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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 برد با چین  -رمز تعامل برد /   کندبررسی می  دنیای اقتصاد«»

های مشترک ایران و چین، دو دیدگاه موافق و مخالف شکل داده است. ساله همکاری  ۲۵نامه توافق  : اقتصاددنیای 

تنزل می ننگین  قرارداد  یک  حد  تا  را  توافق  این  دسته  دهندبرخی  میانه  و  در  دیپلماتیک  را شاهکاری  آن  دیگر  ای 

آمریکا می  هایتحریم تفریفراگیر  افراطی و  نگاه  این دو  از  ایران و چین و طی، »دنیای دانند. فارغ  اقتصاد« اهداف 

برد توافق  به یک  را بررسی کرده است-شروط رسیدن  و چین،  ساله همکاری   ۲۵برنامه    .برد  ایران  های مشترک 

ها در که طبق آن قرار است چینی  نامه راهبردی میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین استتوافق

همچنین این توافق شامل همکاری  گذاری وسیعی انجام دهند.  های مهم و کلیدی ایران سرمایه صنایع و زیرساخت 

شود. جایگاه ایران در این همکاری و اهداف و نگاه  اطالعاتی میان دو کشور در منطقه نیز مینظامی، تسلیحاتی و  

آمیز میان مخالفان و  تر و در عین حال مناقشه موضوع مهمی است که به مباحث گسترده  چین به توافق با ایران دو

عم سطح  در  است.  زده  دامن  ننگینموافقان  قرارداد  را  توافق  این  مخالفان  می  ومی  دارد  جدیدی  بنا  که  دانند 

ت موافقان، توسعه نگاه به  ها واگذار کند و در سم فارس را به چینیهایی از ایران از جمله جزایر ایرانی خلیجبخش

به زیاده شرق  برابر  در  ایستادگی  برای  ابزاری  می خواهیعنوان  تعبیر  آمریکا  اما  های  نخبگان  شود.  سطح  در 

ای پرسش الزامات  میهایی چون  ابزارهایی  چه  مبنای  بر  و  چگونه  و  توافق چیست  و ن  مناسب  توافقی  به  توان 

تعادل   ایجاد  شرط  یافت؟  دست  چین  با  و  جامع  جهانی  قطب  یک  به  وابستگی  از  گریز  و  خارجی  سیاست  در 

.  گراستگرا و غرب صلی میان دو دیدگاه شرقهای شرق و غرب چیست؟ از جمله محورهای ابرداری از رقابت بهره

 .ساله تهران و پکن پرداخته شده است ۲۵در این گزارش به این دو بعد اصلی و مهم در توافق همکاری 

یک   -نامه همکاری مشترک ایران و چین را باید در چارچوب ابتکار یک کمربندتوافق//    ساله  ۲۵ق  نقطه مبنایی تواف

میلیارد    ۹۰۰با اعطای یک بودجه    ۲۰۱۳  ها از سالابریشم جدید است که چینیراه دانست که بخشی از طرح راه

شدن   دخیل  برای  را  ۶۰دالری  آن  طرح  این  در  می کشور  شروع  دنبال  نقطه  توافقکنند.  سفر این  به  نامه 

رئیسجینشی چینپینگ  سال    جمهور  در  تهران  ورود  برمی   ۱۳۹۴به  و  برجام  شدن  اجرایی  فضای  در  که  گردد 

ایران صورت گسرمایه  به  برجام، »شی  ۱۳۹۴رفت. در سال  گذاران خارجی  انعقاد  از  پیش  روز  یازده  پینگ«  جینو 

ساله در ابعاد مختلف توافقی میان   ۲۵ه برای یک همکاری راهبردی جمهور چین در سفر به تهران اعالم کرد کرئیس 

یان ایران و  نامه جامع همکاری منویس اولیه توافق ، متن پیش۱۳۹۴ماه  است. در سوم بهمنرهبران دو کشور شده 

در حوزه و »منطقه چین  و دفاعی«  امنیتی  و فرهنگی«، »قضایی،  و های »سیاسی«، »اجرایی«، »انسانی  ای 

انعقاد این سند به طور جدی مورد بحث قرار گرفت و چند    ۱۳۹۸المللی« به زبان انگلیسی منتشر شد. از سال  نبی

مجلس شورای اسالمی در علی الریجانی« رئیس وقت »   ۱۳۹۸نویس بین دو کشور مبادله شد. در مرداد  متن پیش

برنامه همکاری   یک  ایران  کرد،  اعالم  پکن  به  ت  ۲۵سفر  با چین  کرده است.ساله  در شهریور سال    دوین  همچنین 

دهد. نهایتا »حسن  ساله را به مقامات چینی ارائه می  ۲۵نویس اولیه درباره سند  اعالم شد که ایران پیش  ۱۳۹۸

در جلسه    ۱۳۹۹تیر    ۳های جامع ایران و چین را  ساله همکاری  ۲۵نویس نهایی برنامه  جمهور پیشروحانی« رئیس 

با  یید کرد. در آن نشست به وزارت  دولت بررسی و تاهیات امورخارجه ماموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی 

 .ندطرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برسا 

توافق توافق//    نامهمفاد  همکاریمتن  مشترک  جامع  در  نامه  انگلیسی  زبان  به  چین  و  ایران  استراتژیک  های 

ماه پس از سفر    ۶، حدود  (۱۳۹۴سوم بهمن  )  ۲۰۱۶ژانویه    ۲۳جمهوی ایران به تاریخ  یت رسمی پایگاه رئیسساوب 

بع رسمی در دولت و وزارت خارجه متن منتشر  جمهوری چین به ایران منتشر شد؛ اگرچه تا به امروز هیچ منرئیس 



 
ام و جزئیاتی از این توافق ذکر نشده و صرفا  ای را تایید نکرده است. در این متن اعداد و ارقشده در فضای رسانه 

پترولیوم  نشریه  اما  است.  شده  بسنده  کلیات  تاریخبه  در  در  (  ۱۳۹۸شهریور    ۱۲)  ۲۰۱۹سپتامبر    ۳  اکونومیست 

چین پرداخته و مدعی شده که طی -های جامع ایرانساله همکاری  ۲۵نامه  ار جزئیاتی از توافقگزارشی به انتش 

توافق  چین  این  و    ۲۸۰نامه  ایران  گاز  و  نفت  صنعت  در  دالر  حمل  ۱۲۰میلیارد  صنعت  در  دالر  ایران  میلیارد  ونقل 

هزار سرباز چینی برای ۵هستند و  ها  های چینی اولویت اول اجرای پروژه کند. در مقابل شرکتگذاری میسرمایه 

ها در صنایع  میلیارد دالری چینی  ۴۵۰گذاری  شوند. برخی دیگر از سرمایه ها به ایران اعزام میتامین امنیت پروژه 

قرارداد   این  در  ایران  از سوی ساله سخن می  ۲۵مختلف  گرفته شده  نظر  در  نصف عدد  که شامل  رقمی  گویند؛ 

یشم است. این اعداد و ارقام قرارداد ایران و چین توسط منابع غیررسمی منتشر شده ابرها برای توسعه راه چینی

 .ن و چین تایید نشده استهای ایراو هنوز از سوی دولت 

ایران دیدگاه //    اهداف  از  مطرح  فارغ  چین  با  قرارداد  به  نسبت  ایران  در  که  موافقان  و  مخالفان  عمومی  های 

برابری قدرت ایران و چین و تاثیر آن بر نوع به شرق و ترجیح چین، عدم  شود که در آن بر مواردی چون چرخشمی

های اخذشده از سوی چین و بحث  های چینی، تخفیفطح نازل برخی از پروژهتوافق، نقض برخی از قراردادها یا س

محل بحث و    تواند مهم و در عین حالشود، که در نوع خود میان تاکید می حضور نیروها و تسلیحات نظامی در ایر

تر کنندهعتا تعیینگیران سیاسی به توافق با چین طبیتر تصمیمنظر باشد، اما نگاه نخبگان و در یک سطح کالن تبادل 

متغیر اول برآمده از    :گیرندگان ایرانی به چین رصد کردتوان در نگاه تصمیمدر این میان چند متغیر مهم را می  .است

یک واقعیت روشن و در عین حال مورد توافق درخصوص قدرت رو به افزایش چین در معادالت سیاسی و اقتصاد  

قتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی، شعاع و مقیاس تولید در سطح  جهانی است. متغیرهایی چون رشد منظم ا

نقش   پررنگ شدن  نظامی چون  و  متغیرهای سیاسی  و  بین جهانی  معادالت  در  های  گذاریالمللی، سرمایهچین 

خصوص در خاورمیانه و آفریقا که همگی نشان از خیزش اژدهای زرد است، کافی کالن در مناطق مختلف جهان به 

ا تا  سرمایه است  نیازمند جذب  که  را  قرارداد  گذارییران  یک  تنظیم  که  کند  متقاعد  است،  خارجی  ساله    ۲۵های 

بردعنوان نقشه راتحت بازی  و بر مبنای  با چین می -ه  آینده روشنبرد  این مساله  تواند ترسیم یک  را نوید دهد.  تر 

کننده کنونی، فرصت مغتنمی را  های فلجحریمتواند در شرایط تخصوص از این منظر برای ایران مهم است که میبه 

ها، ساختار اقتصاد ایران را از  حفظ تحریم ها فراهم کند و حتی در یک روند چندساله و با  برای دور زدن این تحریم 

گردد المللی برمیمتغیر دوم به نوع ظهور و خیزش چین در سطح معادالت بین  .ها به دور نگاه داردنوسانات تحریم

دور از سلطه چین که در  هآمیز و ب گیرندگان ایرانی بسیار کلیدی است. در این نگاه خیزش مسالمتای تصمیمکه بر

ا خبری  تحمیل خواستهآن  مهمز  از  یکی  نیست،  زورگویی  و  قلدری  با  به ها  چین  به  گرایش  دالیل  یک ترین  عنوان 

بین بین  قدرت  متقابل  احترام  همچنین  متغیر  این  در  است.  و المللی  تمدن  دو  بودن  باستانی  بر  تاکید  کشور،  دو 

ر در نوع نگاه به چین، ظرفیت این  سومین متغی   .گیردهمچنین ضرورت توسعه نگاه به شرق مورد تاکید قرار می

تواند نظم درحال تحول  دهی به یک بلوک ضدآمریکایی است که میقدرت درحال ظهور در کنار روسیه برای شکل

رهبری  بین به  دیدگاه المللی  نفع  به  را  چندجانبه آمریکا  از  برآمده  که  نوین  حاکمیت  های  به  احترام  و  گرایی 

 .کشورهاست، تغییر دهد

های مختلفی ساله با ایران نیز دیدگاه   ۲۵درباره نگاه پکن و مقامات حزب کمونیست چین به قرارداد  //    یناهداف چ

توان از ابتکار این کشور تحت عنوان  ساله را نمی  ۲۵ارداد  مطرح شده است. در این میان اما نگاه مقامات چین به قر

یافته راه  و گسترش و به عبارتی طرح مدرن و توسعه یک راه، احیا -یک راه جدا دانست. طرح یک کمربند -یک کمربند

جلوه از  یکی  ابتکار،  این  است.  ترسیم شده  طرح،  این  قالب  در  چین  جهانی  استراتژی  است.  قدیم  های  ابریشم 

میق متصل  هم  به  را  آفریقا  و  اروپا  آسیا،  قاره  سه  که  است  نوظهور  چین  طرح درت  یک  جدید،  ابریشم  راه  کند. 



 
دسرمایه  از  گذاری  بیش  اقتصادی  زیربناهای  راه    ۶۵ر  اقتصادی  »کمربند  تجاری  مسیر  دو  توسعه  و  کشور جهان 

درحال  و همچنان  است  یکم«  و  بیست  قرن  دریایی  ابریشم  »راه  و  است. همچنین    ابریشم«  گسترش  و  توسعه 

های حداث نیروگاه فارس از جمله ا فارس و انعقاد قراردادهای همکاری با شورای همکاری خلیجحضور چین در خلیج

شمال هسته و  خاورمیانه  سمت  به  چین  نفوذ  گسترش  و  توسعه  از  دیگری  بخش  عربستان،  و  امارات  با  ای 

 .یابی چین را تقویت کندتواند این جهتآفریقاست که موقعیت ژئوپلیتیک ایران، می

چین در فضای عمومی  که موضوع توافق ایران و    ۹۹از اواخر خرداد  //    شروط رسیدن به توافق مناسب و جامع

 ۲۵ای میان موافقان و مخالفان درباره ماهیت، اهداف و نگاه تهران و پکن به توافق  منتشر شد، به مباحث گسترده

را تا سطح قرارداد ننگین تنزل دادند و برخی دیگر نیز آن را شاهکاری دیپلماتیک و    ن اقدامبرخی ای  .ساله دامن زد

ایران در میانه تحرفتح نگاه سیاستهای فلجیمالفتوح  این دو  از  ارزیابی کردند. فارغ  آمریکا  ارزیابی  کننده  اما  زده، 

می  ۲۵توافق   متخصصان  و  کارشناسان  نقد  بوته  در  چین  و  ایران  تصمیمساله  تصمیمتواند،  و  گیرندگان سازان 

دیپلمات و  مناسبسیاسی  توافق  یک  به  رسیدن  در  را  جامع یک  و  مولفهتر  بر  مبتنی  براساس  هتر  و  چندگانه  ای 

واقعیت ظرفیت و  بهها  و  ایران، هدایت کندها  آینده  به  نگاه  با  از پرسش  .خصوص  یکی  میان  این  این در  های مهم 

واشنگتن   -جنگ نیابتی پکن  تواند تعادل را در سیاست خارجی خود برقرار کند که قربانییاست که ایران چگونه م

دلیل شود که چگونه چین که حاضر به خرید نفت ایران بهوض تقویت میخصوص با این مفرنشود؟ این پرسش به

میلیارد    ۴۰۰خریداری کند و    ساله با ایران ببندد تا نفت ایران را به وفور  ۲۵ها نیست، حاضر شده قراردادی  تحریم

 گذاری کند؟دالر در ایران سرمایه 

تر محمدمهدی بهکیش اقتصاددان سرشناس در همین خصوص دک//    های شرق و غربتعادل در میانه رقابت   -الف

آورد و باید در دیپلماسی معتقد است که براساس تجارب تاریخی اتکا به یک قطب سیاسی در جهان وابستگی می

برد. به اعتقاد بهکیش اگر بخواهیم به چین متمایل شویم، باید به  ها بهره  یجاد کرد تا بتوان از رقابت قدرت تعادل ا 

وگو  ها قرار نگیریم. دکتر بهکیش در گفتکشی چینیبیشتری داشته باشیم تا در آینده مورد بهره  رقیب او هم توجه

های شرق و غرب بهره گرفت برای آنکه  توان از رقابت می  فردا« با طرح این پرسش که چگونهنامه »تجارت با هفته 

یک بلندمدت  قراردادهای  تله  امرودر  جهان  در  است  معتقد  نیفتیم،  بتوانیم  جانبه  که  شویم  قدرتمند  آنچنان  باید  ز 

قدرت خواسته با  یا  کنیم  نزدیک  عمل  منصه  به  را  تعادلهایمان  بزرگ شطرنج،  تحمیل  های  از  تا  کنیم  بازی  بخش 

ها با آمریکا مذاکره کنند و از ما امتیازی  های این طرف یا آن طرف مصون بمانیم. وی با بیان اینکه چرا چینیاستهخو

یا  گوید: ما میسازند، میبرای خود ب توانیم خود ابزار مذاکره را به دست بگیریم و تبادل امتیازها را مدیریت کنیم 

تا رئیس های استراتژیک برای کشور تنظیم  ریکا مشخص شود و آنگاه برنامه جمهور بعدی آماینکه فعال صبر کنیم 

مذاکراتی شروع کرد و منافع ملی را حفظ کرد. باید    توانطور که در برجام توانستیم و تمرین کردیم، می کنیم، همان

کند؟ چرا پول ما  چه میتوانیم کار کنیم. همین حاال چین با ما بدانیم اگر نتوانیم با آمریکا توافق کنیم با چین هم نمی

به راحتی کند: »اقتصاد چین و آمریکا با هم مخلوط هستند و امکان ندارد  بهکیش تاکید می   دهد؟ را همین حاال نمی

می  تعامل  هم  با  نهایت  در  و  شوند  جدا  هم  از  و    «.کنندبتوانند  حساس  موقعیت  اینکه  بیان  با  اقتصاددان  این 

ای بزرگ است و خریدار دارد، معتقد است: راه امتیازگیری از این موقعیت، تعادل هژئوپلیتیک ایران مورد توجه قدرت 

و غرب است. این اقتصاددان معتقد است بین چین و آمریکا در سیاست خارجی و همزمان نگاه متوازن به شرق  

الجیشی  سوق  رقابتی نانوشته در خاورمیانه وجود دارد و ایران در محور اصلی این رقابت است، چرا که موقعیت

 تواند از این موقعیت استفاده کند و متاع خود را با قیمت بهتر به دو طرفمهمی برای هر دو کشور دارد و تهران می

بفروشد. بهکیش در پایان شروط رسیدن به یک توافق مناسب و عادالنه با چین را در انحصاری نبودن، تعادل در بده  



 
داند که المللی مناسب میتر روابط بینسب و کار مناسب و از همه مهمبستان و امتیازها، فراهم کردن محیط ک

 .بردمی ها را بسیار باال گذاری فقدان این روابط هزینه سرمایه

واقع   -ب  از قدرت چینارزیابی  معتقد  //    بینانه  نیز  تهران  دانشگاه  آسیا  استاد مسائل شرق  بهزاد شاهنده  دکتر 

ای در تنظیم قرارداد همکاری مشترک با چین کنندهفعلی نیز متغیر بسیار تعییناست شناخت و ارزیابی قدرت چین  

بیان با  را  است. شاهنده  با چه شریکی دادوستد می   اینکه باید قدرت فعلی چین  بدانیم که  و  کنیم، ارزیابی کنیم 

مدت رقم درکوتاه تا میان سازی چین را  گفت: مبتنی بر تالش چین در حفظ مناسبات با آمریکا است که آینده قدرتمند

ت خود  کند و در مناسبا پینگ« پکن در برخورد با آمریکا محتاط عمل میجینرغم »سیاست آمرانه شی خواهد زد. به

تمام  ایران، همکاری  با  طرح جامع همکاری  با  ارتباط  در  و  گرفت  خواهد  را  احتیاط  جانب  در  بیشتر  را  ایران  با  عیار 

تعدی خود  ملی  منافع  میراستای  ایران  ل  با  خود  روابط  در  چین  موجود  شرایط  به  توجه  با  دیگر،  عبارت  به  کند. 

گ مثل  مواردی  در  و  داشت  خواهد  مدنظر  را  در  مالحظاتی  حتی  و  گرفت  خواهد  مطمئن  فاصله  ایران  از  ذشته 

چین به آمریکا در   گیری را در نیازاین استاد دانشگاه مساله این فاصله  .مواقعی مقابل ایران اتخاذ موضع خواهد کرد

نرم  می حوزه  شاهنده  افزار  بهداند.  »چین  است:  به معتقد  )عمدتا  شدت  تکنولوژیک  قدرت  به  دسترسی  دنبال 

بین افزنرم  نظام  با  همراهی  و  وافر  کوشش  دهه  چند  به  هنوز  که  است  بتواند  اری(  تا  دارد  نیاز  موجود  الملل 

سیاس بنابراین،  کند.  تامین  را  خود  جدی  که  کمبودهای  است  کشوری  تنها  چین  نظر  از  که  آمریکا  با  همکاری  ت 

بهزاد   «.ک مبدل سازد، در اولویت استتواند چین را در تبدیل به قدرت همپای آمریکا از لحاظ پیشرفت تکنولوژیمی

موافقت  باز  چشم  با  باید  ایران  که  موضوع  این  بر  مجدد  تاکید  با  به    ۲۵نامه  شاهنده  توجه  با  و  بنگرد  را  ساله 

بینمحدودیت  داخهای  و  بگیرد، معتقد است: »عقل سلیم میالمللی  تصمیم  تمامی  لی، درست  با شناخت  گوید 

ها تنظیم کنیم. به گفته مشهور »دنگ شیائوپینگ« )معمار  ات خود را بر پایه واقعیتابعاد مشکالت موجود، انتظار

واقعیت از  را  نو(: »حقیقت  برنامه چین  در  باید  دریابیم«  تنوع  هایها  اصل  به  خود  توجه  با  و  کنیم  را جاری  سازی 

 .یت قرار بدهدجانبه و پویا در اولوقدرت و ضعف ایران وارد تعهداتی شویم که منافع ملی را همه

 سرریز سرمایه خارجی به سمت چین 

سرمایه : ایسنا متوالی،  افت  دو  از  یافتپس  افزایش  محسوسی  میزان  به  چین  در  خارجی  گزارش   .گذاری    به 

دادهخبرگزار از شینهوا،  بازرگانی چین نشان می ی  وزارت  از سوی  گذاری خارجی  دهد سرمایههای منتشر شده 

به   یوآن )  ۸۴/  ۱۳مستقیم در چین در ماه آگوست  با  میلیارد دالر( رسی  ۱۲/  ۱۳میلیارد  این رقم در مقایسه  ده که 

طی  گذاری مستقیم خارجی در چین  سرمایه   دهد. میزان کلدرصد افزایش نشان می   ۱۸/  ۷مدت مشابه سال قبل  

  ۲/  ۶میلیارد یوآن رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل    ۶۱۹/  ۷۸هشت ماه نخست امسال به  

کارها و بازگشت و ین تا حد زیادی مهار شده و روند بازگشایی کسبدر چ  ۱۹-درصد بیشتر شده است. هرچند کووید

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

با این بیماری در سطح جهان محسوب میترین کانون اصلی ی  شود. وانگ شو ون، معاون وزیر بازرگانهای درگیر 

متبوعش در فراهم  کار خود در چین، بر تمایل دولت  و های خارجی به گسترش کسبچین با اشاره به تمایل شرکت

بهتر برای سرمایه بین بخش کردن فضای  گذاری  تلف، بیشترین رشد سرمایه های مخگذاران خارجی تاکید کرد. در 

با    ۴۸/  ۱   مربوط به خدمات صنعتی با با    ۳۵  /۴درصد، تجارت الکترونیک  درصد بوده    ۵/  ۹درصد و صنایع های تک 

درصد افزایش داده است؛ در حالی که انگلیس   ۷۳/  ۶در چین را  های خود  گذاری است. هلند طی این مدت سرمایه 

سرمایه   ۱۷/  ۲ کشور  این  در  کمتر  است.درصد  کرده  سرمایه   گذاری  زمانی  متوسط  بازه  در  چین  خارجی  گذاری 

میلیارد    ۱۳۴/  ۹۶گذاری  میلیارد دالر بوده که باالترین رقم ثبت شده مربوط به سرمایه   ۴  /۵۲معادل    ۲۰۱۹تا    ۱۹۹۷



 
بوده است.   ۲۰۰۰میلیارد دالری سال    ۱/  ۸۳گذاری  و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سرمایه   ۲۰۱۸  دالری سال

بین پیشصندوق  خود  جدید  گزارش  در  پول  چی المللی  اقتصادی  رشد  است  کرده  سالبینی  در  تحتن  تاثیر جاری 

به زیروشیوع کرونا، تعطیلی کسب نرخ    ۲  کارها و اخالل در تجارت خارجی  این  درصد برسد که در صورت تحقق، 

 .ترین رشد اقتصادی ثبت شده چهار دهه اخیر دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بودرشد ضعیف

 اند هایی داریم که روسیه و چین حتی نام آن را نشنیدهترامپ: سالح

اینیک رسانه تخصصی آمریکا درباره سالح  : ايسنا  ناشناخته  آن در سایر کشورها موجود   کشور که مشابه  های 

نویسد:  در گزارشی می Popular Mechanics اسپوتنیک، نشریه تخصصی به گزارش  .نیست، صحبت کرده است

های ناشناخته آمریکایی که ظاهراً نه روسیه و نه هم د ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با صحبت در مورد سالحدونال

را مدنظر گرفته بود که ارتش آمریکا   W۷۶-۲ ایهای هستهاحتمال زیاد کالهک چین نمونه آنها رادر اختیار ندارند، به  

کرد  ۲۰۱۸در سال   اعالم  را  آنها  روز  .ساخت  این  از  گزیده پیش  به  استناد  با  پست  واشنگتن  باب  نامه  کتاب  از  ای 

روزنامه  کروودوارد،  قول  نقل  ترامپ  دونالد  از  اظهاراتی  "خشم"،  عنوان  با  پست  واشنگتن  آن نگار  در  که  بود  ده 

این اظهارات    .اندای سخن گفته که روسیه و چین هرگز حتی نام آن را نشنیده ترامپ از سیستم تسلیحات هسته

ای در بخشی از کتاب آمده است که در آن ترامپ درباره دوره ریاست  در مورد یک سیستم تسلیحات هسته ترامپ  

سال  جمهوری در  می  ۲۰۱۷اش  آمبحث  که  زمانی  آستاکند؛  در  شمالی  کره  و  میریکا  نظر  به  جنگ    .رسیدندنه 

کس تا به حال در  ام که هیچختهای ساگوید: من یک سیستم تسلیحات هسته ترامپ در این مصاحبه به وودوارد می

کند، تجهیزاتی وی اضافه می   .کس نه دیده و نه شنیده استاین کشور نداشته است. ما تجهیزاتی داریم که هیچ

والدی شی  که  و  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  گوششان  میر  به  حال  به  تا  هرگز  چین  جمهوری  رئیس  جینپینگ، 

بازده  ای کماشاره کرده باشد؛ یک کالهک هسته  W۷۶-۲ است ترامپ به بر اساس این گزارش ممکن    .نخورده است

هسته وضعیت  بررسی  در  سفید  کاخ  توسط  آن  ساخت  شد۲۰۱۸ای  که  داده  سفارش  هتولید    .،  ای  ستهسالح 

به هسته W۷۶-۲ موسوم  مجتمع  نوع در  سالح  این  شد.  آغاز  تگزاس  ایالت  پانهندل  منطقه  در  واقع  پانتکس  ای 

از سال ایاالت  است که سالح اصلی هسته W۷۶-۱ ح موسوم بهدیگری  نیروی دریایی  از زیردریایی  پرتاب  ای قابل 

 .شودمتحده محسوب می

 ایرنا(: می ایران )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  با    ۲۲ارز  ارز 

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

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

ثابت ماند نیز  و  .ارزها  تغییری نداشت  به روزهای گذشته  آمریکا نسبت  براین اساس هر دالر  ایرنا،    ۴۲ به گزارش 

 .ریال اعالم شد  ۷۴۰هزار و  ۴۹ریال و هر یورو نیز  ۷۴۲هزار و   ۵۳رد. هر پوند انگلیس به قیمت ل قیمت خوهزار ریا

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    ۵۷۲ه هند  ریال، روپی  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

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

هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۱۱هزار و    ۲ی جنوبی  ریال، راند آفریقا  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    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۱ریال، روبل روسیه    ۶۱۹

،  ریال  ۷۰۰هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۵۹۱هزار و    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  ۸تان ریال، یکصد درام ارمنس ۵۶۱هزار و  ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال  ۳۲کیات میانمار 

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

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

ریال،   ۸۰۱هزار و    ۲ونزی  ریال، یک هزار روپیه اند  ۵۵۱هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان   ۸۳۷هزار و  ۹تان  تنگه قزاقس

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

منات جدید   ریال،    ۲۰۶هزار و    ۴ولیوار جدید ونزوئال  ل، بریا  ۶۸و     هزار  ۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۴۹۵هزار و    ۸۶

 .گذاری شدریال ارزشهزار  ۱۲ترکمنستان 

 

 روابط ایران و چین استراتژیک است  :الملل ناجا رئیس پلیس بین

ارتقای    -ایرنا    -تهران   لزوم  بر  تهران  در  با سفیر کشور چین  وگو  و گفت  دیدار  ناجا ضمن  الملل  بین  پلیس  رئیس 

با کشو ایران  پلیس  روابط  و گفت:  کرد  تاکید  پلیسی  دیپلماسی  تعامل  توسعه  از  استفاده  با  امنیت  ر چین  سطح 

از پایگاه خبری پلیس، سردار "هادی شیرزاد" با "چانگ هوا    به گزارش روز شنبه ایرنا  .ستدوستانه و استراتژیک ا

" سفیر کشور چین در تهران، افزود: پلیس جمهوری اسالمی ایران، خواستار انتقال تجربیات خود به کشور چین و  

وی      .هوری اسالمی ایران استامنیت چین و مقامات مرتبط جمایجاد کارگروه پلیسی بین نیروی انتظامی و وزارت  

با اشاره به تمهیدات صورت گرفته توسط پلیس جمهوری اسالمی ایران برای برخورد با متهمان بین المللی بر لزوم 

پلیس  تعامل  چه  هر  کرد:  عنوان  و  تاکید  پلیسی  دیپلماسی  تعامل  توسعه  از  استفاده  با  امنیت  سطح  ارتقای 

رتقاء یافته و تالش هر چه بیشتر در همین عرصه زمینه ساز مبارزه با جرایم  گسترش یابد، امنیت در جهان ا کشورها

در ادامه "چانگ هوا" سفیر کشور چین ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و با اشاره به      .بین المللی خواهد شد

ه بیشتر  کاری در خصوص هوشمندسازی هر چگیری ویروس کرونا در جهان گفت: کشور ما آماده هرگونه همهمه

جمهوری  مابین  فی  پلیسی  دیپلماسی  روابط  و  مناسبات  رشد  سویی  از  و  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  پلیس 

 .های دو جانبه استاسالمی ایران و کشور چین الزمه همکاری 

 

 نمایشگاه گنجینه ایران در شهرهای بزرگ چین برگزار می شود 

چین   -ایرنا  -پکن بزرگ  شهرهای  در  ایران  گنجینه  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  چین  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 

ایران و چین در حال اجرا  برگزار می شود، اظهار داشت: همکاری های موزه ای در سطح خوبی میان دو کشور 

سال آینده میالدی شاهد برپایی   ری نوشت:گزارش ایرنا محمد کشاورز زاده روز یکشنبه در پیامی توئیت  هب  .است

بود  ایران نمایشگاه اختصاصی گنجینه از حضور     .توسط موزه ملی در شهرهای بزرگ چین خواهیم  وی همچنین 

ابریشم« خبر داد و نوشت: در این  خود به عنوان سخنران ویژه نشست »حفاظت از میراث ناملموس فرهنگی جاده  

تاریخی   روابط  و فرهن  -نشست  ایران  ایران در سال های    .را تشریح کردم  چین گی  موزه ملی جمهوری اسالمی 

جمله از  مختلفی  های  نمایشگاه  در  ناملموس،  نمایشگاه گذشته  هنری  آثار  نمایشگاه  آسیا،  های  تمدن  شکوه 

و آسیایی  تمدن  درخشش  کرده »دنیا   نمایشگاه  شرکت  شدن«  جهانی  و  چوآن  لونگ  سالدون  چوانگ،  لونگ    ی 

 .است

 

 چین واکسن ضدکرونا ساخت این کشور را فاقد هرگونه عوارض خواند 
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اعالم کرد که به صدها هزار نفر، به عنوان بخشی از   (CNBG) نمشاور گروه ملی داروسازی بیوتک چی  -ایرنا  -پکن

ضطراری، یکی از دو واکسن چینی ضد کرونا تزریق شده است بدون اینکه یک مورد عفونت یا عوارض یک برنامه ا

به گزارش ایرنا، »ژو سونگ« مشاور حقوقی شرکت ملی داروسازی چین روز شنبه افزود که    .جانبی داشته باشد

 .وارد بازار شوند(  ۱۳۹۹آذر  به زودی و در ماه دسامبر ) می رود دو واکسن توسعه سافته توسط این شرکت  انتظار

وی با اشاره به اینکه آزمایش ها نشان می دهند این دو واکسن می توانند از مردم در برابر ویروس کرونا محافظت  

این دو واکسن هنوز در   .دالر آمریکا( اعالم کرد  ۱۴۶د  یوان )حدو  ۱۰۰۰کنند هزینه دو دز از این واکسن ها را کمتر از  

آزمایش   سوم  پرو، مرحله  بحرین،  عربی،  متحده  امارات  جمله  از  کشور  چندین  در  کارآیی  و  ایمنی  برای  بالینی 

برنامه اضطراری واکسیناسیون ضد کرونا در چین اوائل مرداد آغاز شد که اجازه    .مراکش، آرژانتین و اردن هستند

ورهای خارجی کار می کنند مانند کارگران پزشکی، دیپلمات ها و افرادی که در کش گروه های »پرخطر«    می دهد

اظهارات این مقام چینی در حالی است که    .واکسینه شوند و هنوز با بیماری همه گیر دست و پنجه نرم می کنند

  ۲۰۲۰ه بین المللی خدمات تجارت  هفته گذشته از دو واکسن ضد ویروس کرونا ساخت سینوواک چین در نمایشگا

شد رونمایی  واکسن    .چین  هفت  حاضر  حال  مراحل در  حال  در  جهان  سراسر  در  کرونا  ویروس  ضد 

رسمی  نهایی آزمایش به طور  واکسنی  هیچ  کنون  تا  حال  این  با  چین هستند  کشور  از  آنها  مورد  چهار  که  است 

 .تاییدیه استفاده عمومی را نگرفته است

 

 توافق هند و چین برای پایان تنش مرزی 

وزرای امور خارجه هند و چین در حاشیه اجالس سازمان همکاری شانگهای در مسکو توافق کردند  -ایرنا -دهلی نو

به گزارش ایرنا به نقل از نشریه "تایمز او ایندیا"، دو کشور    .های هیمالیا خاتمه دهندر رشته کوه تا به تنش مرزی د 

بیانیه  در  در  جمعه  روز  چین  خارجه  امور  وزیر  یی  وانگ  و  هند  خارجه  امور  وزیر  جایشانکار  اس  کردند:  اعالم  ای 

وافق پنج اصلی از جمله عقب نشینی  حاشیه اجالس سازمان همکاری شانگهای در مسکو دیدار کرده و به یک ت

تنش فور از مرزها، کاهش  نیروهای نظامی دو کشور  یافتندی  ثبات دست  و  و حفظ صلح  بیانیه دو کشور     .ها  در 

دو طرف  از  یک  نفع هیچ  به  مرزها،  در  کنونی  که وضعیت  کردند  توافق  دو کشور  امور خارجه  وزرای  آمده است: 

مذاکرات خود ادامه دهند و برای عقب    دند که نیروهای مرزی دو کشور باید بهنیست. بنابراین دو کشور توافق کر

جایشانکار وزیر امور خارجه هند خطاب به همتای چینی    .ها و حفظ فاصله اقدام کنندنشینی فوری، کاهش تنش 

ف است تا  خود اعالم کرد که مهمترین وظیفه برای نیروهای دو کشور عقب نشینی از مناطق حساس و مورد اختال 

های منتشر شده، در برخی مناطق مورد اختالف مرزی، نیروهای هند و چین گزارشبر اساس     .وضعیت بدتر نشود

ای گفت: وانگ یی خطاب به  وزارت امور خارجه چین در بیانیه    .انددر فاصله چند صد متری از یکدیگر مستقر شده 

پا تصمیم  مهمترین  حاضر  حال  در  کرد  اعالم  تیرانداجایشانکار  مانند  آمیز  تحریک  اقدمات  سایر  یان  و  هوایی  زی 

وزیر امور خارجه چین همچنین به همتای     .کننداقدامات خطرناکی است که تعهدات دو جانبه دو کشور را نقض می

اند باید عقب نشینی کنند هندی خود اعالم کرد تمام نیروها و تجهیزات نظامی که به عمق مناطق مرزی نفوذ کرده 

یابدتنش تا   اقدام    دیدار وزرای امور   .ها کاهش  انجامید و جدیدترین  به طول  خارجه هند و چین حدود سه ساعت 

در سال   که  پر جمعیت جهان  دو کشور  میان  یکدیگر جنگیده   ۱۹۶۲دیپلماتیک  از     .شوداند، محسوب می با  روسیه 

  ی "ایندیا تودی" هند اعالم کرد: سرگئی شبکه خبر   .ها استقبال کرده استتصمیم هند و چین برای کاهش تنش

ها گفت: هند و چین تصمیم درستی برای الروو وزیر امور خارجه روسیه پس از توافق هند و چین برای کاهش تنش 

هزار کیلومتر مربع در منطقه مرزی هیمالیا    ۹۰هند و چین در خصوص     .اندها در مناطق مرزی گرفته کاهش تنش 

الت »کسای« چین در غرب این کشور را به تصرف  هزار کیلومتر مربع از ف  ۳۸عی است چین  هند مد   .اختالف دارند
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جنوبی«   »تبت  به  چین  در  که  است  واقع  پرادش«  »آروناچال  ایالت  در  اراضی  این  از  زیادی  بخش  درآورده،  خود 

  .معروف است

 

 م تا واکسن کرونا؛ آنچه در اجالس سازمان همکاری شانگهای گذشت از برجا 

همکاری   -ایرنا    -مسکو   برای  توافق  و  المللی  بین  عرصه  در  آمریکا  گرایی  یکجانبه  با  مخالفت  برجام،  از  حمایت 

کووید با  مبارزه  برای  موثر  واکسن  تولید  و  کرونا  با شیوع  مقابله  در حوزه  ترین۱۹-جهانی  مهم  از جمله  موضوع    ، 

ری شانگهای در اجالس روز چهارشنبه گذشته به هایی بود که وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکا

کردند تاکید  آن  بر  مسکو  همکاری   .میزبانی  سازمان  خارجه  وزیران  اجالس  ایرنا،  خبرنگار  شنبه  روز  گزارش  به 

وزیران امور   سران این سازمان برگزار و در آن  شانگهای روز پنجشنبه با هدف اصلی فراهم آوردن مقدمات اجالس

ان، خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکست 

مسائل منطقه ای ازجمله موضوع برنامه هسته   در دستور کار این اجالس، بررسی  .هند و پاکستان، شرکت کردند 

له افغانستان، اوضاع سوریه و مسائلی همچون رفتار یکجانبه گرایانه آمریکا در مسائل بین ای ایران و برجام، مسا

قرار  ارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و امنیت سایبریالمللی، همکاری در مبارزه با ویروس همه گیر کرونا، مب

زمان همکاری شانگهای برای  در این اجالس، برخی اسناد برای همکاریهای اقتصادی کشورهای عضو سا   .داشت

اجالس به گونه ای برگزار شد که خبرنگاران در ابتدای آن حضور       .تایید در اجالس سران این سازمان بررسی شد

برخی    داشته و و  برگزار  نیز نشست مطبوعاتی  پایان اجالس  و در  برگزار  بدون حضور خبرنگاران  آن  بخش اصلی 

وزیر امور خارجه روسیه در آغاز اجالس شانگهای با تاکید بر    .اسخ دادندشرکت کنندگان به سواالت مطرح شده پ

سازمان این  موجودیت  از  همکا حمایت  سازمان  توانمندی  و  اهمیت  کرد:  با  اعالم  مبارزه  دوره  در  شانگهای  ری 

ی  گفت: تجربه غنی همکاریهای پرثمر در عرصه ها  .ویروس همه گیر کرونا در سطح جهانی در حال افزایش است

به  دهد  می  امکان  شانگهای  سازمان  به  موثر  کارهای  و  ساز  و  انسانی  روابط  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی، 

همیت توانمندیهای بزرگ سازمان همکاری شانگهای بویژه در شرایط  وی ادامه داد: ا  .تهدیدهای موجود پاسخ دهد

، اجتماعی و اقتصادی ویروس همه کنونی که نیاز به تالش های جمعی و همکاری برای رفع پیامدهای سیاسی

به گفته الوروف، انتشار ویروس کرونا بر همکاریهای کشورهای عضو    .وجود دارد، افزایش می یابد  ۱۹-گیر کووید

 .مان همکاری شانگهای تاثیر می گذاردساز

کرونا واکسن  موضوع  در  موضو//     همکاری  از  روسی،  کرونای  واکسن  عرصه  در  همکاری  موضوع  واقع  عات  در 

اصلی اجالس سازمان همکاری شانگهای قرار داشت و در زمان حاضر مقامهای روسی برای صادرات این واکسن  

کنند می  آمادگی  اعالم  مختلف  کشورهای  فروشب  .به  از  درآمد  روسی،  های  رسانه  گزارش  در   ه  کرونا  واکسن 

خش قابل توجهی از این درآمد را به خود  عرصه جهانی حدود هفت میلیارد دالر برآورد می شود و روسها امیدوارند ب

تا یکصد میلیون   .اختصاص دهند کریل دمیتریف رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعالم کرد: روسیه 

پیش بینی می شود   وی( به کشورهای آمریکای التین صادر می کند.-اکسن کرونای روسی )از نوع اسپوتنیک دوز و

  .شوند وی واکسینه-ش از یک میلیارد نفر با واکسن روسی اسپوتنیکبی ۲۰۲۱و  ۲۰۲۰که در سالهای 

)برجام( به   مشترک  در اجالس مسکو، برنامه جامع اقدام//     حمایت اعضای سازمان همکاری شانگهای از برجام

شد بررسی  المللی  بین  مهم  موضوع  سازمان    .عنوان  عضو  کشورهای  که  کرد  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزیر 

از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( حمایت می کنندهمکاری   در نشست خبری در   سرگئی الوروف  .شانگهای 

اجالس سازمان همکاری شانگهای کشورهای عضو س پایان  در  گفت:  واحدی  موضع  از  ازمان همکاری شانگهای 

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

الوروف تصریح کرد: ما همه بر    .خروج آمریکا برنامه جامع اقدامات مشترک برای حل برنامه هسته ای ایران داریم

https://www.irna.ir/news/84035728/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84035728/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84035728/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C


 
این سن به  تایید شدهپایبندی  امنیت سازمان ملل  آراء از سوی شورای  اتفاق  به  برای   د بسیار مهم )برجام( که  و 

ا االجرا  الزم  آن  کنندگان  شرکت  کردیمهمه  تاکید  پایان     .ست،  خبری  نشست  در  نیز  پاکستان  خارجه  امور  وزیر 

شاه  »  .)برجام( تاکید کرداجالس سازمان همکاری شانگهای در مسکو بر لزوم اجرای برنامه جامع اقدام مشترک  

محمود قریشی« که ریاست هیات پاکستانی به عنوان عضو دائم در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو 

ای ایران را تبیین و اظهار کرد:  آباد در بحث توافق هسته را برعهده داشت، مواضع اسالم  ازمان همکار شانگهایس

تواف موثر  اجرای  لزوم  بر  پاکستان  هستهدولت  میق  تاکید  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  یا  ایران  حامی ای  و  کند 

توافق هستهوزیر امور خارجه    .مواضع همتایان خود در مجمع شانگهای است تاکید کرد: ما در بحث  ای  پاکستان 

هستیم شانگهای  همکاری  سازمان  اعضای  سایر  مواضع  شریک  منطقه   .ایران  تحوالت  بحث  در  همچنین  ای،  وی 

مذاکرات    لزوم روند  افزود:  و  کرد  اشاره  افغانستان  موضوع  به  گرایی  افراط  و  تروریسم  علیه  مشترک  همکاری 

بدون چالش نخواهد بود اما باید نسبت به خرابکاری مخالفان صلح در داخل و خارج از  های افغان  داخلی میان گروه 

بود هوشیار  مشتاقانه  .افغانستان  پاکستان  که  گفت  قریشی  محمود  تماس    شاه  گروه  رایزنی  شروع  انتظار  در 

 .سازمان شانگهای در بحث افغانستان با هدف تسهیل روند صلح و آشتی در این کشور است

در اجالس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در مسکو،   //   با یکجانبه گرایی آمریکا در عرصه جهانیمقابله  

و ای  منطقه  در مسائل  آمریکا  گرایی  یکجانبه  این    مساله  در  دیگر  مواضع کشورهای  نادیده گرفتن  و  المللی  بین 

شد بررسی  و  مطرح  سفید  کاخ  سوی  از  م   .مسائل  اجالس  در  کنندگان  که  شرکت  آمریکا  رویکرد  این  با  سکو 

وانگ یی« وزیر خارجه چین با انتقاد از  »  .مشکالتی را برای مناسبات بین المللی بوجود می آورد، مخالفت کردند

به   بازگرداندن جهان  برای  با تالش های  کرد  دعوت  از سازمان شانگهای  در عرصه جهانی،  آمریکا  گرایی  یکجانبه 

که ضعی»دور جنگل«  در  زندگی  می شوند،ه  قدرتمندها  طعمه  ها  کند ف  امسال    .مقابله  که  کرد  خاطرنشان  وی 

هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل است و حمایت از اصول بنیادین این سازمان، موضع مشترک همه 

را    .کشورها است ابرقدرت، خود  به عنوان  آمریکا  از همه کشورهای جهاوزیر خارجه چین گفت: متاسفانه  ن  برتر 

وی افزود: مقامهای آمریکایی به یکجانبه گرایی در امور بین المللی ادامه می دهند و از توافق ها خارج    .می خواند

وزیر خارجه چین در ادامه انتقاد از آمریکا گفت: آنها نه تنها از اجرای تعهدات بین المللی برعهده گرفته   .می شوند

برای اهداف شخصی خود   شرایط ضربه زدن به منافع کشورهای دیگربلکه راههای برای ایجاد    خودداری می کنند

به     .وی گفت: امروز آمریکا به ویرانگرترین نیرو برای نظامی جهانی کنونی تبدیل شده است  .را جستجو می کنند

در   خارجی  مداخله  از  باید  شانگهای  سازمان  عضو  کشورهای  چین،  خارجه  وزیر  خود گفته  کشور  داخلی  امور 

  .ری کنند و اجازه وقوع انقالب های رنگی را ندهندجلوگی

وزیر خارجه روسیه هم در نشست خبری پایان اجالس شانگهای، اتهام آمریکا  ///     رد اتهام آمریکا در مورد ناوالنی

وسیه را رد  به روسیه مبنی بر شرکت مقامهای روسی در مسمومیت الکسی ناوالنی وبالگ نویس مخالف دولت ر

ایمالور   .کرد کرده  عادت  اساس  بی  اتهامات  به  ما  گفت:  به    .وف  آلمان  که  گفت  نیز  را  این  روسیه  خارجه  وزیر 

 .درخواست روسیه در مورد وضعیت پیرامون ناوالنی پاسخ نمی دهد و در همین حال خواستار انجام تحقیقات است

الزی در شرق اوکراین را به خاطر  ادثه سرنگونی( بویینگ مالوروف گفت که این وضعیت، حادثه در سالزبری و )ح

کردند خودداری  روسیه  به  اطالعات  و  پاسخ  دادن  از  که  آورد  چندی  .می  ناوالنی  از   الکسی  که  حالی  در  پیش 

تومسک در سیبری به مسکو پرواز می کرد در هواپیما دچار حمله عصبی شدید شد و در حالی که به کما رفته بود 

پس از یک هفته، مخالفان دولت روسیه توانستند از والدیمیر   .ی بستری شدتانی در شهر اومسک سیبردر بیمارس

بگیرند را  آلمان  به  اعزامش  و  از کشور  او  اجازه خروج  روسیه  رئیس جمهوری  تازگی  مقام   .پوتین  به  آلمانی  های 

در پیش  دو سال  که  نوویچوک  نام  به  ای سمی  ماده  با  ناوالنی  که  اسکریپا  مدعی شدند  ل مسمومیت سرگئی 

 .سرهنگ سابق روسی پناهنده به انگلیس و دخترش یولیا بکار گرفته شده بود، مسموم شده است



 
پایان اجالس وزیران  //    اجالس سران سازمان شانگهای در ماه نوامبر برگزار می شود الوروف در نشست خبری 

فت: اجالس سران سازمان ران در اجالس مسکو گ خارجه با اشاره به تایید همه بخش های بیانیه نهایی اجالس س

برگزار خواهد شد   و به صورت همکاری شانگهای در ماه نوامبر در آن ریاست دوره ای سازمان همکاری    .وبیناری 

الوروف همچنین به پیشنهاد قزاقستان برای ایجاد ساز و کار     شانگهای از روسیه به تاجیکستان منتقل خواهد شد

اشا مالی  رورایزنی  و گفت: طرف  کرد  را  ره  نهاد  این  فعالیت  برای  معینی  پیشنهاد  دارد  انتظار  قزاقستان  از  سی 

همان طور که انتظار می رفت اجالس وزیران سازمان همکاری شانگهای در مسکو یک بار دیگر توانمندی    .ارائه کند

امنیت  سائلی همچون برجام و  این سازمان را برای پاسخ دادن به چالش های مهم در سطح جهانی ازجمله در م 

بین المللی و مسائل خاورمیانه را که بر اثر تالش های امریکا در راس اردوگاه غرب پرتنش شده است را به وضوح  

 .نشان داد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ها ارتقای امنیت؛ توسعه تعامل دیپلماسی پلیسی کشور

بینرئ پلیس  ارتقای سطح  یس  لزوم  بر  چین  کشور  دیدار سفیر  در  ناجا  تعامل  الملل  توسعه  از  استفاده  با  امنیت 

کرد  تاکید  پلیسی  گزارش  .دیپلماسی  سیما به  و  صدا  "هادی  خبرگزاری  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  ؛ 

پلیس بین الملل ناجا دیدار    شیرزاد" رئیس پلیس بین الملل ناجا با "چانگ هوا " سفیر کشور چین در تهران، در محل

در این دیدار سردار "هادی شیرزاد" با اشاره به روابط دوستانه و راهبردی پلیس جمهوری اسالمی    .و گفتگو کرد

پلیس کشور چین اظهار داشت: پلیس جمهوری اسالمی ایران، خواستار انتقال تجارب خود به کشور چین و  ایران و  

وی    .انتظامی و وزارت امنیت چین و مقامات مرتبط جمهوری اسالمی ایران است  پلیسی بین نیرویایجاد کارگروه  

برخورد با متهمان بین المللی بر لزوم با اشاره به تمهیدات صورت گرفته توسط پلیس جمهوری اسالمی ایران برای  

ت چه  هر  کرد:  عنوان  و  تاکید  پلیسی  دیپلماسی  تعامل  توسعه  از  استفاده  با  امنیت  سطح  پلیس ارتقای  عامل 

ها گسترش یابد، امنیت در جهان ارتقاء یافته و تالش هر چه بیشتر در همین عرصه زمینه ساز مبارزه با جرایم  کشور 

المللی خواهد شد  به    .بین  با اشاره  و  دیدار  این  از  ابراز خرسندی  ادامه "چانگ هوا" سفیر کشور چین ضمن  در 

آماده هرگونه همکاری در خصوص هوشمندسازی هر چه بیشتر  گیری ویروس کرونا در جهان گفت: کشور ما  همه

می ایران پلیس جمهوری اسالمی ایران بوده و از سویی رشد مناسبات و روابط دیپلماسی پلیسی جمهوری اسال

 .های دو جانبه استو کشور چین الزمه همکاری 

 

 کنند زنی میاتحادیه اروپا و چین درباره سرمایه گذاری رای /   با وجود افزایش تنش ها

تنش  افزایش  وجود  با  چین  و  اروپا  می اتحادیه  رایزنی  گذاری  سرمایه  مورد  در  بین    .کنندها  سرویس  گزارش  به 

و رئیس جمهور   به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات اتحادیه اروپا، صدر اعظم آلمان خبرگزاری صدا و سیما الملل

چین قرار است روز دوشنبه از طریق کنفرانس ویدئویی برای پیشبرد مذاکرات برای توافق سرمایه گذاری با وجود 

تن از سران   ۲۷رار بود با  این نشست در ابتدا ق   های مربوط به هنگ کنگ، تایوان و سین کیانگ رایزنی کنند.تنش

اروپا به شکل نشست فوق  کشور  اتحادیه  اما به دلیل همه های  برگزار شود،  العاده در ماه سپتامبر در الیپسیگ 

در این نشست مجازی، به ریاست شارل میشل رئیس شورای اروپا به    شود.گیری به شکل محدودتری برگزار می 

نماینده کشور  اروزوعنوان  تنها  المان که های عضو  اعظم  آنگال مرکل صدر  و  اروپا  رئیس کمیسیون  در الین    ال فون 

ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد در مقابل شی جین پینگ رئیس جمهور چین حضور خواهند  کشورش ریاست دوره 

ذیر خواهد بود  توافق چین و اروپا در مورد سرمایه گذاری که از دیدگاه پکن جمع بندی آن تا پایان سال امکان پ یافت.
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های خارجی میان هفت سال پیش در مورد سرمایه گذاریها و اروپایی از  محور اصلی مذاکرات خواهد بود. چینی

های خارجی  آوری تحمیل شده به شرکتکنند که به مالکیت معنوی، پایان انتقال فن اتحادیه اروپا و چین مذاکره می

گفت ما تضمین دسترسی به بازار چین برای  یک مقام اروپایی  ردازد.پهای دولتی چینی میدر چین و یارانه شرکت 

خواهیم. ما اقدام متقابل را خواستاریم. این مقام گفت ما  خواهیم. ما قوانین رقابتی برابر می کت هایمان را می شر

دوشنبه هیچ   قرار نیست روز  امیدواریم روز دوشنبه در مورد نقشه راه برای حل اختالفات خود به توافق برسیم. 

عمده مپیشرفت  اما  شود.  منتشر  مشترک  بیانیه  یا  حاصل  مانور  ای  قدرت  دادن  با  امیدوارند  اروپا  اتحادیه  قامات 

مسئله دیگری که قرار است    بیشتر به مذاکره کنندگان چینی و ایجاد انگیزه بیشتر شی جینپینگ را متقاعد کنند.

اتحادیه ا در حالی که  تا سال  بررسی شود آب و هواست.  برای خود   ۲۰۵۰روپا حذف کنارگذاشتن زغال سنگ  را 

خواهند پکن را وادار کنند به اقدامات خود سرعت ببخشد و زغال سنگ را تا سال  ها میاست، اروپایی تعیین کرده  

شند خواهند تعهد زیادی داشته بامنبع اروپایی اعالم کردند به طور معمول دوستان چینی ما نمی کنار بگذارد. ۲۰۶۰

این نشست در حالی برگزار    بیش از اندازه نیست.و به طور کامل به تعهدات خود عمل نکنند. اما حاال زمان احتیاط  

ها در دریای چین جنوبی، تعطیلی متقابل  شود که روابط میان چین و آمریکا به دلیل جنگ تجاری، تشدید تنش می

به رو  و نقض حقوق بشر  اتهامات جاسوسی  دو قدرت    وخامت است.  کنسولگری ها،  میان  رویارویی  بحبوحه  در 

ش گرفتار شده است. در ماه ژوئن مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از اروپا خواست آزادی را جهانی، اروپا میان آت

وانگ یی وزیر امور خارجه چین هم اواخر ما اوت در سفر به پنج کشور    به جای استبداد دولت سرکش چین برگزیند.

موازنه است و چین را در وهله اول شریک پایی از روابط میان چین و اتحادیه اروپا استقبال کرد. بروکسل عامل  ارو

می راهبردی  رقیبی  از  پس  و  اجتناب  قابل  اروپایی    داند.غیر  و  مقام  خاص  منافع  مورد  در  اروپا  اتحادیه  گفت 

. ضرورت دارد که اتحادیه اروپا به میدان جنگ برای کندهای خود انعطاف ناپذیر است، اما با چین همکاری میارزش 

های خود را بروکسل همچنین قرار است روز دوشنبه نگرانی   نشود و همچنان عامل ثبات باشد.  ها تبدیلاین تنش

های این در مورد هنگ کنگ اعالم کند. از دیدگاه هنگ کنگ اجرای قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ حمله به آزادی 

تجهیزات مورد استفاده در حوزه  کشور اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند صادرات    ۲۷نیمه خودمختار است.  سرزمین  

مسئله تایوان هم که چین مدعی حاکمیت آن است قرار است در    نظارتی و سرکوب به هنگ کنگ را محدود کنند.

سوی چین تحریک آمیز اعالم  نشست دوشنبه مطرح شود. سفر اخیر رئیس مجلس سنای جمهوری چک به تایپه از 

یکی دیگر از مسائل نگران   ها با چک ابراز همبستگی کردند.د. اروپاییشد. چین پراگ را به اعمال تحریم تهدید کر

های غیر دولتی و  کننده سرنوشت اقلیت مسلمان اویغور در غرب چین است که بنابر اعالم پژوهشگران، سازمان 

هدفمند    هایها پیش از این موجب تحریمها زندانی هستند. مسئله اویغور دوگاه ها به طور گسترده در اردیپلمات 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع  آمریکا علیه چین شده است.

 

 شود تر مییوآن در برابر دالر قوی/   در بحبوحه افزایش تنش چین با آمریکا

ی این کشور تقویت  در بحبوحه افزایش تنش چین با آمریکا، مقامات پکن به این نتیجه رسیده اند که باید بازار داخل

از پکن، در بحبوحه افزایش تنش چین با آمریکا، مقامات   خبرگزاری صدا و سیما یس بین المللبه گزارش سرو  .شود

تقویت شود این کشور  داخلی  بازار  باید  اند که  نتیجه رسیده  این  به  اخیر،  ۵طی    .پکن  برای   سال  مقامات چینی 

ان و ایجاد انگیزش رشد اقتصادی، اقدام به کاهش ارزش "یوآن" در برابر دالر کردند، اما به این  کمک به صادرکنندگ

بانک خلق چین از نرخ توازن روزانه یوان،   .اند که باید تغییری بزرگ ایجاد کرده و ارزش یوآن را باال ببرندنتیجه رسیده

عنوان بخشی از   تبدیل به قابل    یش بیش از حد ارز نیمهمداخله مستقیم برای جلوگیری از افزااقدامات اداری، و یا  

 -تحلیلگر موسسه گلدمن ساکس-مگی وی«  »  .بردهدف اصلی خود برای کنترل رشد اقتصادی و تورم بهره می

-پل ماکل    .رتمند خواهد کردماه آینده، یوآن را در مقابل دالر قد  ۱۲معتقد است چین روندی را شروع کرده که در  
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المللی کردن یوآن معتقد است رفتار تند آمریکا علیه چین، موجب شده که عزم بین  -سی بیاسشرکت اچتحلیلگر  

  ۲۰۲۱و تا پایان    ۶.۷۰، به ازای هر دالر آمریکا به  ۲۰۲۰در میان مسئوالن این کشور باال برود و هر یوآن تا پایان سال  

 .خواهد رسید ۶.۶۰به 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 کشورها در چین به رغم تهدیدات آمریکا   گذاریدرصدی سرمایه ۱۹افزایش 

آمری تهدیدهای  رغم  سرمایه به  مهم  مقصد  عنوان  به  را  چین  همچنان  کشورها  می کا،  نتیجه،  گذاری  در  و  دانند 

این کشور  سرمایه  در  ماه گذشته  در  اقتصاد  به    .درصد رشد کرده است  ۱۹گذاری مستقیم خارجی  گزارش گروه 

تشدبین علیرغم  راشاتودی،  از  نقل  به  فارس،  خبرگزاری  ویروسالملل  وضعیت  همچنین   کرونا ید  و  جهان  در 

های خود را به این کشور  گذاری در چین هستند و سرمایه گذاران جهانی به دنبال سرمایه فشارهای آمریکا سرمایه 

های مستقیم  میلیارد دالر سرمایه   ۱۲.۳میلیارد یوآن معادل    ۸4.۱بر اساس این گزارش، ماه گذشته چین    .ریزندمی

پیش   ماه  به  نبست  رقم  این  که  کرده  جذب  است  ۱۸.۷خارجی  داشته  رشد  وزارت    .درصد  آمارهای  اساس  بر 

ین را فتح کرد. به طوری  های مستقیم خارجی در چ بازرگانی چین، ماه آگوست پنجمین ماه متوالی رشد سرمایه 

در   امسال جذب سرمایه ما   ۸که  نخست  رقم    ۲.6ها  ه  به  و  یافت  افزایش  رسید  6۱۹.۸درصد  یوآن  چین    .میلیارد 

سرمایه بزرگ  مقصد  یک  عنوان  به  میهمچنان  محسوب  کشورها  دیگر  برای  معدود  گذاری  از  که  چرا  شود 

به طوری   .نیفتد  در دام رکود اقتصادی کرونا ع ویروسکشورهایی است که توانسته با مدیریت مناسب پس از شیو

ها رسید و بینیکاهش رشد در سه ماهه نخست امسال تولید ناخالص داخلی این کشور به سطح پیش  که پس از

های خارجی را برداشته است روز  های الزم برای جذب سرمایه بر اساس این گزارش، پکن گام   .درصد رشد کرد  ۳.۲

مقام   یک  این کشور خجمعه  که  کرد  اعالم  چینی  ویژه ارشد  از سرمایه دمات  برای حمایت  را  آنها  ای  دارد.  گذاران 

شود چرا همچنین فاش کردند که پایتخت چین به دنبال تبدیل شدن به یک منطقه عرضه جهانی و ملی تبدیل می

تسهیل از جمله  اقدامات  برخی  دارند  آنها قصد  پککه  مرزهای  در  آمد  و  رفت  و میسازی  کنند  ایجاد  را  خواهند  ن 

کنند تا  های خارجی را تشویق میها تأمین کنند و شرکت گذاران و شرکتدریایی را برای حمایت از سرمایه   امنیت

گذاران خارجی  معاون وزیر بازرگانی چین اعالم کرد: سرمایه   .های بورس و اوراق این کشور شرکت کننددر تجارت 

وی همچنین گفت: برنامه    .ابراتی این کشور دارندیادی برای ورود به بخش ارتباطات مخاند که اشتیاق ز بیان کرده 

گذاری کنند. به طوری که های اختصاصی مجازی سرمایه های خارجی در شبکهما این است که اجازه دهیم شرکت

ر بخش ارتباطات  های خارجی دشرکت به گفته این مسؤول، مشارکت  .درصد تجاوز نخواهد کرد 5۰سهم خارجی از 

صورت س به  به شرکترمایه مخابراتی  تأمین خدمات  برای  مشترک  خواهد  گذاری  پکن  در  خارجی  های خصوصی 

می  .بود گزارش  تنشاین  علیرغم  چین  داخل  به  سرمایه  جریان  وارد  افزاید:  جهت  چندین  از  که  فشارهایی  و  ها 

فعالیت می عالوه فشارها  به  دارد.  ادامه  اقتصادی  کند  واهای  نیز  این کشور  داخل  قلمرو  از  می چین  به رد  شود. 

های آمریکایی را وادار کند چین را ترک کنند و یا در فعالیت  بارها تالش کرده است تا شرکت  ترامپ طوری که دولت

در    .شودها به نوعی فشار از داخل به کشور چین محسوب میکنند که همه این تجدیدنظر شان با چیناقتصادی 

های های تلخ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان است شرکتتنش   های اقتصادی چین تحت تأثیر فعالیت   حالی که

نمی همچنان  آمریکا  خصوصی  رشد بخش  به  رو  و  جذاب  بسیار  را  چین  بازار  آنها  کنند.  ترک  را  چین  که  خواهند 

در  .دانندمی آمریکا  بازرگانی  اتاق  توسط  اخیراً  که  تحقیقی  می شانگهای یک  نشان  شده  درصد    ۷۸دهد،  انجام 

های خود را در این کشور تغییر دهند.این تحقیق و بررسی نشان  خواهند میزان سرمایهای آمریکایی نمی هشرکت

 .ها به دنبال ترک این کشور هستنددرصد شرکت 4دهد که تنها می



 
 

 :نیاقتصاد آنال -

بررسی سهم صنایع مختلف در اقتصاد چین/ افزایش اهمیت بخش   دهد؛اقتصاد آنالین گزارش می

 خدمات 

بخش چینبررسی  اقتصادی  مختلف  می   های  بیشتری  نشان  اهمیت  از  مداوم  صورت  به  خدمات  بخش  که  دهد 

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل  ۵۴، این بخش تقریبا ۲۰۱۹ای که در سال شود؛ به گونهبرخوردار می

اهمیت خود است    بخش کشاورزی چین به صورت مداوم در حال از دست دادن ؛مهسا نجاتی – اقتصاد آنالین  .داد

بخش صنعت که برای    .دادکشور را تشکیل می  تولید ناخالص داخلی درصد از۷.۱، این بخش تنها  ۲۰۱۹که در سال  

اصلی به طور به شمار می  اقتصاد چین مدتی طوالنی، ستون  اهمیت خود است.  دادن  از دست  در حال  نیز  رود 

، تقریبا  ۲۰۱۹طبق گزارش بانک جهانی، در سال    .تبدیل شدن به یک جامعه خدماتی است  خالصه، چین در مسیر

ظر ساختاری در  د از تولید ناخالص داخلی از طریق بخش خدمات ایجاد شده است. بنابراین، این کشور از ندرص54

افتاده،   اتفاق  آنها  این تغییر زودتر در  یافته، که  نزدیک شدن به کشورهای غربی و سایر اقتصادهای توسعه  حال 

اینکه جمعیت جمهوری خلق چین  ۱۹۷۸از سال    .است تولید ناخالص داخلی   میلیون4۰۰، به رغم  نفر رشد کرده، 

از   کشور  این  به  ۲۲۳سرانه  و  ۷دالر  ر6۰۳هزار  استدالر  برنامه   .سیده  با  "ساخت  چین  مانند  عملیاتی  های 

است۲۰۲5چین مدرن  خدماتی  و  صنعتی  کشور  یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  طی    ."  در  چین  اقتصاد  همچنین، 

بینی المللی پول پیشصندوق بین .تر بازگشت داشته استکامال مقاوم بوده و از سایرین سریع  ویروس کرونا بحران

داشته باشد، و همین سبب قرار درصد کاهش  ۳در مقایسه با سال گذشته    کند که تولید حقیقی اقتصادی چینمی

می که  کشورهایی  معدود  زمره  در  کشور  این  کرونایی  گرفتن  سال  در  حتی  را  مثبت  رشد  کند،    ۲۰۲۰تواند  ثبت 

   .شودمی

 

 : مهر -

 کشورهای تحریمی متحد شوند/ لزوم تقویت اقتصادی ایران با چین و روسیه  :دلخوش در گفتگو با مهر

با کشور  را  ارتباطات اقتصادی خود  باید  و  نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: ما  هایی چون روسیه، چین 

کنیم غلبه  اقتصادی  بر مشکالت  این طریق  از  تا  دهیم  ارتقا  با  .ترکیه  گفتگو  در  دلخوش  کاظم  مهر سید  ، خبرنگار 

تحریمی باشگاه  ویژه  کمیسیون  تشکیل  علدرباره  این  به  ما  اقتصادی  مشکالت  از  بخشی  گفت:  مجلس  در  ت ها 

  .است که نتوانستیم از ظرفیت کشورهای منطقه و دوست به ویژه در بخش اقتصادی، پولی و مالی استفاده کنیم

وی بیان کرد: در حال حاضر ارزش پول ملی ما کاهش یافته و در مقابل، ارزهای خارجی چون یورو و دالر روز به روز  

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای    .شود و باید برای حل این مشکل راهکاری اندیشیده شودتر میگران

شورهایی چون روسیه، چین و ترکیه ارتقا دهیم تا از این  اسالمی تصریح کرد: ما باید ارتباطات اقتصادی خود را با ک 

کنیم غلبه  اقتصادی  مشکالت  بر  تحریمی  .طریق  باشگاه  تشکیل  از  اگر هدف  کرد:  بیان  که  دلخوش  باشد  این  ها 

تحریم مقابل  در  و  شوند  متحدتر  اقتصادی  زمینه  در  بویژه  یکدیگر  با  همسو  زورگوییکشورهای  و  غرب  ها  های 

کار تحریمی  بایستند،  باشگاه  ویژه  بنده موافق تشکیل کمیسیون  و  در مجلس هستمبسیار خوبی است  وی    .ها 

تحریم  با  مقابله  برای  روسیه  مانند  قدرتمندی  کشورهای  وجود  از  باید  ما  باید  گفت:  و  کنیم  استفاده  به خوبی  ها 

 5019820 کد خبر .ارتباطات تجاری خود را با کشورهای متحد خود گسترش دهیم
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 :وزیافکارن -

 X۷ هن تنگو  H۹ تجهیزات و مشخصات فنی خودرو هاوال

مقایسه خودرو هاوال  و  بررسی  به  این مطلب  تنگ H۹ در  امکانات خواهیم   X۷ و هن  و  فنی  لحاظ مشخصات  از 

گزارش  پرداخت هاوال ،  افکارنیوز به  خودرو  مقایسه  و  بررسی  به  گزارش  این  تنگ و H۹ در  لحاظ   X۷ هن  از 

و   ۲۰۱۷در سال   H ۹ خودرو هاوال -اخبار اقتصادی  :مشخصات فنی و امکانات می پردازیم که در ادامه می خوانید

سوپاپه   ۱۶سیلندر    ۴از موتور   خودرو هردو  .در کشور چین طراحی و بازار عرضه شد  ۲۰۱۶در سال   X ۷ هن تنگ

دو خودرو  بهره می موتور هر  و حجم  تعیین شده است  ۲۰۰۰برند  امکاناتی،  H ۹ هاوال خودرو  .سی سی  دارای 

سانروف، سنسور باد الستیکچون  فشار  کنترل  عقب، سیستم  و  جلو  و  TPMS هاهای  از خطوط  خروج  ، هشدار 

با    -سنج  نیز دارای دماسنج و ارتفاع  X ۷ هن تنگ  .سیستم تهویه هوای دوگانه است نمایش خطوط کمکی پارک 

سقف پانوراما    -تنظیم برقی صندلی راننده    -تریم چرمی کابین    -کلید  سیستم ورود و استارت بدون    -حرکت فرمان  

 .دوربین جانبی وهدآپ دیسپلی است -دوربین عقب  -آینه جانبی تاشو برقی  -سانروف  -

 

 :تابناک -

 های چینی زیر و بم قرارداد

ساله بین   ۲۵از آنجا که این روزها، بحث قرارداد همکاری   تجارت فردا:/    ۱۰۰۲۱۹۸کد خبر:/    گفتگو با حجت قندی

از رسانه  تیتر بسیاری  بین طرفداران غرب و ذی ها و موضوع داغ جدالایران و چین  از شرق  های سیاسی  نفعان 

های پرشماری که  گذاری خارجی چین در کشور های سیاسی، شیوه سرمایه شده، ضروری است تا به دور از تنش 

ها به همکاری برخاسته است، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. لزوم این موشکافی به ویژه با در نظر  پیشتر با آن

باالی سرمایه  احتمال حجم  در بخشگرفتن  در  گذاری چین  اقتصاد  نکول  و  باال  بدهی  ایران،  اقتصاد  از  زیادی  های 

ساله میان ایران    ۲۵ات قرارداد همکاری  شود. اگرچه ساختار دقیق و جزئیها دوچندان میگذاری سررسید سرمایه

بند  و  نشده  منتشر  کماکان  چین  هر و  با  خوب  قرارداد  یک  اینکه  اما  است،  نشده  اعالم  آن  از  روشنی  های 

حجت   در همین زمینه،  هایی باید داشته باشد، حائز اهمیت است.ها چه ویژگیگذار خارجی به ویژه چینیسرمایه 

دانشگقندی اقتصاد  استاد  زمینه ،  بر  تاکید  با  آمریکا،  وندربیل  و  اه  ایران  اقتصاد  بر  انحصار چین  از  سازی جلوگیری 

قطب  دیگر  با  همزمان  ارتباط  قرارداد لزوم  در  که  است  معتقد  جهان،  تکنولوژیک  و  اقتصادی  به های  شبیه  هایی 

پروژه  طرح  با  ابتدا  است  بهتر  چین،  با  اخیر  همکاری  بازگشت  قرارداد  که  محدود  آنهای  سود  و  سرمایه  ها  اصل 

  آزمایی و احتیاط در پیش گرفته شود و به تدریج، این همکاری گسترش یابد.قطعی و سریع است به نوعی راستی

مدل چین  سرمایه آیا  میهای  کار  به  کشور  هر  به  ورود  با  متناسب  را  خاصی  مدلگذاری  این  چه  گیرد؟  ها 

از نظر من    توان تشریح کرد؟ ران چگونه خواهد بود و آن را چگونه میهایی دارند و مدل احتمالی در قبال ایتفاوت 

گیرد. چند دلیل برای  کند در نظر میهای خاصی را متناسب با کشوری که با آن کار میمسلم است که چین مدل

ی که  گردد. مثال واضحها برمیاین مساله وجود دارد. یکی از دالیل به ساختار سیاسی و قانونی متفاوت کشور 

های اتحادیه اروپاست. داستان معروفی است که ممکن است قضیه را روشن کند نحوه تجارت و قرارداد با کشور 

ترامپ درصدد بود که پیمان تجاری جدیدی را با آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، به مذاکره بگذارد. گفته    ۲۰۱۷در سال  

توانید با آلمان به تنهایی مذاکره  ره گفته است که شما نمی بار به ترامپ در طول یک مذاکشود که مرکل یازده می

با   تجاری شود  مذاکره  وارد  اروپا  در  با کشوری  مثالً  بخواهد  اگر چین  کنید.  مذاکره  اروپا  اتحادیه  با  باید  بلکه  کنید، 

بیشتر  کند. همین داستان نشانگر این نکته هم هست که هر چه قدرت اقتصادی یک کشور  همین مانع برخورد می 
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برد مذاکره  اگر  حتی  داشت.  خواهد  هم  بیشتری  قدرت  دیگران  با  مذاکره  در  که  -باشد  طرفی  برد  باشد،  برد هم 

گذاری و  گردد. مدل سرمایه قدرت اقتصادی باالتری دارد احتماالً بیشتر خواهد بود. دلیل دوم به همین مساله برمی 

زنی دارد، تا چه حد اعتبار داشته  ین تا چه حد قدرت چانه گردد که طرف مقابل چطریق مذاکره به این مساله برمی

پروژه  در  را  چین  جایگزینی  قدرت  حد  چه  تا  هر  و  )یا  چین  که  مذاکره  در  مهم  دیگر  عامل  دارد.  پیشنهادی  های 

یا تنزیل زمانی )کننده دیگری( در نظر میمذاکره  timeگیرد این است که به قول اقتصاددانان، نرخ ترجیح زمانی 

preferece or time discounting.با    ( طرف مقابل چیست نرخ ترجیح زمانی یک فرد، مصرف در زمان حال فرد را 

کند. کسی که مصرف در زمان حال را به شدت به مصرف در زمان آینده ترجیح مصرف در زمان آینده مقایسه می

اند نرخ ترجیح زمانی باالیی هایی که در تله افتاده های فقیر و آدم دهد نرخ ترجیح زمانی باالیی دارد. معموالً آدم می

شود که بین دو هدیه  ای در یک آزمایش اقتصادی پیشنهاد میدارند. مثالً در تحقیقی در مورد فقرای کانادا، به عده 

اول   گزینه  کنند.  انتخاب  را  پرداخت می   ۱۰۰یکی  فرد  به  االن  که همین  کاناداست  دوم  دالر  گزینه  ر  دال  ۶۰۰شود. 

شود. برای کسی که کمی سرش به حساب است انتخاب  ها ریخته می کاناداست که به حساب بازنشستگی آن 

اند فقط به این دلیل  دوم بسیار بهتر از انتخاب اول است. اما بسیاری از فقرا در آن تحقیق گزینه اول را انتخاب کرده 

ر آینده است. آدم فقیر، یا بهتر بگوییم انسان با ذهنیت تر از مصرف دکه از نظر آنها، مصرف در اکنون بسیار باارزش 

کم میفقیر،  مصرف  جوری  است.  می صبر  البته  است.  خوابیده  او  خانه  در  فردا  مرگ  شتر  انگار  که  توان  کند 

آیا نرخ ترجیح زمانی باال فقر می ساعت یا این فقر است که نرخ ترجیح  ها راجع به این مساله بحث کرد که  آورد، 

باعث می ذهنی   را  نشانه باالتر  به هر صورت،  آدم شود.  که  دارد  وجود  باال  های بسیاری  زمانی  تنزیل  نرخ  با  های 

می  قرار  سوءاستفاده  وام مورد  که  موسساتی  آمریکا،  در  مثالً  بهره گیرند.  با  میهای  باال  موسساتی های  دهند، 

ساله خانه برای   ۳۰حالی که نرخ سود بانکی وام  دهند. در  های کم اعتبار را هدف قرار میهستند که فقرا و آدم

آدم  وام بیشتر  فقیر  ذهنیت  با  افراد  این  از  بعضی  است،  درصد  سه  حدود  در  کشور  این  در  کوتاه ها  مدتی های 

ها بیرون های این وامها درصد است. بعضی از این افراد هرگز از دام بدهیها گاهی صدگیرند که نرخ بهره آنمی

تصمیم  آیند.نمی نحوه  به  تصمیماگر  چه  ایران،  در  زمینه گیری  چه  و  اقتصادی  زمینه  در  نگاهی  گیری  دیگر،  های 

گیر در ایران انگار نرخ ترجیح زمانی باالیی دارد. به عبارتی دیگر، همیشه  رسیم که تصمیمبیندازیم به این نتیجه می 

داد، فتخار به مردم کاالی کوپنی تقریباً مجانی می داده است. از آن دولتی که با ابه مصرف حال بسیار اهمیت می

سرمایه  مجانی  کاالی  این  برای  آنکه  از  میغافل  بین  از  نمیای  جایگزین  که  قرض  رود  که  دولتی  آن  تا  شود؛ 

های پردرآمد نفتی کشور را به  داشت؛ و آن دولتی که سال گرفت و حساب و کتاب بازپرداختش را هم نگه نمیمی

پول سال اینهای  همه  کرد.  تبدیل  کنیم  پاشی  فکر  اینکه  باالست.  ما  زمانی  ترجیح  نرخ  که  است  این  نشانه  ها 

ها را به روی  شود نشانه نرخ ترجیح زمانی باالست. همین مساله به نظر من در وضعیت از اینکه هست بدتر نمی

ای گذاری منطقه تجربه سرمایه   دهد.یها دست باال را مداند و همین به آنکند. چین این را میسوءاستفاده باز می 

کشور  با  افزایش مشارکت  و  خاورمیانه  در  تاکنون چین  و...  عربستان  عربی،  متحده  امارات  پاکستان،  مانند  هایی 

تجربه این  و  بوده است  ژئوپولتیک کشورچگونه  رویکرد  و  آرایش سیاسی  آینده  با  متناسب  را  در  ها  منطقه،  های 

توانم به همه موارد شما به درستی جواب من نمی  توان ارزیابی کرد؟ در ایران چطور می  گذاری چینمورد سرمایه 

به نظرم میبدهم. سوال گسترده از آن نوع همکاریای است.  پاکستان  باید  رسد که همکاری چین و  هاست که 

خواهد داشت. قرارداد بین این  هایی  مورد مطالعه ما قرار بگیرد. مدل قرارداد ایران احتماالً به این قرارداد شباهت

های متعدد،  ها مانند نیروگاه هایی برای توسعه زیرساختمعروف شده است، شامل قرارداد  cpecدو کشور که به  

پروژه  چتر  زیر  حقیقت  در  قرارداد  از  قسمت  یک  است.  نظامی  همکاری  و  بندر  و  راه  یک  توسعه  به  که  است  ای 

از زمان نواز شریف و حدود هفت سال پیش شروع شده است. پاکستان در  کمربند یک جاده معروف است. قرارداد  

المللی نداشت. قرارداد بین این دو کشور منابع مالی به نسبت ارزانی  آن زمان دسترسی به منابع ارزان مالی بین



 
دو کشور  کرد. نظامیان پاکستان هم از قسمت همکاری نظامی بین  های مورد عالقه دو طرف تامین می برای پروژه 

به تاکید است که   البته الزم  بودند.  پروژه مشکالت برجسته  cpecراضی  این است که  بر  های  ای هم دارد و مبنی 

توانند سرمایه اولیه و نرخ بهره آن را به صورت مستقیم برگردانند.  زیرساخت مانند ریل و راه و بندر، به ندرت می

ن که کشور  پاکستان  مانند  کشوری  برای  پروژه مخصوصاً  از  کسب سود  دلیل  به همین  و  است  فقیری  های سبتاً 

زیربنایی در آن کشور سخت است. به همین دلیل، عمران خان سعی کرده است که قرارداد بین دو کشور را محدود  

روبه  داخلی  نظامیان  و همچنین  مقاومت چین  با  که  بازپرداخت  کند  زودی،  به  که  این شده است  نتیجه  رو است. 

شد.های  بدهی خواهد  پاکستان  برای  عمده  مشکلی  به  تبدیل  قرارداد  از  و به  حاصل  کارشناسان  از  برخی  زعم 

سرمایه از  باالیی  حجم  چنین  با  توافق  این  در  اصلی  نگرانی  اقتصادی،  بخش پژوهشگران  همه  در  های گذاری 

نکول اقتصاد در سررسید سرمایه  و  باال  نگرانگذاریاقتصادی، بدهی  این  آیا  از سوابق چین هاست.  ی، برخاسته 

در حوزه سرمایه  دارد؟ چگونه میمثالً  دیگری  یا خاستگاه  بدهی است  قبال  در  تملک  و  آفریقا  در  این گذاری  توان 

نگرانی در مورد بدهی باال نگرانی بجایی است. اگرچه حجم قرارداد و چگونگی اجرای آن    ها را مرتفع کرد؟ نگرانی 

ض کنیم که حجم قرارداد ایران و چین کمی بیش از سه برابر پاکستان باشد، یعنی هنوز روشن نیست، اما اگر فر

کنار ذکر می  ۲۰۰رقمی حدود   و  در گوشه  که  )رقمی  دالر  بدهی میلیارد  قرارداد،  با فرض ساختار مشابه  شود( 

من هم این است    میلیارد دالر باشد. چنین بدهی برای اقتصاد ایران بسیار باالست. فرض  ۳۰۰تواند تا  حاصله می 

پروژه  از  که  که  است  بهتر  نگرانی،  رفع  برای  گرداند.  نخواهند  باز  را  خود  سود  و  سرمایه  اصل  دست  در  های 

پروژه پروژه  این  اگر  است.  سریع  و  قطعی  سودشان  و  سرمایه  اصل  بازگشت  که  کنیم  شروع  محدودی  ها های 

پروژه  بود  الموفق  اینجا  در  نکته  یک  شود.  تعریف  جدیدی  چینیهای  سرعت  که  است  تذکر  به  پایان  زم  به  در  ها 

های زیرساختی انگیز است. اما متاسفانه در اجرای پروژه های داخل چین بسیار شگفت رساندن بسیاری از پروژه 

هایی از  اند. پروژه آزادراه شمال و پروژه آزادگان نمونه وری باال را نشان ندادهدر ایران به هیچ وجه آن سرعت و بهره

چینیروژه پ به  واگذارشده  نداشتههای  را  الزم  سرعت  که  هستند  چینیاین  اند.ها  که  نیست  همه  گونه  با  ها 

ها و مقایسه آن با دیگران است بد  مند به سرعت کار چینی ها همین رفتار را داشته باشند. کسی که عالقه خارجی

)کارخانه  چین  در  تسال  کارخانه  ساخت  سرعت  به  نگاهی  کنیست  شانگای  گیگا  به  است(  ه  شده  معروف  های 

نمونه و  نوادا  در  آمریکایی  نمونه مشابه  با  را حتی  کارخانه  این  و سرعت ساخت  در حال  بیندازد  آلمان  در  که  ای 

را مطالعه می تسال  بسیاری که شرکت  کارشناسان  کند.  مقایسه  تصور میساخت است  که ساخت کنند  کردند 

های ها به سرعت زمین در اختیار تسال قرار دادند، حتی هزینه ساخت از بانک ها طول بکشد. چینیکارخانه سال 

ماه کارخانه را آماده تولید کردند. به نظر من دو عامل در سرعت عمل در داستان    ۱۲چینی تامین شد، و در کمتر از  

ها  کند. چینینگاه می   های الکتریکی به دیدی استراتژیکفوق نقش داشته است. یکی اینکه چین به تولید اتومبیل

خواهند در این  هاست و میترین تغییرات تکنولوژیک در آینده نزدیک الکتریکی شدن اتومبیلدانند که یکی از مهممی

( دارد. ایالن  star powerای )ها باشند. دوم اینکه رئیس تسال، ایالن ماسک، قدرت ستاره زمینه از پیشروترین کشور 

هایی که برای ماسک کار  اند و چینیال و اسپیس اکس( به کارایی و سرعت معروفهای او )تس ماسک و شرکت

های چینی به ایران بیایند. چه  دهند. حال تصور کنید که شرکتکنند خود را با این سرعت و فرهنگ تطبیق می می

ها و افرادی  کتهایی از این دست که شرکنند؟ مگر کم است نمونهفرهنگ کاری و نظام انگیزشی را مشاهده می 

با دولت قرارداد هستند که در دهه اند؟ اند و کاری تحویل ندادهاند، پول گرفتههای بسیار بزرگ بسته های گذشته 

گرفته  پول  آزادگان  میدان  و  شمال  آزادراه  برای  فرد  و  شرکت  همه  نداده این  تحویل  کار  و  چینیاند  هم  اند.  ها 

ساله با ایران، ۲۵آیا نگاه ما به رویکرد چین، مشخصاً در قبال همکاری    د. دهنخودشان را با این فرهنگ تطبیق می

گرایانه باشد یا این همکاری در صورت مدیریت صحیح آن در کشور و قرار گرفتن  باید نگاهی استعمارگونه و چپاول 

می ملی،  منافع  مسیر  کند؟ در  فراهم  ایران  توسعه  برای  را  مناسب  بستری  می   تواند  فکر  همکاری کنمن  که  م 



 
های اقتصادی و تکنولوژیک دیگر هم کنم که همکاری با تمام قطب اقتصادی ایران و چین الزم است. البته فکر می

ساله    ۲۵ای باشد که به چین قدرتی انحصاری در بازار ایران بدهد. قرارداد  الزم است. اما این همکاری نباید به گونه 

است. چگ نشده  نوشته  هنوز  چین  و  قرارداد  ایران  این  آیا  کرد  خواهد  روشن  که  است  قرارداد  این  نوشتن  ونگی 

به هیچ وجه معتقد نیستم که مسیر توسعه چپاول  البته من  ایران.  اقتصاد  نفع  به  یا قراردادی  بود  گرایانه خواهد 

ند بیش از این گذرد. در حقیقت شانس اینکه این قرارداد برای اقتصاد ایران دردسر درست کایران از این قرارداد می

است که کمک جدی برای توسعه باشد. در همین رابطه و در سندی که منتشر شده بندی آمده است که حرف از 

ای هست  های ساده کار   شوند، نباید جدی گرفت.چنین نوشته می هایی را که این زند. قسمتانتقال تکنولوژی می 

می مشخص  را  قرارداد  این  شکست  و  موفقیت  بین  مرز  میکه  نشان  پاکستان  تجربه  اینکه  یکی  که کنند.  دهد 

قسمت همکاری نظامی و سیاسی این قرارداد باید از قسمت همکاری اقتصادی منفک شود. طرف چینی احتماالً  

خواهد این دو را به هم گره بزند. دوم اینکه، ممکن است کسانی که خواهان انعقاد این قراردادند به این قرارداد  می

دید این  برای    به  روشی  در حقیقت  قرارداد  این  و  در شرایط دشواری است  مالی  نظر  از  االن  ایران  که  کنند  نگاه 

ها را ندارد. در آن صورت بهتر است که این قرارداد اصالً  هایی است که دولت توان تامین مالی آن تامین مالی پروژه 

اد به دید هزینه و فایده نگاه کرد. حتی بهتر از آن این  امضا نشود. در مقابل، باید به صورت مجزا به هر پروژه در قرارد

توانند از محل درآمد خود هزینه خود را بپردازند اجازه شروع پیدا کنند. اگر به این هایی که میاست که فقط پروژه 

رای طرح اند موضوعیتی بهایی که به صورت کلی در این قرارداد ذکر شده دید به قضیه نگاه کنیم، بسیاری از پروژه 

میلیارد اگر  داشت.  پروژهنخواهند  خرج  دالر  پروژه ها  این  اما  شود،  زیرساختی  بهره های  و  پول  اصل  نتوانند  ها 

های دیگری مانند نفت را  های آینده مجبور خواهند شد داراییپرداختی روی آن را تامین کنند، در آن صورت دولت

کنند.   بازپرداخت  را  ایجادشده  بدهی  تا  موجود بفروشند  پیشنهادی  پروژه  هر  برای  جدی  رقیبی  اگر  اینکه،  سوم 

می بیشتر  ایران  دید  از  پروژه  آن  موفقیت  احتمال  ببیند، باشد،  انحصاری  موقعیت  در  را  خود  چین  اگر  شود. 

 های خود را با آن تطبیق خواهد داد. خواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:26)هفته یثد ح  - خبرنامه:

 (ع) مام سجاد اشهادت ایام )بمناسبت  « داممو سعادت  ريخ » 
  :ودفرم ،دبا شنو خاندا 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

ام کننده اى دلسوز داشته باشى، و در تم حتیو نص

دهى، و  تی  را اهم تیه کارهاامور بررسى و محاسب

در تمام حاالت ـ از عذاب الهى ـ ترس و خوف  

 و سعادت خواهى بود.  ریدر خ  ;داشته باشى

 5، ح 64، ص 6۷، /بحاراألنوار، ج 246مشکاه األنوار، ص  
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  ،««"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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