردار  ترور  و  توافق  این  از  رفتن  بیرون 



 
همین سیاست   .و چالش های فراوانی ایجاد کردفرمانده نیروی قدس سپاه باعث بی ثباتی فزاینده خاورمیانه شد  

خارجه و  های حمایتی است که باعث شد چین سیاست های آمریکا علیه ایران را گستاخانه بداند "وانگ یی" وزیر  

امروز در کشور چین تحلیلگران و  "جانگ جون" نماینده چین در سازمان ملل هم یکجانبه گرایی آمریکا را تقبیح کنند

معت کردمسئوالن  حمایت  ایران  علیه  آمریکا  یکجانبه  های  سیاست  از  نباید  که  و   قدند  را  خود  درایت  ترامپ  دولت 

با اشتباهاتش به چالش می کشدنظم و ثبرهبری بر جهان را از دست داده است و   لی هایدونگ"  "  .ات جهان را 

گ با چند جانبه  مقابله  در  آمریکا   : گوید  پکن می  دانشگاه  روابط خارجی  نخواهد شداستاد  موفق  این  رایی هرگز 

به شکل   آنطور که می خواهد  را  تواند سیاست هایش  ببردکشور نمی  پیش  به  آمریکایی   یکجانبه  رای دهندگان 

ایران و چین کماکان در    .ه این می رسند که دولت آنها چه مشکالتی برای نظم جهانی بوجود آورده استبتدریج ب

ا با یکجانبه  هستند و براساس دیدگاه ناظرانی چون لی چینگ چینگ، آمریک  حال تداوم و تعمیق همکاری های خود

چماق تحریم دیگر کارساز نیست و   واهد بوداین راه جز انزوا برای واشنگتن نخ گرایی نمی تواند به نتیجه ای برسد

ی چین از ایران سیاست های حمایت  .می بینیم که اکثر کشورها در یک طرف و آمریکا در مقابل آنها ایستاده است

در ادامه تقویت خواهد شد و طبیعتا در دنیایی که چند جانبه گرایی را دنبال می کند، کشورهایی با سیاست های  

زورگویی و اعمال تحریم بخوبی از عهده مسئولیت هایشان بر می ایند و پیامد همکاری های آنها  مستقل و فارغ از  

 .هایشان خواهد بود نتایج و خوب و پربار برای دولت ها و ملت

 

 الوروف:روسیه و چین مخالف اقدامات آمریکا علیه برجام هستند 

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که روسیه و چین، مخالف اقدامات و گام های آمریکا علیه برجام    -ایرنا    -مسکو  

»وانگ یی« وزیر خارجه چین  به گزارش خبرنگار ایرنا، سرگئی الوروف روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی با .هستند

گفت: گو  در مسکو  و  )برجام( گفت  اقدام مشترک  برنامه جامع  پیرامون  اوضاع  درخصوص  )با طرف چینی(  امروز 

مان ملل، تالش های آمریکا برای کردیم. بدیهی است که روسیه و چین همانند اکثریت اعضای شورای امنیت ساز

دانند می  قبول  غیرقابل  را  المللی  بین  مهم  بسیار  توافق  این  و    .برچیدن  یکجانبه  اقدامات  ما  گفت:  الوروف 

وزیر امور خارجه روسیه روز    .غیرقانونی امریکا که پیرامون برنامه هسته ای ایران صورت می گیرد را نمی پذیریم

رهای عضو سازمان همکاری شانگهای از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( حمایت  گذشته نیز اعالم کرد که کشو 

در نشست خبری در پایان اجالس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای   الوروف .می کنند

دی در  پخش شد گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از موضع واح  ۲4که از شبکه تلویزیونی روسیه  

کنند می  پیروی  برجام  از  آمریکا  خروج  پیرامون   .ارزیابی  آمده  پیش  وضعیت  مورد  در  واحدی  موضع  ما  افزود:  وی 

ایران و کشورهای عضو گروه      .خروج آمریکا از برنامه جامع اقدامات مشترک برای حل برنامه هسته ای ایران داریم

اما ترامپ حدود    .مه هسته ای ایران، برجام را امضا کردندپس از چند دور مذاکره درخصوص برنا  ۲۰۱5در سال   ۱+5

با این    .دو سال پیش به بهانه واهی، خروج کشورش از برجام را اعالم کرد و تحریم هایی را در مورد ایران وضع کرد

به   نزدیک  از  پس  آمریکا  مدعی شد  ۲وجود،  ایران،  با  ناموفق جنگ  تبلیغاتی  کارزارهای  و  برجام  از  خروج  ه  سال 

مرتبط   ۲۲۳۱تواند از سازوکارهای موجود در این توافق و قطعنامه  ای است و میهمچنان عضوی از توافق هسته 

کارگیری سازوکاری در برجام شده که  وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی خواستار به   .با آن، علیه ایران استفاده کند 

این درخواست با مخالفت جمعی اعضای دائم و غیر دائم  های لغو شده شورای امنیت بازگردانده شود.  قطعنامه 

الوروف در بخش دیگری از نشست خبری با وزیر خارجه چین، ادعای آمریکا مبنی   .شورای امنیت مواجه شده است

وی گفت: ما بارها به شرکای آمریکایی در حالت های مختلف پیشنهاد    .بر مداخله در انتخابات این کشور را رد کرد

وزیر خارجه روسیه گفت: ما پیشنهاد کردیم که ساز و کار رایزنی    .ه به اتهامات بی اساس رسیدگی شودکردیم ک

روسیه را متهم کردند که هکرهای روسی   ها در مورد امنیت سایبری بین دو کشور ازسرگرفته شود زیرا که غالبا

https://www.irna.ir/news/84035183/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 
به   به و  اند  کرده  حمله  جمهوریخواه  و  دمکرات  حزب  ای  رایانه  های  دهندگان  شبکه  رای  روحیه  بر  هایی  گونه 

گذارند می  تاثیر  دو     .آمریکایی  که  کند  اعالم  رسمی  بطور  که  کرد  پیشنهاد  واشنگتن  به  مسکو  کرد:  تصریح  وی 

الوروف خاطرنشان کرد آمریکا از اقدام در این عرصه    .کشور متعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر می شوند

و همچن کند  می  داخلی  ها خودداری  امور  در  مداخله  در  خود  غیرقانونی  اقدامات  به  تا  خواهد  می  روسیه  از  ان 

  .آمریکا پایان دهد

 

 افزایش ذخیره ارزی چین برای پنجمین ماه متوالی 

معاون اداره ملی مدیریت ارز خارجی چین اعالم کرد میزان ذخیره ارز خارجی این کشور برای پنجمین    -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا »وانگ چون یینگ« روز پنجشنبه در پکن در جمع خبرنگاران افزود:  .ماه متوالی افزایش داشته است

میلیون دالر رسیده است که در    ۶۰۰میلیارد و    ۱۶۴و    شهریور ماه سال جاری به سه هزار  ۱۰ذخیره ارزی چین تا  

گفت که احیای   او  .میلیون دالر افزایش یافته است  ۲۰۰میلیارد و    ۱۰درصدی،    ۰.۳مقایسه با ماه پیش از آن با رشد  

با ثبات اقتصاد چین و گرایش مطلوب توسعه همچنان به تعمیق اصالحات و گشایش بیشتر کمک خواهد کرد و به  

ری نظام جدید توسعه با محوریت چرخش داخلی و هم افزایی چرخش دوگانه داخلی و خارجی یاری می  شکل گی

کرد خواهد  پشتیبانی  خارجی  ارز  ذخیره  دامنه  کلی  ثبات  از  و همچنان  به    .رساند  تبدیل  اخیر  های  در سال  چین 

ولت آمریکا را به طور وسیع خریده  هزار میلیارد دالر ذخیره ارزی شده است این کشور اوراق قرضه د   ۳ابرقدرتی با  

دامنه حضورش را هم از ایاالت متحده تا خاور   های بزرگ و چند ملیتی دنیا سهام داردتقریباً در همه شرکت است و

پکن دارای یک ذخیره بزرگ دالری است و همین مساله به اعتقاد    .دور و تا آفریقا و آمریکای التین گسترانیده است

کارشنا از  همین بسیاری  در  شود  پذیر  آسیب  آمریکا  های  تحریم  برابر  در  کشور  این  تا  است  شده  باعث  سان 

و تا حدی هم موفق شده   چارچوب پکن به دنبال یافتن راهی برای تقویت پول ملی خود یوان در برابر دالر است 

عمال    .است و  شود  می  محسوب  نیز  حربه  یک  چین  برای  دالری  باالی  ارزی  ذخیره  داشتن  به  اگرچه  را  آمریکا 

چین   برای  تواند  می  پکن  تحریم  برای  واشنگتن  از سوی  اقدامی  هر  اما  است  کرده  تبدیل  خود  بدهکار  بزرگترین 

در سال های اخیر بتدریج تالش کرده است تا میزان ذخیره  این کشور  .مشکالت زیادی در عرصه اقتصادی ایجاد کند

به سبد خود بیفزاید و در عین حال راه تقویت یوان پول ملی خود  ارزی دالری خود را کاهش دهد و ارزهای دیگری را 

را فراهم سازد در راستای تالش های دو کشور برای عبور از دالر و تعامالت تجاری بدون ارز آمریکا، اعالم شده که  

ها  این نشان می دهد که دو کشور مدت   بانک مرکزی روسیه اولین شعبه خارجی خود را در پکن باز کرده است

 .است برای کاستن از وابستگی به دالر آمریکا در رایزنی هستند

 

 گنجی رسما به شنزن چین پیوست پورعلی

به   .پوش فوتبال ایران با جدایی از العربی قطر رسما به تیم »شنزن« در لیگ فوتبال چین پیوستملی  -ایرنا  -تهران

ایران که تیم ملی فوتبال  ایرنا، »مرتضی پورعلی گنجی«، مدافع  العربی در     گزارش  تیم فوتبال  فصل گذشته در 

پورعلی    .می زد از این تیم جدا و رسما به تیم فوتبال »شنزن« چین در لیگ چین پیوستلیگ ستارگان قطر توپ  

به عضویت تیم تیانجین تدئا درآمده بود و در این تیم   ۲۰۱۵پیش از این در زمان جدایی از نفت تهران در سال   گنجی

های بازی ملی در کارنامه خود دارد در تیم   ۴۰پوش که بیش از  این مدافع ملی  .چینی عملکرد قابل قبولی ارائه کرد

 .، یوپن بلژیک و العربی قطر سابقه داردنفت تهران، تیانجین تداچین چین، السد قطر

 

 ؛ واکسن کرونا را همگانی کنید ۲۰درخواست چین از گروه 
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با بن سلمان عبدالعزیز آل سعود   -ایرنا-پکن پینگ« رییس جمهوری خلق چین در گفت و گوی تلفنی  »شی جین 

پادشاه عربستان تاکید کرد که باید اقداماتی از سوی گروه بیست صورت گیرد که واکسن کرونا برای همگان قابل  

خاطر نشان کرد که دو    ی سی چین، شی روز جمعه در این تماسبه گزارش ایرنا از تارنمای ی  .دسترسی باشد

با قیمت مناسب در دسترس همه کشورها و همه   کشور با یکدیگر همکاری می کنند تا واکسن درمان ویروس کرونا

وی افزود که این واکسن باید به عنوان یک کاالی عمومی برای همه قابل دستیابی باشد و در این   .مردم قرار گیرد

باشندز داشته  یکدیگر  با  مناسبی  و  نزدیک  همکاری  باید  بیست  گروه  کشورهای  زمان      .مینه  از  که  گفت  شی 

در   سعودی  عربستان  و  چین  دیپلماتیک  روابط  و   ۳۰برقراری  داشته  زیادی  پیشرفت  جانبه  دو  روابط  پیش،  سال 

وی با ابراز خرسندی   .وده استدر زمینه های مختلف بین دو طرف شاهد پیشرفت مداوم ب همکاری های دوجانبه

در حالی که شیوع این بیماری هنوز در سراسر جهان   از همکاری متقابل دو کشور در مبارزه با ویروس کرونا گفت :

این ویروس و از تالش های عربستان سعودی در مهار  به حمایت کامل  همکاری در   در حال گسترش است، چین 

به گفته رییس جمهوری چین، پکن آماده همکاری نزدیک    .می کند آن کمکتحقیق و توسعه واکسن پشتیبانی و به  

به رشد کشورهای در حال توسعه،   باز با گروه بیست برای مساعدت  ثبات در صنایع   جهانی ایجاد اقتصاد  ، حفظ 

و است جهان  انسانی  نیروی  و  دیجیتال  عرصه  در  و همکاری  عرضه  زنجیره های  پادشا   .و  تلفنی  ارتباط  این  ه  در 

عربستان از رشد روابط و تعمیق همکاری ها در زمینه مختلف ابراز خرسندی کرد و گفت : از همکاری ها و حمایت 

   .های چین از گروه بیست و فعالیت های این گروه تقدیر می کند و امیدوار به بازگشت ثبات به اقتصاد دنیا است

 

 وانگ یی: چین در ردیف اول از سرگیری تولید در دوران پساکرونا است 

وزیر خارجه چین اظهار کرد: چین و کشورهای »آسه آن« در ردیف اول مقابله جهانی با شیوع کرونا و از   -ایرنا  -پکن

پساکرونا هستند دوران  در  تولید  و  کار  پنجشنبه  .سرگیری  روز  یی«  »وانگ  ایرنا،  گزارش  ویدیویی   به  در نشست 

( آن«  سه  »آ  و  چین  خارجه  الگوی  (  ۱+  ۱۰وزرای  چین  کرد:  تصریح  است  برگزاری  حال  در  ویتنام  ریاست  با  که 

پیشرفت جدیدی را با چرخه های داخلی و بین المللی به عنوان بدنه اصلی و ارتقای متقابل چرخه های داخلی و 

للی ایجاد خواهد کرد و قویا بر سیاست اصالحات و درهای باز پایبند است که این امر ابتدا به نفع کشورهای  بین الم

کشور واقع در جنوب شرقی آسیا است که    ۱۰ای از  آن« مجموعهآسه»  .منطقه از جمله کشورهای آسه آن است 

این انجمن در   .کنندت منطقه تالش میاقتصادی، برقراری ثبات سیاسی کشورهای عضو انجمن و ثبا برای توسعه

ویتنام،   شکل گرفت، سپس کشورهای اندونزی و مالزی فیلیپین،   سنگاپور،   تایلند،   توسط   ۱۹۶۷آگوست سال    ۸

های آن عالوه بر رشد سیاسی و اقتصادی، بر پیشرفت آسه  .و برونئی نیز به آن پیوستند کامبوج الئوس،   میانمار،   

فرهنگی بین کشورهای عضو و تعیین راهبردهایی برای حل مشکالت منطقه نیز  -ط اجتماعیاجتماعی، تکامل رواب

وزیر امور خارجه چین در ادامه گفت: چین تمایل دارد همراه با کشورهای »آ سه آن« فعاالنه تبادالت و    .تأکید دارد

کشور آسه آن   ۱۰وزرای خارجه    به گزارش رادیو بین المللی چین،  .همکاری ها در دوران پساکرونا را تقویت بخشد

حاضر در نشست فوق نیز خاطر نشان کردند که چین نخستین شریکی است که در مورد همکاری مقابله با شیوع 

گزارش حاکی است »آسه آن« از رهبری و نقش سازنده چین در راستای      .کرونا با آسه آن مشورت کرده است

د و مایل است راهبرد توسعه آسه آن و پیشنهاد کمربند و جاده چین  مقابله مشترک با شیوع کرونا قدردانی می کن

آسه آن« از پیشرفت مثبت »  .و هماهنگی و سیاستگذاری ها را تقویت بخشیده و به تعمیق همکاری ها ادامه دهد

آماده   و  رایزنی موافقت کرده  با تسریع روند  و  رایزنی »اصول رفتار طرف ها در دریای جنوبی« استقبال می کند 

ارتقا بخشد را  تا توسعه و رونق منطقه  امنیت دریای جنوبی حفاظت کند  ثبات و  از صلح،  به طور مشترک   .است 

دار برعهده  را  نشست  این  ریاست  کشور  ویتنام  این  خارجه  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون  مین،  بین  فام  د. 

چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این نشست گفت که صلح و امنیت این منطقه که شامل دریای چین جنوبی   شامگاه

https://www.irna.ir/news/84033641/%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
است بوده  روبرو  هایی  چالش  با  همیشه  شود  هیچ   .می  کردن  مشخص  بدون  کرد  گزارش  هم  ژاپن  تلویزیون 

 .د که برخی از کشورها مشغول سیاست زورگویی، خودخواهی و عدم رابطه منطقی هستندطرفی، او یاد آور ش

 .تعدادی از کشورها از جمله چین و برخی از کشورهای عضو آسه آن بر دریای چین جنوبی ادعای مالکیت دارند

ادعا را »به طور    دولت چین بر اکثر بخش های دریای چین جنوبی ادعای دریانوردی دارد، در حالی که آمریکا این

در    .فعالیت های نظامی آمریکا و چین در این آب های مورد مناقشه تشدید یافته است  .کامل غیرقانونی« می داند

تلویزیون دست  به  که  مشترکی  بیانیه  نویس  آن   ژاپن پیش  آسه  عضو  کشورهای  های  نگرانی  به  است  رسیده 

شاره شده که باعث از بین رفتن اعتماد و اطمینان و افزایش  نسبت به مسائلی از قبیل بازپس گیری زمین از دریا ا

 .تنش ها شده است

 

 کند جا باز میفهرست سیاه تجاری آمریکا برای شرکت های چینی  

دادن یک شرکت فناوری دیگر چین در فهرست سیاه آمریکا باعث شده است تا جنگ علمی   احتمال قرار  -ایرنا-پکن

ظاهراً دولت   به گزارش ایرنا  .و فنی دو کشور ابعاد تازه ای بخود گرفته و تنش های میان دو طرف را افزایش دهد

های رایانه ای است در آمریکا قصد دارد شرکت فناوری و الکترونیکی »اس ام آی سی« را که از سازندگان چیپ  

میلیارد دالری چین با کشورهای    ۳۰۰این می تواند یک تهدید برای تبادالت تجاری   فهرست سیاه تجاری قرار دهد

این در شرایطی است که طبق آمار ارایه شده در چین،     .دیگر در زمینه ساخت تراشه و چیپ های رایانه ای باشد

میلیارد دالر از این تراشه ها را در بازار چین فروخته اند و   ۷۰دی نزدیک به  میال   ۲۰۱۹شرکت های آمریکایی در سال  

پیش از این محدودیت های    .چین یکی از بزرگترین بازارها برای فروشندگان چیپ های رایانه ای محسوب می شود

گ چین برای  این شرکت بزر بسیار جدی از سوی آمریکا برای هواوی غول مخابراتی چین در نظر گرفته شده است

معامله و حضور در بازار آمریکا و حتی برخی از کشورهای اروپایی با مشکالت فراوانی به دلیل همین محدودیت ها 

یکی از اهداف آمریکا فلج کردن بخش نیمه هادی ها و آسیب رساندن به این صنعت در چین     .روبرو شده است

اندر که دست  از شرکت هایی  بسیاری  برای همین  و  قرار  است  آمریکا  قطعاتی هستند، هدف  کار ساخت چنین 

اند های    .گرفته  فناوری  ساخت  های  بخش  و  دهد  قرار  خود  سیاه  فهرست  در  را  شرکت  این  خواهد  می  آمریکا 

تا   پیشرفته ای از این دست در چین از جمله دست اندرکاران توسعه نسل پنجم اینترنت را بشدت تحت فشار بگذارد

به ابعاد جنگ جدید آمریکا با چین   گلوبال تایمز  .کت های سرمایه گذار در این زمینه بازتر شودبازار چین به روی شر

آن زمان عرضه کنندگان آمریکایی برای   اشاره کرده و آورده است: اگر این شرکت چینی به این فهرست اضافه شود

هستند آمریکا  دولت  از  ربط  ذی  مجوزهای  نیازمند  شرکت  این  به  تجهیزات  است     .فروش  کرده  تصریح  نشریه 

با ارتش چین در رسانه   ارتباط این شرکت  اما اخباری در مورد  نکرده  اقدام اعالم  این  برای  واشنگتن دلیل خاصی 

حال آنکه شرکت چینی در بیانیه ای آورده است این شرکت فقط نیمه هادی ها را  های غربی منتشر شده است

    .خش های غیرنظامی و تجاری است و هیچ ارتباطی با ارتش نداردتولید می کند و خدماتش مختص مشتریان ب

شرکت   ۳۰۰آمارها نشان می دهد آمریکا با دستاویز قرار دادن بهانه های حقوق بشری و یا امنیت ملی، نزدیک به  

 فانگ شینگ دونگ« کارشناس اتاق فکر فناوری در پکن می گوید: بخش نیمه»  .چینی را تاکنون تحریم کرده است

با چین است آمریکا  فناوری  اصلی جنگ  تمرکز  این  هادی ها  تا  بخواهد  آمریکا  که  ندارد  وجود  دیگری  هیچ عرصه 

 .اندازه چین را در آن تحت فشار قرار دهد

 

 خودروهای برقی و توان تولید داخل 

شرکت  -ایرنا  -تهران از  یکی  سوی  از  الکتریکی  و  برقی  تمام  خودروی  نخستین  داخلی عرضه  خودروساز  های 

در  بهانه  برقی  کنیم؛ ساخت خودروهای  را بررسی  این خودروها  داخل  توان ساخت  و  تولید  امکانپذیری  تا  ای شد 

https://www.irna.ir/news/84029934/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84026846/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84


 
روها در برنامه همه خودروسازان بزرگ جهان رو به توسعه یک الزام به شمار رفته و حرکت به سمت تولید این خود

به گزارش ایرنا، از کاهش هزینه سوخت، هزینه کم نگهداری و استفاده، کاهش میزان آلودگی    .جهانی وجود دارد

هوا، حفظ محیط زیست، کاهش شیوع مشکالت تنفسی، قلبی و ریوی، کاهش آلودگی صوتی و بازتولید انرژی به  

از مزایای استفاده یاد می   عنوان برخی  الکتریکی  و  اگرچه در زمینه واردات خودروهای    .شوداز خودروهای برقی 

های کوتاه و بلندی را برداشته و حتی در خصوص ساخت این خودروها نیز اقداماتی انجام  برقی، کشور ما نیز گام 

بسیاری فاصله  جهانی  شرایط  از  الکتریکی  خودروهای  حوزه  در  ایران  که  پذیرفت  باید  اما  راهی    شده،  و  داشته 

است رو  پیش  در  خودروها  این  گسترش  برای  طرح    .طوالنی  مرحله  در  هنوز  ایرانی  برقی  خودروهای  از  برخی 

پیشتر "برات قبادیان" معاون وزیر    .انداند و برخی دیگر در تعداد محدود تولید شده مانده و به تولید انبوه نرسیدهباقی 

شد: یادآور  زمان  صنعت  ش در  »محمد  )شهریورحضور  صنعت  وزارت  در  مهر  ۹۶ریعتمداری«  پایان  برنامه  (۹۷ تا   ،

به و  نوشته  الکتریکی  خودروهای  شد،     راهبردی  این   روز  کشور،  بزرگ  خودروساز  دو  در  مدیریتی  ثبات  نبود  اما 

نگرفتبرنامه  به خود  اجرایی  را شکل  گلوگاه   .ها  از  یکی  الکتریکی  وی،  توسعه خودروهای  و  تولید  اصلی  و  های 

های حتی موتورسیکلت و دوچرخه الکتریکی در کشور را تامین باتری آنها برشمرد که با وجود ادعای برخی شرکت

ژاپنی  ها در گذشته متعلق بهفناوری این باتری   قبادیان گفت:  .مطرح داخلی، اما در عمل در این حوزه ضعف داریم

فناوری این  امروز  اما  بود،  اروپایی  کشورهای  برخی  و  اختیار  ها  اتوبوس چینی در  تولید  و  گرفته  قرار  های ها 

های  وی افزود: ظرفیت ساخت اتوبوس  .نیز مشاهده می شود چین BYD الکتریکی از سوی شرکت خودروسازی

های گذشته به این خودروساز داده شده  وجود دارد و پیشنهاد آن در سال  داخلی برقی در کشور و در یک شرکت

به تازگی یکی از خودروسازان مونتاژکار کشور اقدام به عرضه نخستین خودروی تمام برقی و    به گزارش ایرنا،  .بود

پیشرانه   به  اتکاء  با  و  بوده  پاک  خودرویی  معتقدند  آن  کنندگان  عرضه  که  خودرویی  است.  کرده  خود  الکتریکی 

انواده خواهد شد، بلکه با های حمل و نقل یک خالکتریکی خود نه تنها موجب صرفه جویی بسیاری در زمینه هزینه

پیشتر    .های بارز خود همه انتظارات خریداران از یک محصول باکیفیت و با تکنولوژی روز را تأمین خواهد کردویژگی 

مدیر توسعه صنایع ریلی و خودروی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( گفت: خودروی برقی بین سه  

بازار   وارد  آینده  سال  چهار  می تا  استایران  الزام  و  مزیت  یک  که  تولید  "  .شود  افزود:  عطار"  شیخ  محمدرضا 

همچنین، سوم   .های خارجی داردقطعه جدید است که نیاز به دانش فنی و همکاری   ۳۵خودروهای برقی نیازمند  

ی در شهریورماه امسال بود که مدیرعامل ایران خودرو گفت: امروز در بخش خودروهای برقی، سند و نقشه راه

ایران خودرو به تصویب رسیده، این انگیزه مضاعف نیز وجود دارد تا با مجموعه مپنا در چارچوب ارتقای دانش فنی و  

های موجود در های انجام شده و ظرفیت گذاری فرشاد مقیمی« افزود: سرمایه »  .وری، همکاری شودافزایش بهره 

اده از این امکان، مسیر حرکت برای تولید خودروی برقی را با  خودرو نیز با استفشود تا ایرانشرکت مپنا، سبب می

  .تکمیل شود مندی از این ظرفیت ها پازل تولید خودروی برقی داخلی با سرعتسرعت بیشتری طی کند و با بهره

ایران اینکه  بیان  با  کرد:  وی  خاطرنشان  نداده،  قرار  کار  دستور  در  را  سواری  خودروهای  کردن  برقی  فقط  خودرو 

برقی سازیز و مینه  است  مساعد  کشور  در  کار  ایم خودروهای  نیز شده  حوزه  این  این    .وارد  کرد:  تاکید  مقیمی 

این زمینه  موضوع می را رفع کند، در  برای واردات خودروی کار برقی شده  به درخواست  تواند خالهایی که منجر 

نیاز، می در صورت  اما  داخل است،  تعمیق ساخت  ما  ازاولویت  ببریم  توانیم  بهره  نیز  استراتژیک  این    .شرکای  در 

زمینه، "محمدرضا نجفی منش" رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران به ایرنا گفت: 

خودروهای برقی و الکتریکی، فناوری پیچیده ای ندارند و حتی در برخی موارد از قطعاتی ساده تر از خودروهای  

با این حال مطابق سیاست   وی اظهار داشت: در این خودروها باتری قطعه ای مهم است،    .ددرون سوز برخوردارن

   .های خودروسازی کشور می توان در آینده به همکاری های متقابل با دیگر کشورها در این زمینه پرداخت



 
صنایع همگن همچنین، "آرش محبی نژاد" دبیر انجمن  //    درصدی داخلی سازی خودروهای برقی  ۷۰توان بیش از  

آمادگی   سازی  قطعه  صنعت  است:  معتقد  کشور  سازان  قطعه  و  محرکه  با    ۱۰۰نیرو  همکاری  برای  درصدی 

خودروسازان در زمینه خودروهای برقی و هیبریدی دارد و خودروسازان باید با برگزاری نشست با قطعه سازان و  

درصد   ۷۰کثر قطعات این خودروها شاید تا بیش از  وی بیان داشت: ا .انجام توافق، به ترسیم نحوه همکاری بپردازند

با   و مشترک  و عادی  تعلیق، قطعاتی روتین  و خارجی و سیستم  داخلی  تزئینات  بدنه،  پلتفرم، شاسی،  از جمله 

بازار است در  و    .خودروهای فعلی موجود  دیزلی  با خودروهای  آنها  تفاوت عمده  تنها  تاکید کرد: شاید  نژاد  محبی 

م قوای محرکه و انتقال قدرت باشد که در تخصص شرکت های خاصی است، شرکت هایی که بنزینی در سیست

باتری خودروهای برقی خود یک چالش است که به طور   البته زباله های  و  تامین کرده  این خودروها را نیز  باتری 

اتری سازان داخلی سراغ  وی خاطرنشان کرد: توانمندی باالیی در ب  .حتم تولیدکنندگان فکری برای آن نیز کرده اند

داریم، همچنین در سیستم قوای محرکه خودروها نیز پتانسیل بالقوه زیادی در کشور وجود دارد و بر این اساس در 

داردداخلی وجود  کشور  در  باالیی  بالقوه  توانایی  این خودروها  مپنا    .سازی  آبادی"مدیرعامل  علی  "عباس  پیشتر 

در زمینه   کنند و این گروه صنعتیی برقی، نقش اصلی را خودروسازان ایفا می تولید خودرو گفته بود: امروز برای

داشت  سازی  فراهم خواهد  همکاری  آنها  با  ظرفیت  .زیرساخت  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  و وی  فنی  دانش  های 

سازیزیرساخت برقی  برای  الزم  اکنون های  افزود:  شده،  فراهم  انر خودروها  ذخیره  و  باتری  زمینه  از  در  که  ژی 

به گزارش ایرنا، با همه مطالب    .گذاری و آماده ارائه محصول هستیماهمیت باالیی برخوردار است، در حال سرمایه 

گفته شده امروز خودروهای برقی تولیدی در کشورهای مختلف با معضالت اساسی روبرو هستند که از جمله آنها،  

   .ها، محل دفنشان و خسارت های وارد به محیط زیست استضایعات و زباله های باتری های استفاده شده در آن

عالوه بر آن، این خودروها در طول شب به شارژ شدن نیاز دارند که استفاده تعداد زیادی از خودروها از شارژ برق، 

طلبد می  شبکه  در  باالیی  الکتریکی  تولیدی    .توان  برق  باشد  قرار  اگر  معتقدند:  کارشناسان  برخی  همچنین 

ه همان اندازه در آلودگی محیط زیست و گرم  کشورمان را با نیروگاه های با سوخت های فسیلی توسعه دهیم، ب

 .شدن زمین تاثیر خواهد داشت و برای تولید و استفاده از این خودروها، باید فکری به حال این مسائل شود

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 و خدمات چین با حضور ایرانبرگزاری نمایشگاه تجارت /   گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن 

ایران در حاشیه نمایشگاه جهان رنگارنگ در پکن، فرصتی ایرانی در    روز فرهنگ و هنر  برای تجلی فرهنگ و هنر 

بود الملل به گزارش  .چین  بین  بزرگ  اخبرگزاری صداوسیم سرویس  تجارت و خدمات چین،  نمایشگاه  پکن؛  ترین از 

تجا  پایتخت  رویداد  پکن  در  درجهان،  کرونا  گیری  از همه  پس  اقتصادی  و  برگزار شد.ری  اول،   اظهارات:   چین  نفر 

ایران در چین ایران در چین/    کشاورززاده سفیر  رایزن فرهنگی  بازدیدکننده چینی/    دوم، وفایی  چهارم،  /    سوم، 

کشور، منطقه    ۱۴۸ه بیش از  نمایشگادر این  /    چین: محمدرضا خالق وردی/    مسئول غرفه بهداشتی در نمایشگاه

ر حاشیه نمایشگاه جهان رنگارنگ، فرصتی برای های بین المللی شرکت کردند. روز فرهنگ و هنر ایران دو سازمان 

بود. سرزمین  این  در  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  بخش  تجلی  از  هم  بهداشت  سالمت  و  الکترونیک  مهم  تجارت  های 

شود و به رشد  گویند این نمایشگاه در یک مقطع مهم برگزار میارشناسان می نمایشگاه تجارت خدمات چین بود. ک

 اهد کرد. جهان کمک خو

 

 تنش میان چین و آمریکا در دستور کار نشست سران آسه آن/  در هانوی
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های های اتحادیه کشور افزایش تنش تجاری میان آمریکا و چین در دریای چین جنوبی در کانون مذاکرات و رایزنی

به گزارش سرویس   .وب شرق آسیا )آسه آن( قرار دارد که کار خود از امروز در هانوی پایتخت ویتنام آغاز کردجن

تحادیه  از آنجا برای ا به نقل از خبرگزاری فرانسه، تنش میان دو کشور چین و آمریکا  خبرگزاری صداوسیما بین الملل

اقتصاد کشور  کشور  دو  این  که  است  مهم  آن(،  )آسه  آسیا  جنوب شرق  این    هایهای  جهان هستند.  دوم  و  اول 

برگزار شده است   )ویدئوکنفرانس(  به طوری مجازی  تا  کنفرانس  داشت.  ۱۲و  ادامه خواهد  پمپئو، سپتامبر  مایک 

لق چین و وزیر امور خارجه این کشور، نیز  وزیر امور خارجه آمریکا و وانگ یی، عضو شورای حکومتی جمهوری خ

ها و اقدامات نظامی از چند ماه پیش اکنون دو کشور آمریکا و چین رزمایش   قرار است در این نشست شرکت کنند.

یای جنوبی چین افزایش داده اند. این منطقه از آنجا مهم است که راه کلیدی تجاری دریایی جهانی  خود را در در 

دریای جنوبی چین، یکی   آید.ترین منابع و تنوع زیستی زیر دریایی به حساب می ر میان غنیشود و دمحسوب می

ستی زیر دریایی جهان، است. چین مالکیت ترین منابع و تنوع زی های تجارت دریایی و یکی از غنیترین راه از کلیدی 

برای خود مطالبه می  این منطقه را  تقریبا کل  این درحالی است شمبر  و  از کشورکند  این دریا  اری  های ساحلی 

هایی از آن را برای خود طلب  بر بخش  مانند فیلیپین، مالزی، برونئی، اندونزی، سنگاپور و ویتنام نیز هر کدام مالکیت

ها و  در پایان ماه اوت، آمریکا علیه شرکت  مین مسئله به یک مناقشه در این منطقه تبدیل شده است.کنند و همی

اعمال کرد. این اقدام آمریکا پس  ه در نظامی سازی این منطقه نقش داشته اند یک رشته تحریم  مسئوالن چینی ک

علق به در دریای جنوبی چین راه اندازی های دیده بانی را در جزایر متاز آن انجام گرفت که چین چندین ایستگاه 

اتحادیه کشور   کرد. برگزاری اجالس  از  )آسه آن(، گفت: حزب کمونیست های جنوب شرق آسیا  مایک پمپئو پیش 

ارعاب همسایگان خو روشن  الگویی  در  کرده است.چین  آغاز  را  زمان شروع   د  از  ویژه  به  واشنگتن  و  پکن  روابط 

دونالد بیماری کرونا که  از عدم شفافیت مقامات چینی   شیوع  را ناشی  آن  آمریکا مسئولیت  رئیس جمهور  ترامپ 

، در ابتدا محدود به مسائل تجاری بود، اما بعدا به سرنوشت هنگ کنگ  هاتنش  اعالم کرده، بسیار تیره شده است.

یش گرفتن ادبیات  مایک پمپئو با در پتا اتهامات جاسوسی صنعتی و تا حقوق مسلمانان اویغور نیز گسترش یافت.

ح توسط  وی  باور  به  که  شد  جدید"  "استبداد  بر  آزاد"  "دنیای  پیروزی  خواستار  وی  که  هنگامی  سرد  زب  جنگ 

موضوع شبه جزیره    کمونیست تجسم یافته است، تنش با چین را در محور سیاست خارجی خود قرار داده است.

ای کره  ونگ یانگ و واشنگتن درباره زرادخانه هسته ها بین پیهای نشست آسه آن است. گفتگوکره نیز از اولویت 

الی، و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در  اون، رهبر کره شم  –شمالی از زمان شکست مذاکرات میان کیم جونگ  

شرکت کنندگان در نشست آسه همچنین در مورد درمان بحران اقتصادی    سال گذشته به بن بست رسیده است.

ویر بیماری  از  سال ناشی  که  کرونا،  رایزنی وس  و  مذاکرات  است،  برده  بین  از  را  منطقه  اقتصادی  رشد  هایی ها 

 انجام خواهند داد.

 

 ان چینی برای پیروزی بر کرونا ز متخصصتجلیل ا

گزارش الملل به  بین  صداوسیم سرویس  رئ اخبرگزاری  پینگ  جین  شی  پکن؛  مراسمی از  در  چین  جمهور  به   یس 

شان نان  جونگ  بیماری  پرفسور  زمینه  در  چین  مشهور  متخصص  و  مهندسی  آکادمی  مدال  عضو  تنفسی  های 

بیماران نقش داشتند، مدال »قهرمانان مردم«   در معالجه  آکادمی که  این  از اعضای  دیگر  نفر  به سه  و  جمهوری 

  /   پروفسور جونگ نان شان متخصص چینی  -دوم  /    ر چینشی جین پینگ رئیس جمهو  -اول    :اظهارات  .اهدا شد 

با ویروس  -سوم   در اين مراسم، رئیس  /    خبرنگار: محمد رضا خالق وردی /    پزشک و کارشناس ارشد در مقابله 

های جمهور چین گفت: چین همچنان با ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک، به اتفاق جامعه جهانی با چالش 

رو  طور  به  که  جدیجهان  می زافزون  کردتر  خواهد  مقابله  چی  .شود،  افزود:  برای  وی  جهانی  همکاری  همچنان  ن 

در   جهانی  بهداشت  کننده سازمان  هدایت  نقش  ایفای  از  و  داده  پیش سوق  به  را  کرونا  مهار شیوع  و  پیشگیری 
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ب را  خود  معالجه  و  مهار  و  پیشگیری  تجربیات  و  کرده  پشتیبانی  کرونا  شیوع  با  جهان  کشور مقابله  سایر  به ا  ها 

کند و های ضعیف در مقابله با شیوع کرونا کمک می ا و مناطق با توانمندیهگذارد و همچنان به کشور اشتراک می

ترین کشور عرضه کننده لوازم مورد نیاز مقابله با شیوع کرونا، به ایجاد جامعه بشری با سالمتی و  به عنوان بزرگ

ها هشدار داد  ان ای به انسگویند همه گیری کرونا به نحو ویژه سان میشناکار  .بهداشت مشترک کمک خواهد کرد

تواند به تنهایی پیش  های بزرگ، هیچ کشوری نمیها سرنوشت مشترک داریم و در مقابل بحرانکه همه ما انسان 

فرافکنانه عملکرد خودخواهانه،  گونه  هر  است  درست  راه  تنها  و همکاری  پیروز شود، همبستگی  و  ، سیاه  رفته 

های مختلف  رساند، بلکه به مردم کشور دولت و ملت آسیب می  نمایی و برعکس انجام دادن امور، نه تنها به خود

 .رساندجهان نیز ضرر می

 

 افشاگری مقام سابق آمریکایی درباره چین و ایران

المل به گزارش بین  رویترز، اخبرگزاری صداوسیم لسرویس  از  نقل  داخلی  به  امنیت  وزارت  ارشد سابق  یک مقام 

روسیه در آمریکا را  لت  آمریکا در شکایتی افشاگرانه گفت: به وی دستور داده بودند ارایه گزارش درباره تهدید دخا

رویترز که نامی از این مقام آمریکایی نبرد افزود: این شخص در   .متوقف و درباره دخالت چین و ایران گزارش دهد

از   ایران  و  چین  درباره  دهی  گزارش  آغاز  و  روسیه  درباره  دهی  گزارش  توقف  دستور  گفت  افشاگرانه  شکایتی 

 .مشاور امنیت ملی آمریکا ناشی شده است

 

 دانشجوی چینی در آمريکا   ۱۰۰۰لغو روادید بیش از 

نگوی وزارت خارجه آمریکا  ترز؛ یک سخبرگزاری رویبه نقل از خ اخبرگزاری صداوسیم سرویس بین الملل به گزارش

این اقدام    .سپتامبر لغو کرده است  ۸تبعه چین را از روز    ۱۰۰۰روز چهارشنبه اعالم کرد، دولت آمریکا روادید بیش از  

بخشی از تالش دولت ترامپ برای مسدود کردن ورود دانشجویان و محققان چینی به آمریکاست که ادعا مي کند  

 .چین ارتباط دارند با ارتش

 

 : مهر -

 دن در چین هستند های آمریکایی خواهان مانشرکت

داد   نشان  جدید  تحقیقی  که  کند  جدا  چین  از  را  آمریکا  تجارت  دارد  نظر  در  حالی  در  ترامپ  از    ۹۲.۱دولت  درصد 

به نقل از   خبرنگار مهر به گزارش   برای ترک این کشور ندارند.ای  های آمریکایی حاضر در چین، هیچ برنامه شرکت

  ۹۲.۱ر دارد تجارت آمریکا را از چین جدا کند، تحقیقی جدید نشان داد  راشاتودی، در حالی که دولت ترامپ در نظ

شرکت از  برنامهدرصد  هیچ  چین  در  حاضر  آمریکایی  ندارند.های  کشور  این  ترک  برای  اتاق   ای  بررسی  طبق 

ند در  میلیون دالر هست  ۵۰۰های آمریکایی که دارای درآمد جهانی بیش از  درصد از شرکت  ۵.۱رگانی آمریکا تنها  باز 

کنند. ترک  را  دارند چین  از شرکت   ۴.۳تنها    نظر  از  درصد  بخشی  دارند  نظر  در  بازرگانی  اتاق  آمریکایی عضو  های 

حدود  فعالیت  بازگردانند.  آمریکا  به  را  خود  ا  درصد  ۷۰.۶های  شرکت از  خود  ین  تولید  زنجیره  در  تغییری  هیچ  ها 

های این درصد از شرکت  ۸۵بیش از    ایش داشته است.درصد نسبت به سال قبل افز  ۵.۱نخواهند داشت که این  

سال   ۵ها سابقه حضوری کمتر از  درصد از این شرکت  ۴.۶سال یا بیشتر در چین قرار دارند. تنها    ۱۰تحقیق به مدت  

دارند چین  کر  .در  چین،  در  آمریکا  بازرگانی  اتاق  می رئیس  ببینیم گیبس،  که  است  این  ما  نگرانی  بزرگترین  گوید: 

و کاخ سفید چیست  داشت.  هدف  که حدود    ما چه سرنوشتی خواهیم  داد  نشان  تحقیق  این    ۲۲.۵این  از  درصد 
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تعرفهشرکت جنگ  علت  به  سرمایه ها  کشور  دو  بین  تع گذاریای  به  را  خود  جدید  انداختههای  این  ویق  البته  اند. 

 درصد بود. ۳۲.۳برابر با   ۲۰۱۹میزان در سال 

 

 :الف -

 تأثیری در روابط چین با ایران نمی گذارد  FATF نپذیرفتن 

برد است و  -افق بردالملل با بیان اینکه توافق تجاری ایران و چین یک تویک کارشناس اقتصاد بین    گروه جهان الف،

به چینی اقتصادی  نگاه  رئیس   ها  با  بد  برخوردهای  گفت:  ندارند؛  بانکجمهآن  مبادالت  قطع  باعث  چین  های وری 

ساله ایران و چین مطرح شد؛   ۲5به گزارش خبرنگار الف؛ پس از اینکه توافق تجاری /   FATF چینی با ایران شد و نه

موافقان پیوستن  برخی  حاال    .برخی شایعات در مورد آن و متن این توافق توسط یک شبکه لندن نشین منتشر شد

را نپذیرد قرارداد تجاری ایران و چین  FATF در صورت که ایران  مدعی هستند (FATF) ایران به گروه ویژه اقدام مالی 

بانکبی و  است  است؟ خاصیت  صحیح  چقدر  ادعا  این  اما  کرد؛  نخواهند  کار  ایران  با  چینی  بهرامی،    های  عطا 

با الف دراین کارشناس حوزه اقتصاد بین یک    ن و چین به چند دلیلگوید: توافق تجاری ایرا باره میالملل در گفتگو 

داند که اگر ایران باشد به خاورمیانه و انرژی دسترسی دارد و اگر  وی گفت: چین می   .برد واقعی است-توافق برد

د جایگاهی  و  انرژی  امنیت  نباشد،  داشت ایرانی  نخواهند  منطقه   . ر 

ایران اقتصاد  برای  با چین  توافق  توافق//    مزایای  مزایای  در مورد  اقتصادی  کارشناس  ب   این  برای  تجاری  ا چین 

بهرامی ادامه داد: با    .تواند عضو سازمان همکاری شانگهای شوداقتصادی ایران، بیان کرد: ایران با این قرارداد می 

وانتقال ارز غیر دالری برای ایران ایجاد میلیون بشکه در روز و کانال نقلنفت به میزان یکاین توافقنامه کانال فروش 

وی معتقد است: رفتن به سمت امضای توافق تجاری با چین،   .کنداثر میمریکا را بی های آشود و عمالً تحریممی

دهد یعنی ایران در یک  شدت افزایش میه زنی ایران برای مذاکره با دیگر کشورها و امضا قراردادها را بتوان چانه 

های  ها توان تولید کاال و فناوری الملل اظهار کرد: چینیاین کارشناس اقتصاد بین   .موازنه مثبت قرار خواهد گرفت

را شد   باال  خواهد  ایجاد  جهانی  بازارهای  به  ایران  دسترسی  نکنید  شک   . اینکه  ضمن   .دارند 

دالری  4۰۰گذاری  سرمایه  ایران  میلیارد  در  چین //    چین  قرارداد  علیه  برخی  چرا  که  این سؤال  مورد  در  بهرامی 

تواند اثر بسیار  اری جزایر و... اصالً صحت ندارد و این قرارداد می گوید؛ پاسخ داد: موضوعاتی مانند واگذسخن می

چین   توافقنامه  این  امضاء  با  زیرا  باشد  داشته  ایران  اقتصادی  بر  دال  4۰۰مثبتی  ایران سرمایهمیلیارد  در  گذاری  ر 

شدت ادی منتقد، به ها مثل فرانسه امضاء شود؛ همین افروی توضیح داد: اگر قرار بود این توافق با غربی  .کندمی

افزوده ایجاد  گذاری و ارزش خواهند در ایران سرمایه ها میاین کارشناس اقتصادی گفت: چینی  .کردنداستقبال می

را خودشان  سهم  بعد  و  ایران  کنند  هم  یعنی  باشد  دوطرفه  باید  توافق  دارد.  ایراد  قرارداد  این  کجای  و     بردارند؛ 

 .دهدکشوری چنین کاری انجام نمی  ها فقط ضرر کنند که هیچخواهند چینیای میچین سود کنند، ولی عده هم

و چین چیست؟ ایران  توافق  برای  آمریکا  آمریکایی //    نقشه  بیان کرد:  با چین دانها میبهرامی  ایران  توافق  با  د 

رود. به همین  ین میاثر خواهد کرد و از سوی دیگر تمام اقداماتی که علیه چین انجام دادند، از بها بیتمام تحریم

ها و برخی کشورها باز کنند تا  های خفیفی را برای تعامل با ایران از سوی اروپایی دلیل آمریکا حاضر است کانال 

با   ایران  به توافق تجاری  اینکه    .ها حساب کنیمتوانیم روی صداقت چینیهرحال میچین امضا نشود.  با بیان  وی 

با این توافق  دالر می   توافق تهران و پکن ضربه شدیدی به میلیارد دالر مبادالت ارزی از  ۱۰۰زند، گفت: قرار است 

از چرخه میلیوتوجهی است؛ همچنین معامله بیش از یک چرخه دالری خارج شود که عدد قابل  ن بشکه نفت عمالً 

زیرا که خریدوفروش حتماً   ناموسی است  و  آمریکا حیاتی  برای  این موضوع  که  با دالر  دالر حذف خواهد شد  باید 

شود  .انجام 



 
با ایران کار نکنندچه کسانی باعث شدن بانک  گویند اگر ایران به  بهرامی در مورد اینکه برخی می//    های چینی 

با ایران کار نخواهند کرد و همین اآلن هم ارتباط خود را  ی نپیوندد، بانک گروه ویژه اقدام مال های چینی و روسی 

درتی بر نظام بانکی دنیا ندارد و اگر کشورهای بزرگ مانند چین و روسیه نخواهند چنین ق FATF :قطع کردند؛ گفت

این دایره کار کنند،   با اهیچ کاری نمی FATFدر  باید  و  انجام دهد  تعامل کندتواند  وی در مورد روابط   .ین کشورها 

ایران کار می با  بانک کونلون چین  بیان کرد: قبالً  ایران و چین،  بانک به  کرد و دبانکی  این  لیل قطع شدن همکاری 

رئیس برمیسفر  ایران  به  چین  رئیس  .گرددجمهور  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  سفر  این  این  در  چین  جمهور 

ب بسیار  بود  برخوردهای  گفته  و  کرد  اشاره  آن  به  هم  چین  سفیر  حتی  کرد؛  مشاهده  دولتمردان  سوی  از  دی 

متأسفانه خیلی بد با او برخورد کردند   ه ایران سفر کند ولی ایشان آمد و جمهور کشورش نباید در این زمان برئیس 

با بیان اینکه در اقتصاد دن  .محض بازگشت به چین، بانک کونلون را بستو به  ها حاکم است نه  یا واقعیتبهرامی 

خواهند کار ها میییها نخواهند در چارچوبی که آمریکا ها و یا روس ، بیان کرد: اگر چینیFATF قوانین خشک مانند

با بیان   .توان حذفشان کردها در دنیا زیاد است و نمیها شود؛ زیرا وزن آنتواند متعرض آنکنند، کسی نمی وی 

طرف نیستم که آمریکا بتواند آن را زنجیره مبادالت پولی دنیا خارج کند و هیچ اتفاقی رخ اینکه با کشور سیرالئون  

ا مبادالت  کرد:  تصریح  ازاین ندهد؛  و  است  دالر  از حیطه  خارج  توافقنامه  اساس  بر  چین  و  رخ یران  مشکلی  جهت 

می مذاکرات  با  و  داد  کردنخواهد  حل  را  مسائل   .توان 

انت  را  بدترین سناریو  این کارشناس اقتصادی گفت: مشکلی فعلی در مورد مناسبات دور  //    کنندخاب میبرخی 

افراد   برخی  و  دولتمردان  این است  تحریم  بررسی زدن  اینکه همه سناریوها  از  قبل  را  ممکن  بدترین سناریوهای 

می نظر  در  نمیشود،  بررسی  زحمت  به خودشان  و حتی  برخی  .دهند گیرند  کرد:  تأکید  دست ر FATF بهرامی  ا 

باشد، همه اگر  که  میگرفتند  نمیچیز  کاری  هیچ  نباشد  اگر  و  درحالیشود  تحریمشود؛  ذیل  اآلن  ها هستیم که 

ها بخواهند با ایران مبادالت پولی داشته باشند؛ گروه ویژه  کند و اگر چینی؛ فرقی نمی FATFودن یا نبودنیعنی ب

نمی کاری  مالی  دهداقدام  انجام   .تواند 

تجارت جهانی است؟  FATF آیا از سامان  راهبردی  //    باالتر  توافق  با کشوری  که  زمانی  ساله    ۲5بهرامی گفت: 

عالی در  یعنی  کنید؛  بینتعریف  قوانین  و  دارید  تعامل  سطح  از  ترین  یکی  اصالً  هستند؛  ضعیف  اینجا  در  المللی 

بین حقوق  نداردمشکالت  اجرایی  ضمانت  که  است  این  چ  .الملل  کرد:  اضافه  سازمان  ینیوی  اساس  بر  باید  ها 

یت کرد و محکوم  کردند ولی همه آن را به هم زدند و آمریکا شکا ها استفاده می تجارت جهانی از یک سری تعرفه

تعرفه  اآلن  و  رسانه شد  بحث  جز  نداد،  رخ  هم  اتفاقی  هیچ  و  دارد  وجود  آیاها  تجارت   FATF ای.  سامان  از  باالتر 

خواهند از ترس مرگ خودکشی کنند؛ الملل با اشاره به اینکه برخی میصاد بین این کارشناس اقت  .جهانی است؟

وقتی بانک مرکزی    .ه تعریف کنیم عمالً خارج از حیطه قوانین دنیاستگفت: و اگر مناسبات راهبردی با چین و روسی

نشسته و  است  بانک  تنبل  اآلن  گفت:  عضوبهرامی  سوئیس  قا FATF های  اطالعان  چرا  اما  و هستند  چاقچیان 

کرد:    وی تصریح  .کنندهای دنیا کار میدهند و با بانک دیکتاتورهایی جهان که در آنجا حساب دارند را به کسی نمی

بگویمتنگ که  نمی  FATFنظری است  کار  ما  با  نشود، چین هم  نشان  امضا  را  ما  بانکی  تنبلی مسئوالن  این  کند. 

در پایان با بیان اینکه    المللاین کارشناس اقتصاد بین .جام نداده استدهد که اصالً مذاکره نکرده و کار خاصی انمی

همین باعث    .های پولی دوجانبه را فعال کندبایست پیمان کزی می ها گذشته است، گفت: بانک مردوره این بازی 

شود  گلستان می جا  امضاء شود، مانند برجام که گفتن اگر باشد همه  FATFای از سیاسیون بگویند بایدشده تا عده 

 .گویند خب نشدو اگر هم نشد می 

 

 :سنایا -



 

 سرریز سرمایه خارجی به سمت چین 

به گزارش ایسنا به نقل   .پس از دو افت متوالی، سرمایه گذاری خارجی در چین به میزان محسوسی افزایش یافت

داده هوا،  شین  میاز  نشان  چین  بازرگانی  وزارت  سوی  از  شده  منتشر  سرماهای  که  خارجی یه دهد  گذاری 

میلیارد دالر( رسیده که این رقم در مقایسه با مدت    ۱۲.۱۳میلیارد یوان )    ۸۴.۱۳مستقیم در چین در ماه آگوست به  

قبل   سال  دهد  ۱۸.۷مشابه  می  نشان  افزایش  سرمایه   .درصد  کل  طی میزان  چین  در  خارجی  مستقیم  گذاری 

به   یوان رسیده  ۶۱۹.۷۸هشت ماه نخست امسال  به مدت مشابه سال قبل    میلیارد  این رقم در مقایسه   ۲.۶که 

در چین تا حد زیادی مهار شده و روند بازگشایی کسب و کارها و    ۱۹-هر چند که کووید  .د بیشتر شده استدرص

هزار مبتال، کماکان    ۱۰۰کشته و    ۴۶۰۰بازگشت زندگی به شرایط عادی آغاز شده است، اما این کشور با بیش از  

معاون وزیر    -وانگ شو ون  .ب می شود رین کانون های درگیر با این بیماری در سطح جهان محسوتیکی از اصلی 

دولت   تمایل  بر  چین،  در  خود  کار  و  کسب  گسترش  به  خارجی  های  شرکت  تمایل  به  اشاره  با  چین  بازرگانی 

مختلف، بیشترین  در بین بخش های    .متبوعش در فراهم کردن فضای بهتر برای سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد

  ۵.۹درصد و صنایع های تک با  ۳۵.۴درصد، تجارت الکترونیک با  ۴۸.۱تی با گذاری مربوط به خدمات صنعرشد سرمایه

درصد افزایش داده است؛ در حالی    ۷۳.۶درصد بوده است. هلند طی این مدت سرمایه گذاری های خود در چین را  

در بازه  متوسط سرمایه گذاری خارجی چین      .گذاری کرده استیه درصد کمتر در این کشور سرما  ۱۷.۲که انگلیس  

گذاری    ۴.۵۲معادل    ۲۰۱۹تا    ۱۹۹۷زمانی   به سرمایه  مربوط  ثبت شده  رقم  باالترین  که  بوده  دالر    ۱۳۴.۹۶میلیارد 

بوده    ۲۰۰۰میلیارد دالری سال    ۱.۸۳و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه گذاری    ۲۰۱۸میلیارد دالری سال  

پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال جاری صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود    .است

تحت تاثیر شیوع کرونا، تعطیلی کسب و کارها و اخالل در تجارت خارجی به زیر دو درصد برسد که در صورت تحقق، 

انتهای     .دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بوداین نرخ رشد ضعیف ترین رشد اقتصادی ثبت شده چهار دهه اخیر  

 پیام 

 

 :نیاقتصادآنال -

 ۲۰۲۹ای تا  درصدی حمل و نقل جاده۵.۲رشد ساالنه  :موسسه تحقیقاتی فیچ خبر داد

ونقل بار در ایران از راه زمین، ریل، هوا و دریا پیش  انداز بخش حملتی فیچ در گزارشی از چشمه تحقیقاموسس

حمل حجم  کرد  جاده بینی  دوره  ونقل  طی  بار  ساالنه  ۲۰۲۹تا  ۲۰۲۱ای  متوسط  کند۵.۲رشد  تجربه  را  به    .درصد 

حمل و   به نقل از تسنیم، موسسه تحقیقاتی فیچ در جدیدترین گزارش خود به بررسی بخش نالیناقتصادآ  گزارش

با بینی میاین موسسه پیش   .است  بار و کشتیرانی ایران و دورنمای آن در چهار سال آینده پرداخته نقل کند که 

ای بار در  ونقل جادهشدت گرفتن فعالیت تجاری و باال رفتن تقاضای از سوی جمعیت رو به رشد شاغالن، حجم حمل

بر اساس    .درصد را تجربه خواهد کرد  5.۲صعودی خواهد شد و رشد متوسط ساالنه    ۲۰۲۹تا    ۲۰۲۱ایران طی دوره  

جنوب پتانسیل خوبی برای توسعه ارتباطات تجاری ایران با اوراسیای غربی  –ی شمالونقل لاین گزارش کریدور حم

مشروح گزارش موسسه فیچ را   .ش با موانع ژئوپلیتیک روبرو استاین بخدر   گذاریسرمایه فراهم کرده است، اما

 :در ادامه می خوانید

ای بار در ایران از دو  ونقل جاده حجم حمل//    ۲۰۲۹درصدی حمل ونقل جاده ای بار تا    5.۲پیش بینی رشد متوسط  *

ی و پایین آمدن قدرت لیت تجارشود امسال نیز به دلیل افت فعابینی میسال گذشته رو به کاهش گذاشته و پیش

ونقل خرید خانوارها کاهش یابد. اما در بلندمدت، با افزایش تقاضا از سوی جمعیت رو به رشد شاغالن، حجم حمل

 .را تجربه خواهد کرد  ۲۰۲۹تا    ۲۰۲۱درصد را طی دوره    5.۲ای بار صعودی خواهد شد و رشد متوسط ساالنه  جاده 
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و اثرات   رکود اقتصادی ای بار در ایران به دلیلونقل جاده بخش حمل ۲۰۲۰ل یم در ساکنبینی میما پیش  :مدتکوتاه 

کند. ش  6.۷منفی کرونا، رشد منفی   را تجربه  ویرودرصدی  فعالیت یوع  نفت  افت قیمت  را  س کرونا و  تجاری  های 

این تحوالت، پول ملی   نتیجه  ارائه بسته محرک اقتصادی کاهش داده است. در  برای  را  توان دولت  مختل کرده و 

می باقی  ضعیف  همچنان  محدودیتایران  وجود  دلیل  به  بود.  خواهد  صعودی  تورم  و  دستورالعملماند  و  های  ها 

کسب اجتماعی  گذاریفاصله  از  بسیاری  به ،  شدهوکارها  تعطیل  خدمات  بخش  در  بخشویژه  مثل اند.  هایی 

درآمد دولت نیز تحت تأثیر افت صادرات و قیمت نفت   .اندها نیز شاهد افت شدید تقاضا بوده گردشگری و رستوران

تضعیفکاهش اشتغال  ایجاد  در  دولت  توان  که  است  معنی  بدان  این  که  استیافته  اینشده  بر  انتظار    .  اساس 

تبع آن رشد  انداز مثبتی برای مصرف بخش خصوصی و بهرود نرخ بیکاری نیز صعودی باشد که در نتیجه، چشممی

حمل جادهبخش  طی  ونقل  بار  نیستیم  5ای  متصور  آینده  ساخت  .سال  رکود  دلیل  حملبه  جاده وساز،  ای ونقل 

سرمایه  کاالهای  و  ساختمانی  رونمصالح  نیز  نخواهای  درحالی قی  داشت.  صرف  د  کشور  ارزی  محدود  ذخایر  که 

برنامه  به واردات کاالهای اساسی میتأمین هزینه  یارانه  شود، پولی در بساط  های رفاهی عمومی و اختصاص 

ونقل  مدت بخش حملبه نظر ما در میان :مدتمیان   .ماندهای عمرانی باقی نمیدولت برای اجرا و یا تکمیل پروژه 

  ۲۰۲۰ساله   5ا برای این بخش طی دوره  درصدی ر  ۳.۷شود. ما رشد ساالنه  ای بار در ایران با رشد مواجه میجاده 

کرده پیش   ۲۰۲4تا   سال  بینی  در  حمل  ۲۰۲4ایم.  کل  به  حجم  ایران  در  جاده  طریق  از  بار  تن   ۱۰۸.۷ونقل  میلیون 

ها باشیم که در نتیجه آن صادرات رشد خواهد کرد و شاهد رفع تحریم  ۲۰۲۰خواهد رسید. انتظار داریم پس از سال  

از ر پیدا خواهد کردکود، حملبا خروج اقتصاد  نیز رونق  ترانزیت و عبور و مرور کاالهای کشورهای    .ونقل  افزایش 

با تکیه بر مزیت خاص جغرافیایی، از جمله میای کمک  ونقل جادهثالث از خاک ایران نیز به رونق حمل کند. ایران 

عنوان هاب س، تالش کرده خود را بهفارکشور مختلف و پیوند زدن آسیای مرکزی به اروپا و خلیج  ۷مرز بودن  هم

حمل کریدور  بیندازد.  جا  منطقه  در  شمالترانزیت  با  –ونقلی  تجاری  ارتباطات  توسعه  برای  خوبی  پتانسیل  جنوب 

اما سرمایه اورا این  سیای غربی فراهم کرده است،  روبرو است.  ژئوپلیتیک بسیاری  با موانع  این بخش  در  گذاری 

طول   با  می  کیلومتر  ۷۲۰۰کریدور  هند  و  آذربایجان  ایران،  روسیه،  خاک  کانون از  در  آهن  خطوط  و  بنادر  گذرد. 

ای نیز برای تحقق این  های جاده حال زیرساختناند. درعیگذاری برای اجرای این پروژه قرار گرفته های سرمایهطرح

پیدا کند ارتقا  باید  که دولت بتواند  داشت، مگر آنفشار قرار خواهد  مدت تحتای کشور در میان شبکه جاده   .پروژه 

تنها   اعالم کرده  راه و شهرسازی  وزارت  کند.  این شبکه هزینه  تعمیر  و  نگهداری  برای   ۲5برای  بودجه الزم  درصد 

راه نگهدار تعمیر  و  پروژه ی  و  است  کرده  دریافت  را  کشور  زیرساختهای  ارتقاء  و  توسعه  با  های  نیز  موجود  های 

شده   مواجه  بودجه  شدید  حمل :بلندمدت  .استکمبود  جاده بخش  چشم ونقل  بلندمدت  در  ایران  بار  انداز  ای 

ای کشور انجام خواهد شد. این بخش گذاری خوبی در شبکه جاده ویژه به این خاطر که سرمایه تری دارد، به روشن

ر اساس نشده از فرصت رشد خوبی برخوردار خواهد بود. بگذاری کافی در آن انجام که طی چندین دهه سرمایه

های دیگر  شده که از بخشای کشور اختصاص داده میلیارد دالر برای توسعه شبکه جاده   ۷.6آمارها، در حال حاضر  

ای در بخش  های توسعه، فعالیت۲۰۲۹تا    ۲۰۲۰ساله    ۱۰ما، در نیمه دوم دوره    بینیبیشتر است. بر اساس پیش 

ها رو به رشد ضا از سوی جمعیت شاغالن که جمعیت آنعالوه افزایش تقاای رشد بیشتری خواهد یافت. به جاده 

 .سازدای را ضروری می ونقل جاده است نیز توسعه شبکه حمل

ونقل بخش حمل//    گذاری در شبکه ریلی کشورالری ایران برای سرمایه میلیارد د  ۲5موسسه فیچ: طرح های   *

درصد   ۳5  د.تجربه خواهد کر  ۲۰۲۰درصدی را در سال    4.6ریلی بار به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور، رشد منفی  

حمل می کل  انجام  ریلی  شبکه  طریق  از  ایران  در  بار  سالیانه  د ونقل  نفت  صادرات  کاهش  دلیل  به  اثر  شود.  ر 

ای مالحظه های مایع افت قابل ونقل ریلی محمولههای آمریکا، شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت، حملتحریم

با کاهش همه این سال دارد.  انتظار داریم در سال اختن تحریمگیری کرونا و رنگ بدر  آمریکا،  بعد بخش  های  های 
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رشد ساال حمل و  برسد  نسبی  رونق  به  ایران  ریلی  دوره    ۱.6نه  ونقل  طی  را  کند  ۲۰۲۹تا    ۲۰۲۱درصدی   .تجربه 

ونقل ریلی نیز تحت تأثیر این  همچنان با رکود مواجه خواهد بود و بخش حمل  ۲۰۲۰اقتصاد ایران در سال   :مدتکوتاه 

منفی   رشد  سال    4.6رکود،  در  داریم  انتظار  کرد.  خواهد  تجربه  سال  این  طی  را  باختن   ۲۰۲۱درصدی  رنگ  با 

های اقتصاد به  ونقل ریلی ایران همچون سایر بخش ها بر اقتصاد، بخش حملی آمریکا و کاهش اثر تحریمهاتحریم

می حتی  برسد.  نسبی  بیثبات  دیپلماتیک  گشایش  بروز  احتمال  از  ما  توان  نظر  به  گفت.  سخن  آمریکا  و  ایران  ن 

های آینده  شود ایران طی سالمیبینی  ها بین دو طرف است. پیشاحتمال چنین گشایشی بیشتر از تشدید تنش 

تحریم  برخی  از  بخش حملتا حدودی  و رشد  اقتصاد کشور  احیای  نتیجه، شاهد  در  که  یابد  ریلی  ها رهایی  ونقل 

ونقل ریلی  درصدی را برای بخش حمل  ۰.5رشد ساالنه    ۲۰۲4تا    ۲۰۲۰ساله    5دوره  برای   :مدتمیان  .خواهیم بود

میلیون تن    4۹.۷به    ۲۰۲۰میلیون تن در سال    46.4ین اساس میزان حمل ریلی بار از ایم. بر همبینی کرده ایران پیش 

  .ش ریلی ایران باشیمگذاری در بخخواهد رسید. انتظار داریم طی این دوره شاهد افزایش سرمایه   ۲۰۲4در سال  

گذارد، اما انتظار  یمدت باقی نمهای کشور در کوتاه گذاری در زیرساختاگرچه رکود اقتصادی پولی برای سرمایه 

های ریلی برای پشتیبانی از  گذاری در بخش زیرساخت فشارها کاهش یابد. افزایش سرمایه  ۲۰۲۰داریم در پس از  

در سالهای ساختفعالیت  آینوساز  نظر میهای  به  و ضروری  ایران طرحده الزم  دولت  ارزش  رسد.  به    ۲5هایی 

برای سرمایه  دالر  رمیلیارد  در شبکه  تهیهگذاری  این طرحیلی کشور  از جمله  افزایش طول شبکه  کرده است.  ها 

ایران   .دهزار کیلومتر طول دار   ۱5است. این شبکه در حال حاضر تنها    ۲۰۲5هزار کیلومتر تا سال    ۲5ریلی کشور به  

چینی    هایمیلیارد دالر از سوی شرکت  4۰۰ای هستند که بر اساس آن قرار است  نامهو چین در حال تهیه توافق 

زیرساخت و  صنعت  گاز،  و  نفت  بخش  ایران سرمایه های حملدر  میونقلی  که  به گذاری شود  کمک خوبی  تواند 

تواند منفعت خوبی از هایی که مید. از جمله بخشهای آمریکا باششبکه زیرساختی ایران در بحبوحه وضع تحریم

بتکار یک کمربند یک جاده چین دارد. برقی کردن ونقل ریلی است که جایگاه مهمی در ااین توافق ببرد بخش حمل

های مهم در این بخش اصفهان از جمله پروژه -قم-السیر تهرانمشهد و احداث خط آهن سریع  -شبکه ریلی تهران

ونقلی ایران  ونقلی خود به شبکه حملکشورهای همسایه منافع زیادی در پیوند زدن شبکه حمل :بلندمدت  .است

کمربند یک  یعنی طرح  درحال ظهور است،  تجاری  دو مسیر  بین  ارتباط  لحاظ جغرافیایی حلقه  به  ایران  یک -دارند. 

چی حملجاده  کریدور  و  شمالن  حمایت  -ونقلی  تحت  که  جاده  یک  کمربند  یک  طرح  دارد، جنوب.  قرار  چین  دولت 

می  دنبال  را  غرب  و  شرق  بین  ارتباط  حملتسهیل  کریدور  شمالکند.  خط  -ونقلی  یک  کردن  دنبال  با  نیز  جنوب 

می متصل  هم  به  آذربایجان  و  ایران  طریق  از  را  روسیه  و  هند  مهم  بازارهای  نقش  عمودی،  دلیل  به  ایران  کند. 

فزاین طور  به  دارد،  مسیر  دو  این  بین  که  سرمایهواسطی  هدف  شبکه  گذاری ده  توسعه  برای  خارجی  های 

میلیون دالری آذربایجان برای ساخت خط ریلی   5۰۰گذاری ونقلی خود قرار گرفته است که از آن جمله سرمایهحمل

می -رشت حمل  .باشدآستارا  شمالکریدور  قابل -ونقلی  پتانسیل  در  جنوب  تجاری  ارتباطات  توسعه  برای  توجهی 

ونقل ریلی بار در ایران باشد. البته احداث  تواند عامل مهمی در رشد حملدارد و در بلندمدت می اوراسیای غربی  

تحریم مثل  است،  مواجه  زیادی  ژئوپلیتیک  موانع  با  کریدور  روسیه  این  متزلزل  روابط  و  ایران  علیه  آمریکا  با  های 

رسمیت یافت.   ۲۰۰۲چین ارائه شد و در سال    با ابتکار ایران، روسیه و  ۲۰۰۰اتحادیه اروپا. کریدور مذکور در سال  

شود که در آن زمان مقرر شد سه کشور  ای، ریلی و کشتیرانی را شامل میای از خطوط جادهاین کریدور مجموعه

رسید، زیرا در آن زمان  چندان مهم به نظر نمی  ۲۰۰۲ل  جنوب در سا-ونقلی شمالرا به هم وصل کند. کریدور حمل

روسیه   مالی  بین سیستم  در سطح  منفور  دولتی  ایران  بود،  پاشیده  میاز هم  تلقی  به المللی  هنوز  هند  و  شد 

آمد. اما از آن زمان تاکنون اهمیت اقتصادی این سه کشور تاحد حساب نمیعنوان یک قدرت اقتصادی رو به رشد به

اف تزایش زیادی  را  شمالی  اروپای  به  هند  از  بار  حمل  زمان  کریدور  این  است.  قابلیافته  حد  کاهش مالحظه ا  ای 

دهد. در حال حاضر کاالهای هندی از طریق کشتی و از راه دریای سرخ و کانال سوئز به مدیترانه منتقل و از آن می



 
هزار کیلومتر مسافت دارد.   ۱6ود. این مسیر  شالطارق به بندرها اروپای شمالی ارسال میجا از طریق تنگه جبل

دهد ها نشان می کیلومتر مسافت دارد. بررسی  ۷۲۰۰جنوب فقط  -ها از کریدور شمالدر مقابل، مسیر انتقال کاال

جنوب  -روز است از طریق کریدور شمال  5۰تا    45ها از بمبئی به هلسینکی که االن  زمان الزم برای ارسال محموله

از نصف   جنوب، یک  -شمالدر راستای تکمیل خطوط کریدور    ۲۰۱۹ایران در مارس    .این رقم خواهد رسیدبه کمتر 

رود در ادامه این مسیر نیز یک خط ریلی  کیلومتر را بین قزوین و رشت افتتاح کرد. انتظار می   ۱64خط ریلی به طول  

 4۰ه تکمیل شود. یک خط ریلی  کیلومتری بین رشت و آستارا در مرز جمهوری آذربایجان طی چهار سال آیند  ۱۳۰

خ دریای  در  انزلی  بندر  به  رشت  از  اهمیت کیلومتری  اساس،  این  بر  شد.  خواهد  ساخته  آینده  دو سال  تا  نیز  زر 

می  افزایش  زیادی  تاحد  ایران  می ژئوپلیتیک  تبدیل  مهمی  تجاری  هاب  به  که  چرا  و شود. شاخهیابد  های شرقی 

سیا  شوند مرکزیت ایران در پهنه اقتصادی و ژئوپلیتیک اورای مرکزی کشیده می غربی کریدور نیز که تا ترکیه و آسیا

می تقویت  نزدیک را  روابط  برقراری  و  کنند.  فشارها  اثر  در  که  را  ایران  انزوای  حس  چین  و  هند  روسیه،  با  تر 

 .کندهای آمریکا پدید آمده است تضعیف میتحریم

بخش حمل و نقل هوایی //    رد دالری در توسعه زیرساخت فرودگاهیبرنامه ایران برای سرمایه گذاری یک میلیا *

با رشد منفی   ایران  به    ۲۰۲۰درصدی در سال    5.6بار در  اقتصاد منجر  افت شاخص های کالن  مواجه می شود. 

برا تقاضا  وارد  کاهش  از طریق هوایی  این سال می شود که عمدتا  الکترونیکی در  و مصرفی  ی کاالهای لوکس 

بخش حمل و  ۲۰۲۱ند. شیوع کرونا نیز در پروازها ایجاد اختالل کرده است. البته انتظار داریم در سال کشور می شو

اقتصاد ایران   :کوتاه مدت  .ربه کنددرصدی را در این سال تج  ۰.۸نقل هوایی بار در ایران وارد فاز رشد شود و رشد  

برا تقاضا  کاهش  باعث  مسئله  همین  و  ندارد  قرار  خوبی  وضعیت  مصرفی در  کاالهای  و  لوکس  کاالهای  ی 

الکترونیکی شده است. از آن جا که بیشتر این کاالها از طریق هوایی وارد کشور می شوند، انتظار داریم حمل و 

درصدی را تجربه کند. از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا پروازها را    5.6  رشد منفی  ۲۰۲۰نقل هوایی بار در سال  

های   دولت  است.  کرده  کرونا  مختل  شیوع  از  تا  اند  کرده  وضع  پروازها  برای  را  بسیاری  های  محدودیت  جهان 

و    با کاهش اثرات شیوع کرونا و بهتر شدن وضعیت اقتصاد، بخش حمل  ۲۰۲۱جلوگیری کنند. انتظار داریم در سال  

نقل هوایی بار از  درصدی را به خود ببیند. الزم به ذکر است که سهم حمل و ۰.۸نقل هوایی بار در ایران رشد مثبت 

تحریم های آمریکا مانع توسعه ناوگان هوایی ایران شده است.    .درصد است  ۰.۱کل حمل و نقل بار در کشور تنها  

روند هواپیما از ایرباس، بوئینگ و ای تی آر را داده بود  ف  ۲۰۰ایران پس از امضای توافق هسته ای سفارش خرید  

بخش حمل و نقل هوایی بار   :میان مدت  .ه این سفارش ها بلوکه شدندکه در پی بازگشت تحریم های آمریکا، هم

تجربه خواهد کرد. بر   ۲۰۲4تا  ۲۰۲۱درصدی را طی سال های    ۰.۸، رشد ساالنه  ۲۰۲۰در ایران پس از رکود در سال 

از   بار  تناژ حمل هوایی  در کوتاه   .خواهد رسید   ۲۰۲4تن در سال    ۷6۳۰۰به    ۲۰۲۰تن در سال    ۷۳۸۰۰این اساس 

توسعه چندانی در شبکه ف ایران طرح های متعمدت، شاهد  اما دولت  بود.  ایران نخواهیم  برای  رودگاهی  را  ددی 

جذب   و  کرده  تهیه  مهم  های  فرودگاه  است.    ۱توسعه  کرده  هدفگذاری  آن  برای  را  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد 

به   آن  رساندن  و  خمینی  امام  فرودگاه  ظرفیت  برابری  سه  توسعه  به  طرح  سال    ۲۰مهمترین  در  مسافر  میلیون 

ن مسافر در سال افزایش یابد که البته با رفع تحریم میلیو  ۹۰ست. قرار است در بلندمدت ظرفیت این فرودگاه به  ا

این هدف قابل تحقق است نقل   :بلندمدت  .ها  برای رونق بخش حمل و  انداز روشنی  نیز چشم  در دوره بلندمدت 

پیش بینی    ۲۰۲۹تا    ۲۰۲۱رای این بخش طی دوره  درصدی را ب  ۰.۲هوایی بار در ایران وجود ندارد. ما رشد ساالنه  

ت ایم.  توسعه  کرده  برای  ها  سرمایه  جذب  باعث  منطقه  در  نقلی  و  حمل  هاب  به  شدن  تبدیل  برای  ایران  الش 

زیرساخت های هوایی این کشور می شود. اما ما انتظار داریم بخش هوایی در پایین ترین اولویت و پس از بخش  

 .یرانی قرار داشته باشدهای ریلی، جاده ای و کشت



 
به دلیل افت صادرات نفتی و رکود اقتصادی در  //    ای نوظهور دنیاسترین بازارهتموسسه فیچ: ایران یکی از بزرگ

طی سال   ایران  بنادر  در  بارگیری  و  تخلیه  پیش  ۲۰۲۰کشور،  ما  شد.  خواهد  مواجه  منفی  رشد  میبا  کنیم  بینی 

فشار  و تحتسایران از یک اقتصاد   :مدتکوتاه  .تخلیه و بارگیری )تناژ و کانتینر( امسال در همه بنادر ایران کاهش یابد

فشار ویروس کرونا قرار دارد و درنتیجه، انتظار افت واردات و کاهش قدرت خرید مردم  ها و از سوی دیگر تحتتحریم

این اساس حملو شرکت بر  را داریم.  از طریق کشتی در سال  ها  بار  از آن رشد    ۲۰۲۰ونقل  نسبت به سال قبل 

سیار محدود خواهد بود. قیمت نفت به خاطر شیوع کرونا و  طی این سال ب  صادرات نفت نیز  .منفی خواهد داشت 

جمع در  اوپک  می ناتوانی  انتظار  اساس  این  بر  است.  داشته  توجهی  قبال  افت  بازار،  از  اضافی  نفت  رود  کردن 

از نوامبر    درصد کمتر  ۷۰درآمدهای نفتی ایران همچنان در سطح پایینی باقی بماند. در حال حاضر درآمد نفتی ایران  

با رشد منفی عملیات خود مواجه   ۲۰۲۰است. با توجه به این آمارها، انتظار داریم همه بنادر ایران در سال    ۲۰۱۸

تأثیر شیوع ویروس کرونا کمتر خواهد شد. با توجه به این موضوع و   ۲۰۲۱بینی ما، در سال  بر اساس پیش  .شوند

  ۲۰۲۱ها منجر شود، بهبود عملکرد بنادر را در سال  تحریمتواند به رفع احتمال تغییر کادر رهبری دولت آمریکا که می 

به دلیل مالحظات   :مدتمیان  .جمهوری در آمریکا محقق شود(بینی تغییر ریاستشاهد خواهیم بود )البته اگر پیش

میان در  شاهد سرمایه مختلف،  دولت مدت  بود.  خواهیم  ایران  بنادر  بخش  در  افغانسگذاری  هند،  ایران های  و  تان 

نزدیک ام گ همکاری  برای  مهمی  برداشتههای  بنادر  بخش  در  سال  تر  در  کشور  سه  این  برای    ۲۰۱6اند.  توافقی 

ای افزایش مالحظه تواند تجارت هند و ایران را تا حد قابلتوسعه بندر چابهار امضا کردند. این بندر پس از توسعه می

با دور زدن پاکستان، مسیر جدیدی بر طور خاص بندر چابهار رقیبی برای  انستان بگشاید. به ای صادرات افغدهد و 

می تلقی  پاکستان  گوادر  درحال بندر  که  می شود  چابهار  بندر  توسعه  با  ایران  است.  چین  توسط  تواند توسعه 

اهد  مند خوهای هند بهرهگذاریاقیانوسیه داشته باشد. ایران همچنین از سرمایه -صادرات بیشتری به هند و آسیا

های غربی، جای پای محکمی در ایران  های هندی نیز در تالش هستند تا با پر کردن خالء حضور شرکتشد. شرکت

بزرگبه  از  یکی  کنندعنوان  پیدا  دنیا  نوظهور  بازارهای  ویژه  .ترین  توجه  همچنین  در ایران  خود  بنادر  توسعه  به  ای 

بنادر انزلی و امیرآباد را تا دو برابر افزایش دهد. ظرفیت بندر دریای خزر دارد و قصد دارد ظرفیت بارگیری و تخلیه  

ایران در  ترین بندر  میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. بندر امیرآباد بزرگ   ۱6میلیون تن در سال به    ۸انزلی از  

ت این پروژه طی یابد. قرار اسمیلیون تن در سال افزایش می   ۱۰میلیون تن به    5دریای خزر است که ظرفیت آن از  

و   اجراست  دست  در  نخست  مرحله  شود.  انجام  مرحله  سرمایه   5۲.۳دو  دالر  جذب میلیون  آن  برای  شده گذاری 

جنوب از -ونقلی شمالکریدور حمل :بلندمدت  .نیاز دارد  گذاری میلیون دالر سرمایه  ۱۳۰است. اجرای مرحله دوم به  

اور در  تجاری  ارتباطات  بهبود  برای  خوبی  میپتانسیل  و  است  برخوردار  غربی  بخش  اسیای  رشد  زمینه  تواند 

ها کشتیرانی ایران را رقم بزند. البته موانع ژئوپلیتیکی برای عملیاتی شدن این کریدور وجود دارد که وضع تحریم 

گ گاز  ایران قصد دارد به یک صادرکننده بزر  .ان و متزلزل بودن روابط روسیه با اتحادیه اروپا از آن جمله استضد ایر

حداقل   هدف  این  تحقق  شود.  می   5تبدیل  طول  و  سال  یابد  افزایش  ایران  گاز  تولید  باید  منظور  بدین  کشد. 

تبزیرساخت برای  خوبی  پتانسیل  ایران  شود.  فراهم  صادرات  برای  به  دیل ها  گاز  بزرگ  صادرکننده  یک  به  شدن 

ده بتواند یک صادرکننده گاز به اروپا شود، چه از سال آین  ۱۰کشورهای منطقه دارد، اما انتظار نداریم این کشور تا  

 .طریق خط لوله و چه از طریق کشتی )صادرات گاز مایع(

 

 

 



 

 (:26)هفته یثد ح  - خبرنامه:

 (ع) مام سجاد اشهادت ایام )بمناسبت  « داممو سعادت  ريخ » 
  :ودفرم ،دبا شو خاندان او  رب اخد سالم که   سجادامام 

ما دامَ لَکَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ،  ریْابْنَ آدَم، إنَّکَ ال تَزالُ بَخَ ایَ»

 اسَبَهُ مِنْ هَمِّکَ، وَما کانَ الْخَوْفُ لَکَ شِعاراً«؛ وَما کانَتِ الْمُح

فرزند آدم، تا آن زمانى که در درون خود واعظ  اى

باشى، و در تمام  کننده اى دلسوز داشته حتیو نص

دهى، و  تی  را اهم تیامور بررسى و محاسبه کارها

در تمام حاالت ـ از عذاب الهى ـ ترس و خوف  

 و سعادت خواهى بود.  ریدر خ  ;داشته باشى

 ۵، ح 64، ص 67، /بحاراألنوار، ج 246مشکاه األنوار، 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 
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