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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 های ایرانمریکا برای بازگرداندن تحریمشروع بودن تالش آ تاکید چین بر نام 

تحریم : ايسنا  بازگرداندن  برای  آمریکا  اقدام  بودن  "نامشروع"  بر  چین  خارجه  وزارت  ملل سخنگوی  سازمان  های 

کرد تاکید  ایران  چون  .علیه  وزیر  هوا  اعالمیه  نوشت:  توییتی  در  دوشنبه  روز  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی  یینگ، 

آمریکا از برجام خارج شد.   .وع استهای سازمان ملل علیه ایران" نامشره پمپئو در خصوص "بازگشت تحریمخارج

ها را فعال کند. بار دیگر  این کشور حقی ندارد که از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا مکانیسم بازگشت تحریم

 .آمریکا همانند دفعات پیشین در حال منزوی کردن خود است 

نقشه  /   کننده جهان را بررسی کرد ترین مصرفها در بزرگاقتصاد« روند واردات کامودیتیای  دنی»

 ۲۰۲۰تقاضای کاالیی چین در 

ها پس از هجوم ویروس کرونا بوده  ترین عامل در بازگشت قیمتی کامودیتی اقتصاد چین که بزرگ  : دنیای اقتصاد 

امه دهد. چین در سه ثلث اول سال با استراتژی تزریق  ویه ادهمین ربه    ۲۰۲۰رود تا پایان سال  است، انتظار می 

محرک اقتصادی که بیشتر بر توسعه بخش زیرساخت متمرکز بوده، توانسته این انتظار را به وجود بیاورد که تنها  

سال   در  که  است  کشور  به   ۲۰۲۰این  اخیرا  نیز  کشور  این  اقتصاد  وزارت  زد.  خواهد  رقم  مثبتی  اقتصادی    رشد 

مدت  های کوتاهتواند تایید پروژه مانده سهمیه اوراق قرضه را منتشر کنند که میلی دستور داده باقی های محدولت 

دهد افزایش  را  زیرساخت  حوزه  می  .در  انتظار  این،  بر  خرید عالوه  افزایش  دستور  )اکتبر(  آینده  ماه  پکن  رود 

بدهد. واردات چین در سه بازار    ۲۰۲۱-۲۰۲۵ج ساله  ها پیش از شروع برنامه پنها را برای تقویت موجودیکامودیتی 

و سویا نشان می   آهن، زغالسنگ ابتدای سال  سنگ  از  این کشور  را    ۲۰۱۸دهد  کاالها  این  افزایش  رویه  تاکنون 

را   ابتدای سال خرید زغال سنگ  از  این موتور محرکه اقتصاد جهانی  افزایش داده   ۶/  ۸پیش گرفته است.  درصد 

وار ترتیب  است. همزمان  به  و سویا  آهن  اس  ۱۷/  ۷و    ۱۱/  ۸دات سنگ  داشته  گزارش درصد رشد  اساس  بر  ت. 

ابتدای   از  محموله کیپسایز اضافه سنگ آهن نسبت به سال قبل وارد    ۳۴۸تا جوالی    ۲۰۲۰هلنیک شیپینگ، چین 

به   بازه  این  در  را  واردات  رقم  که  رساند.  ۶۵۹کرده  تن  کام   میلیون  بازار  در  چین  نجات  ودیتیاستراتژی  به  ها 

سترالیا آمده است اما تیره شدن روابط این دو کشور به دالیل تجاری و  کاالها مانند ا کشورهای بزرگ تولیدکننده این

انتشار کوویدهمین بر سر منشأ  آورده و گزارش نااطمینانی   ۱۹-طور  به وجود  این حوزه  بر  هایی را در  هایی مبنی 

 .رسد تا وابستگی به استرالیا کاهش یابدتر به گوش می متنوعبرنامه چین برای خرید از منابع 

پایانیچشم    ماه  تقاضای چین در سه  تولید  //    انداز  برای  آمار آگوست  روزهای گذشته گزارش ماهانه  در  چین 

 CBA گذاری دارایی ثابت را منتشر کرده است. به گفته ویوک دار، تحلیلگر کاالییفروشی و سرمایه صنایع، خرده 

برای کاالها اهای آماری کامال نشان میاین داده تقاضای چین  یافت. دار میدهد  تولید صنعتی  دامه خواهد  گوید 

ژوئن   در  رشد    ۵/  ۶چین  برای  کارشناسان  انتظارات  از  بیش  که  یافته  افزایش  است.   ۵/  ۱درصد  بوده  درصدی 

درصد رسیده    ۸/  ۴درصد به    ۹/  ۱ش یافته و از  همچنین بر اساس این آمار، تولید فوالد چین در آگوست اندکی کاه

افت حال،  این  با  ماه    است.  در  تولید  زیرا رشد  بود  انتظار  مورد  این  از  پیش  خام  آهن  و  فوالد  تولید  اندک سطوح 

جوالی بسیار قوی بود و بعید بود با همین نرخ ادامه پیدا کند. دار ادامه داده، درحالی که رشد تولید فوالد اندکی 

همچنان نرخ تولید آنقدر باال هست   ده و ممکن است به سیگنالی برای کاهش بلندمدت تولید تعبیر شود اماکند ش

عالوه بر این، ارقام    .در ابتدای سپتامبر سال جاری برساند  ۲۰۱۴که قیمت سنگ آهن را به باالترین سطوح از ژانویه  

ا در واردات این سوخت است. همزمان، تولید چین  هباالی تولید زغال سنگ داخلی چین به معنای ادامه محدودیت



 
ستی مانند تلفن همراه، مدارهای یکپارچه و روباتیک نیز در آگوست اوج گرفته است. به گفته دهای پاییندر بخش

گذاری در زیرساخت به تقویت تقاضای بازارهای کاالیی تا  دار دولت چین برای سرمایه این کارشناس، حمایت ادامه 

برنامه محرک مالی دولت را    چهارمهای محلی اکنون حدود سهبرآورد کرده دولت CBA .انجامدل می پایان سا راه 

بلومبرگ گزارش  اند؛ بسته طی کرده  بوده است. همچنین  بر توسعه زیرساخت متمرکز  از هر بخشی  ای که بیش 

ی انبارها تا پیش از شروع برنامه پنج داده دولت پکن در اکتبر دستور افزایش خرید برخی کاالها را بر تقویت موجود

 .خواهد داد ۲۰۲۱-۲۰۲۵ساله 

های تقاضای باال مواجه شده اما برخی کارشناسان چین پیش از این نیز با دوره //    ضعف بازار محرک خرید چین   

ماین الیف    گیری تقاضا با دفعات گذشته متفاوت است؟ گاوین ونت، موسساندیشند که آیا این اوجبازار به این می

گفته منطقی اس به وب سایت استاک هد  منابع  ارشد  تحلیلگر  کامودیتی و  از  ها ت کشوری که مشتری بسیاری 

ها پایین است به سوی خرید بیشتر این کاالها حرکت کند و موجودی خود را با بخشی از این است زمانی که قیمت

ر سنگ آهن و مس ضعیف است و نوسان قیمتی گوید محسوس است که وقتی بازا خریدها افزایش دهد. او می

رسد. سنگ آهن و مس دو عامل کلیدی رشد اقتصادی شد خرید چین به گوش میباال است، خبرهایی مبنی بر ر

هایش را  خرد تا کارخانه گذاری دولتی تحریک شده است. چین سنگ آهن میاین کشور است که به وسیله سرمایه 

است این موضوع  در  و  کند  یک عرضه تغذیه  به حساب می رالیا  اعتماد  قابل  بر    تواندآید. خرید چین میکننده  عالوه 

ها هنگام انجام معامالت  گذاران و صندوقها، کف قیمتی برای آنها ایجاد کند چراکه سرمایهافزایش قیمت کامودیتی 

 .کنندبه وضعیت چین در این بازارها نگاه می

کبالت که در محصوالت الکترونیکی کاربرد زیادی دارد پس از طی یک دوره    //  دالیل دوگانه رشد تقاضای کبالت   

کننده تقاضای  هزار دالر در هر تن رسید که منعکس   ۳۳طوالنی ضعف بازار، ماه گذشته رشد قیمت را آغاز کرد و به  

کامودیتی  انبارهای استراتژیک  دولتی چین که مدیریت  اداره ذخایر  داقوی است.  بر عهده  را  به معامله ها  گران رد 

به  در یک کشور  کبالت عمدتا  بخرند.  بیشتری  کبالت  تولید می  گفته  کنگو  دموکراتیک  گفته نام جمهوری  به  شود. 

گیرد. نخست به این دلیل توان گفت خرید چین با دو هدف صورت میونت، در مورد فلزات راهبردی مانند کبالت می 

در  هایی که دهد تا خود را از سکتهانیا این کشور خرید کبالت را افزایش میهای پایین بهره ببرد. ثکه از مزیت قیمت

های دیگر فلزات  عرضه ممکن است در آینده پیش آید، محافظت کند و این فقط در مورد کبالت صادق نیست. قیمت

 .انداز جمله آلومینیوم نیز از این موضوع بهره برده

ی  قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن برای نخستین بار از اوایل مارس باال // سازی مازاد تولید آلومینیومذخیره   

دالر نیز عبور کرد. این در  ۱۸۰۰دالر در هر تن معامله شد و حتی در مقاطعی از جمله در معامالت دیروز از مرز  ۱۷۰۰

ل بریزمن، تحلیلگر کامرزبنک در هزار تن در روز رسیده است. دنی  ۱۰۰حالی است که تولید این فلز در چین به رکورد  

بینیم که تولید فوالد و آلومینیوم به وضوح در مسیر رکوردشکنی است.  گوید: »با نگاه به کل سال، می این مورد می 

کند تا مازاد آن را به رغم تقاضای قوی در چین، ما بر این باور هستیم که این کشور بیش از میزان تقاضا تولید می

کند.« به   بر   ذخیره  استرالیا  که  است  این  هستیم  مطمئن  آن  از  که  چیزی  گزارش،  این  تولیدکننده   عنواناساس 

آهن و غالت، سود زیادی  بسیاری از کاالهای پرتقاضا از افزایش قوی تقاضا در چین برای کبالت، زغال سنگ، سنگ

 .خواهد برد

استرالیا    و  چین  کاالیی  روابط  در  قطعیت  استرالیا//    عدم  و  زیاد  چین  مدت  با هم برای  معدنی  قراردادهای  ی 

و پول آزادانه بین دو کشور در گردش بوده است. با وجود این، فشارهای اند که به واسطه آنها سنگ آهن  داشته

نااطمینانی و  تهدید میسیاسی  را  رابطه  این  پاندمی کرونا  به  تولید  های مربوط  از  در یک دهه گذشته چین  کند. 



 
اس آهن  سنگ  به باالی  استرالیا  است.  برده  بهره  بزرگترالیا  تولید عنوان  دنیاترین  آهن  سنگ  سهمی    کننده 

با به کارگیری این کامودیتی فوالدساز قصد دارد  ۶۰ میلیون تن فوالد را در   ۹۸۱درصدی از واردات چین دارد. چین 

چراکه چین به دنبال کاهش اتکا  های اخیر محدود شده است  تولید کند. با این حال، این روابط در سال   ۲۰۲۰سال  

میلیارد دالر    ۱۱/  ۵گذاری این کشور در استرالیا از  سرمایه   ن خود است.به یک کشور برای تامین تقاضای سنگ آه

ای داشته است. بر رسید که بخش معدنی در این کاهش سهم عمده  ۲۰۱۸میلیارد دالر در    ۶/  ۲به    ۲۰۱۶در سال  

و دانشگاه سیدنی  آمار  و در سال ، سرمایهKPMG اساس  به شدت سقوط کرده  در استرالیا  گذاری معدنی چین 

گذاری  سرمایه  .تکمیل شده است  ۲۰۱۸درصد پایین آمده است. فقط پنج قرارداد در این بخش در سال    ۹۰،  ۲۰۱۸

بدل    درصدی آن در استرالیا، حجم پول زیادی بین دو کشور رد و  ۹۰چین در مقیاس باال باعث شده حتی با کاهش  

این اساس، در سال   بر  از سهام معدنی است۲۰۱۸شود.  میلیارد دالر  نیم  این حال،  ، چین  با  را خریده است.  رالیا 

کرونا   ویروس  انتشار  برای  را  چین  استرالیا  که  آنجا  از  است.  بوده  اثرگذار  رابطه  این  بر  اخیر  ژئوپلیتیک  اتفاقات 

ی مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر به دست آورد، آینده این  خواهد فلزات و مواد معدنکند و چین میسرزنش می

گیر شدن کرونا در جهان، برخی کشورها در مورد تجارت با چین  در پی همه   .هام قرار گرفته استروابط در سایه اب

تنش  و استرالیا  بینمردد شدند  بازرسی  داده. استرالیا درخواست  افزایش  را  این کشور  با  برای  ها  تعیین  المللی 

ز این کشور کاهش داد. استرالیا نیز داده است. در پاسخ چین واردات گوشت گاو و جو را ا  ۱۹-منشأ پیدایش کووید

دارایی مالکیت  شرکتمقررات  استراتژیک  آسیبهای  سختهای  را  کرونا  شیوع  دوره  در  به دیده  که  کرده  تر 

اقات چندان تاثیر شدیدی بر معادن دو کشور نگذاشته  های دیپلماتیک انجامیده. هر چند در حال حاضر این اتف تنش

فرستد، ممکن است به تدریج درصد صادرات سنگ آهنش را به چین می  ۹۰ه استرالیا  اما با توجه به این موضوع ک

  .تر شوداین اثر برجسته 

 افت و خیز تولید در خودروسازی خصوصی 

خصوصی   های خودروسازنعت، معدن و تجارت شرکت بر اساس آمارهای منتشره توسط وزارت ص  : دنیای اقتصاد

اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دستگاه تولید داشته  ۸۷۶هزار و    ۱۵در مجموع طی پنج ماه امسال  

می۳۳رشد   نشان  را  مدیران   .دهددرصدی  بین،  این  محصوالت  در  که  می خودرو  مونتاژ  را  چین  پایان  چری  تا  کند، 

دستگاه تولید داشته است. با این حساب، تیراژ این خودروساز در مقایسه با پنج ماه    ۶۱۸هزار و    ۱۱مرداد امسال  

موتور اما طی برابر شده است. دیگر خودروساز بزرگ بخش خصوصی یعنی کرماننخست سال گذشته حدودا پنج

  ۵۷زه زمانی سال گذشته حدودا  دستگاه محصول مونتاژ کرده تا در مقایسه با با  ۳۳ر و  هزاپنج ماه امسال تنها سه 

کرمان  کند.  افت  کرمانموتوریدرصد  هستند.  مشغول  چین  جک  محصوالت  مونتاژ  به  پسابرجام  ها  در  البته  موتور 

نیز مونتاژ می  را  آغاز تحریممحصوالت هیوندایی کره  با  اما  تولیدی  تدرها، هیوندایی بهکرد،  از سبد خودروهای  یج 

همن برویم، دیگر خودروساز بخش خصوصی که در پنج ماه امسال روندی رو  گروه ب  به سراغ  .این شرکت حذف شد 

دستگاه محصول   ۴۴۰به افت داشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع گروه بهمن توانسته  

ای کند.  مونتاژ  امسال  مرداد  پایان  تا  تقریبا  را  افت  از  آمار  سوار۵۲ن  محصوالت  مونتاژ  در  درصدی  بهمن  گروه  ی 

خودرو بزنیم، شرکتی که به مونتاژ محصوالت  پنج ماه ابتدایی سال گذشته حکایت دارد. سری هم به بممقایسه با  

گاه جیلی  ها در پنج ماه ابتدایی امسال، حتی یک دستخودروییجیلی چین مشغول بود. طبق آمار وزارت صمت، بم

نیز مونتاژ نکرده  این در حالی است  را  پنج اند.  بم   ۵۹۰ماه نخست سال گذشته،    که طی  خودرو دستگاه جیلی در 

توانسته طی پنج ماه امسال   بود. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی سیف خودرو،  دستگاه    ۴۷۷مونتاژ شده 

به چینی  خودرویی  مونتاژ  به  شرکت  این  کند.  مونتاژ  را  تنها  محصول  گذشته  سال  و  است  مشغول  بیسو  نام 

بایک بیناز شرکت سرمایه   .ژ داشتدستگاه تیرا۸۶ نیز خبر میگذاری  پایان مرداد  الملل  تیراژ این شرکت در  رسد 



 
ابتدایی سال گذشته   پنج ماه  این در حالی است که خودروساز موردنظر در    ۶۵امسال صفر دستگاه بوده است. 

در   داشت.  تیراژ  دیادستگاه  خودروی  سازه  اما  خصوصی،  بخش  خودروسازان  دیگر  و  بین  سابرینا  مونتاژ  که  ر 

دستگاه تولید را به ثبت رسانده است. این آمار در مقایسه با    ۱۱پنج ماه امسال فقط    وال را بر عهده دارد، درگریت

حدودا   افت  گذشته  سال  مشابه  می  ۹۵مدت  نشان  را  آذربایجان  درصدی  خودروی  صنعت  که  دهد.  خودروسازی 

داشته است. نامی است نیز در پنج ماه امسال هیچ تولیدی نهای ثبتجیتحویل ام هاست درگیر حواشی عدممدت 

شود این خودروساز قرار  دستگاه بود. گفته می  ۱۳۵تیراژ این خودروساز در پنج ماه ابتدایی سال گذشته نیز فقط  

وزارت صمت،   نامی را با آنها رفع کند. طبق آمار های ثبت جیبه ام است محصوالتی جدید را مونتاژ و تعهدات مربوط  

نیز که محصوالت را مونتاژ می BYD کارمانیا  این  چین  پایان مرداد داشته است.  تا  تنها دو دستگاهی  تیراژی  کرد، 

تنها   نیز  در مدت مشابه سال گذشته  از عظیم  ۷۷خودروساز  بود.  رسانده  ثبت  به  را  تیراژ  نیز خبر  خودردستگاه  و 

خودرو نیز با تیراژی  شته است. همچنین ریگان ج ماه امسال دادستگاهی طی پن  ۱۱۲رسد این شرکت تیراژی  می

درصدی را نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته به خود اختصاص داده است. در    ۸۲دستگاهی، افت بیش از  ۷۰

موتور پارس نام دارد  آید که اولی نوراز به چشم می سازان وزارت صمت اما نام دو خودروساز جدید نیلیست سواری 

  .دستگاهی را به ثبت رسانده است۲۴مبناست که تولیدی دیزل دستگاهی داشته و دیگری سروش  ۷۵تیراژی  و

 حمایت چین از خودروهای هیدروژنی 

بزرگ : اقتصاددنیای  سیاستچین،  جهان  خودرویی  بازار  برترین  را  جدیدی  خودروهای  های  تولید  از  حمایت  ای 

د و  کرده است تا بتواند از زنجیره تامین و فناوری این صنعت حمایت کن  سوخت سلولی هیدروژنی وارد فاز اجرایی

تازه  این خبر جان  با اعالم  را بهبود ببخشد. وزارت دارایی چین  را به صنعت خودروهای هیدروژنی داد. چین  آن  ای 

بزرگ جههمچنین  بازار  سوختترین  از  که  است  خودروهایی  برای  اسان  هیدروژن  و  برق  مثل  نوین  تفاده  های 

ن از این خودروها شامل ارائه یارانه بر فروش آنها  گرایانه دولت چیهای پیشین حمایت که سیاستکنند. درحالی می

نجیره تامین کند برای ساخت یک زهای محلی این کشور را ملزم میها و شرکتهای جدید دولت شد، سیاستمی

وزا سند  این  براساس  کنند.  تالش  صنعت،  این  در  دولت قدرتمند  چین،  دارایی  شرکترت  و  با  ها  باید  محلی  های 

ک ایستگاه یکدیگر همکاری  تعداد  و  کاهش  را  تولید خودروهای هیدروژنی  بهای  بتوانند  تا  نیز  نند  را  آنها  های شارژ 

 .افزایش دهند

 دی و دیدیوایهمکاری بی 

ه با شرکت اوبر در آمریکا دارد قرار  نقل هوشمند چینی که فعالیتی مشابوشرکت دیدی، غول حمل : اقتصاددنیای 

به همراه شرکت بی   است  برای سرویس  نقلیهدی چین، وسیلهوایخودروسازی  که  قرار دهند  را مورد تست  ای 

بیوحمل شرکت  است.  طراحی شده  دیدی  فروش  واینقل  مجوز  توانست  گذشته  ماه  در  تحت دی  را  خودرویی 

دی چین  ۱-عنوان  فناوری  و  صنعت  وزارت  د  از  آگاه  منبع  یک  کند.  به دریافت  خبر  این  اعالم  با  دیدی  شرکت  ر 

نقل شرکت  واستفاده از آن در ناوگان حمل  ۱-خبرگزاری رویترز تایید کرده است که هدف از تولید خودروی برقی دی

توسط هر آن  توسعه  و  البته طراحی  که  نامش    دیدی است  که خواست  منبع  این  انجام گرفته است.  دو شرکت 

اوگان تمامی شرکای دیدی در چین شود. شرکت نشود، همچنین اعالم کرد که قرار است این خودرو وارد ن   فاش

 .باره خودداری کردگذار شهیر آمریکایی حامی آن است از اظهارنظر درایندی که وارن بافت، سرمایه وای بی

 



 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

السیر  آهن سریعها برای سرعت بخشیدن به ساخت راهقول چینی وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد؛

 اصفهان -تهران 

راه   -ایرنا  -تهران تکمیل  بررسی  سریعنشست  تهرآهن  شهرسازی    -قم  -انالسیر  و  راه  وزیر  ریاست  به  اصفهان 

تمام قدرت روند اجرای پروژه را سرعت میبرگزار شد   با  پروژه اعالم کرد:  این  دهد و مشکالت  که پیمانکار چینی 

و در دولت تدبیر و امید    ۱۳۹۳اصفهان از سال    -قم  -السیر تهرانقطار سریع  ساخت  .موجود را برطرف خواهد کرد

باعث تاخیر در   ها و بروز مشکالتیفراز و نشیب  داری برسد، اماا در دوره زمانی پنج ساله به بهره برسرعت گرفت ت 

ود که سال گذشته به  کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شده ب  ۳۰۰سرعت این مسیر ریلی    .تحویل این پروژه شد

روز    ۲۵۰ تکنولوژی  و  شرایط  به  توجه  با  دوباره  اما  یافت،  کاهش  همان کیلومتر  به  دنیا،  در  سرعت  پر  قطارهای 

برگردانده شد  ۳۰۰سرعت   و شهرسازی  .کیلومتر  راه  وزارت  خبری  بررسی   پایگاه  نشست  برگزاری  از  )دوشنبه( 

اعالم   ه ریاست »محمد اسالمی« وزیر راه و شهرسازی خبر داد واصفهان ب  -قم  -السیر تهرانآهن سریعتکمیل راه

تکمیل   کرد روند  جلسه،  این  شددر  تاکید  آن  تکمیل  بر  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  پروژه  نشست،    .این  این  در 

پروژه و فعال  بقیه موضوعاتی همچون مباحث مالی  تا تمهیدات الزم  LC سازی  مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد 

پروژه نیز  گذار چینی این  سرمایه   .نیز انجام شود LC سازی مابقیسهیل در مراودات مالی و همچنین فعالبرای ت 

قطار    .دهد و مشکالت موجود را برطرف خواهد کرد است با تمام قدرت روند اجرای پروژه را سرعت میاعالم کرده  

تهران السیر  طول    -قم  -سریع  به  که  ۴۰۹اصفهان  است  بهر کیلومتر  خطهبا  این  از  سرعت    برداری  با   ۳۰۰آهن 

پیش  با  اصفهان  به  تهران  سفر  زمان  برساعت،  جابجایی  بکیلومتر  دو    ۱۶ینی  از  کمتر  به  سال  در  مسافر  میلیون 

اهمیت ساخت این پروژه از آن جهت است که با بهره برداری از این پروژه ایران دارنده تکنولوژی    .رسدساعت می

به گفته مشاور اجرای این طرح، مقرر شده است تا بعد از تکمیل این پروژه، در    .شودمی   السیرساخت قطار سریع 

تهرانمسیره جمله  از  دیگر  تهران  -ای  و  اجرا  -مشهد  طرح  این  نیز  تحولی تبریز  شاهد  که  سیستم    شود  در 

تا    .آهن در کشور خواهیم بودبرداری راه بهره همراهی شرکت راه   سال آینده این مسیر با حمایت و  ۳مقرر است 

 .و نقل کشور، تکمیل شودآهن جمهوری اسالمی ایران با محوریت شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل 

 

 چین بار دیگر ادعای بازگرداندن تحریم های ایران توسط آمریکا را بی اساس خواند

م ادعای آمریکا مبنی بر بازگرداندن تحریم های ایران اعالسخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به  -ایرنا -پکن

در کنار جامعه جهانی معتقد است آمریکا با خروج از برجام، حق و حقوق خود در قبال این قرارداد بین   کرد که چین

ایران المللی را از دست داده است بنابراین هرگونه اقدامی در این مورد از جمله درخواست بازگرداندن تحریم های  

نفرانس خبری در پکن در جمع خبرنگاران افزود:  به گزارش ایرنا، »وانگ ون بین« روز دوشنبه در ک  .بی اساس است

چین موضوع هسته ای ایران را از نزدیک دنبال می کند و همکاران من در وزارت خارجه و نماینده چین در سازمان 

وی بار دیگر با یاداوری اینکه آمریکا عضو برجام    .م کرده اندملل، مواضع چین را در این زمینه به صورت شفاف اعال

و حق   نیست  واشنگتن  کرد:  تصریح  ندارد  ماشه  مکانیسم  اجرای  درخواست  یا  ها  تحریم  بازگشت  برای  حقی 

مقام وزارت خارجه چین با اشاره به مواضع قاطع جامعه جهانی    .بازگرداندن هیچگونه تحریمی علیه ایران را ندارد

آمریکا اظهار کرد: مخالفت صریح  ست  له اعضای شورای امنیت و اعضای باقیمانده در برجام در مورد درخوااز جم

آمریکا مخالف است اقدام  این  با  با اجرای مکانیسم ماشه، نشان می دهد که جامعه جهانی  با بیان    .جهان  وانگ 

بیت صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه می  اینکه یکجانبه گرایی مورد مخالفت جامعه جهانی است و برجام باعث تث

موضوع هسته ای ایران از طریق  ش های خود ادامه می دهد تا با کمک سایر اعضاشود اظهار کرد که چین به تال
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و فصل شود و گو حل  اینکه  .گفت  به  با اشاره  اوضاع خاورمیانه و خلیج  وی  با  نگرانی کشورهای مرتبط  به  چین 

افزود: دارد  توجه  اجرای  و  فارس  و  حفظ  شرط  پیش  با  طرفها  همه  است  کرده  پیشنهاد  چین  خارجه  برجام، زیر 

سکوی دیگری برای گفتگوی با کشورهای منطقه ایجاد کنند تا تفاهم جدیدی برای حفظ صلح و ثبات منطقه تشکیل  

برای این کشور داشته  آمریکا فقط زمانی از قوانین بین المللی حمایت می کند که نفعی  وانگ با یاداوری اینکه .یابد

او   .نارضایتی و مخالفت گسترده جامعه بین المللی مواجه می شود با   چنین رفتارهای قلدرمابانه باشد اظهار کرد:

آمریکا هشدار داد بگذارد به  المللی احترام  بین  به جامعه  نکند و  همزمان »هوا چون    .به میل و دلخواه خود عمل 

دیگر چ سخنگوی اینگ«  خارجه  »اظهاراتوزارت  نوشت:  زمینه  این  در  توییتی  در  خ ین  درباره  وزیر  آمریکا  ارجه 

قانونی ایران غیر  و بازگشت تحریمها علیه  از برجام خارج شده  آمریکا  امنیت سازمان   است.  از شورای  ندارد  حق 

 «.کندزوی میهمانند بسیاری از موارد در گذشته تنها خود را من  ملل بخواهد مکانیسم ماشه را فعال کند. آمریکا

اظهارات این مقامات چینی در حالی است که »جانگ جون« نماینده دایمی چین در سازمان ملل روز گذشته / یک  

ب شنبه/ آمریکا مبنی  امنیت و دبیر کل سازمان ملل درباره اعالم یک جانبه  به رئیس دوره ای شورای  پیامی  ر  در 

جانگ در این پیام اظهار کرد که آمریکا در    .چین را تشریح کرد  علیه ایران، موضع تحریم های شورای امنیت بازگشت

برجام خارج شده  ۲۰۱۸ماه مه سال   بی    از  ماشه  مکانیسم  آغاز  درباره  امنیت  از شورای  آن کشور  درخواست  و 

است اعال  ۱۳ اساس  جاری  سال  اگوست  ماه  در  امنیت  شورای  اقدامی   معضو  یا  تصمیم  گونه  هر  که  کردند 

نداردبراساس درخوا قانونی و سیاسی  تاثیر  آمریکا  که   رئیس شورای ست  نتیجه رسیده است  این  به  نیز  امنیت 

نکند اتخاذ  اقدامی  آمریکا  به دالیل  .درباره درخواست  که  کرد  تاکید  مقام چینی  علیه    این  مکانیسم ماشه  مذکور، 

ادامه خواهد   ۲۲۳۱ابق قطعنامه  ورای امنیت سازمان ملل به لغو تحریم های ایران مط ش استایران فعال نشده  

ایران   داد ای  و فصل سیاسی مساله هسته  توسعه حل  به  و  توافق جامع است  اعتبار  به حفظ  متعهد  نیز  چین 

دهد می  می  .ادامه  تصور  که  حداکثری  فشار  سیاست  از  ناکامی  از  پس  گذشته  سال  از  منجآمریکا  به  کرد  ر 

د و  توافق  این  از  ایران  خروج  برجام،  تحریمفروپاشی  اعمال  برای  پیشین شوراستاویزی  لغو شده  امنیت  های  ی 

از این   .شود  ۲۲۳۱های موجود در قطعنامه  خواهد یافت، بر آن شد تا به طور یکجانبه مانع از اتمام برخی محدودیت

به عنوان کسی مطرح    ۲۲۳۱کرد که نام وی در ضمیمه    رو در وهله نخست فرمانده وقت سپاه قدس ایران را ترور

مسافرتی دارد؛ سپس پمپئو با سفر به کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس، فرانسه و آلمان  شده بود که محدودیت 

ها  با دست رد اروپایی  .به دنبال آن بود تا این کشورها را بر لزوم تداوم محدودیت تسلیحات متعارف ایران مجاب کند

می  که خوبی  و  به  برجام  پایان  یعنی  کار  این  گسترش دانستند  منع  رژیم  اجرای  برای  جمعی  دیپلماتیک  تالش 

های اتمی خواهد بود، وزیر خارجه آمریکا تحت فشار البی صهیونیستی و سعودی به ویژه بنیاد تروریستی  الحس

تا به طور یکجانبه برای تمدید ممنوعیت تس بر آن شد  از دموکراسی  این اساس  دفاع  بر  اقدام کند،  ایران  لیحاتی 

ای صفحه و شامل شدیدترین اقدامات بازرسی و مقابله  ۱۳ای را به شورای امنیت ارائه داد که حدود  مه ابتدا قطعنا

آمریکا برای   .شد، این پیش نویس، قبل از هرگونه طرح در شورای امنیت با مخالفت جمعی مواجه شدبا ایران می

ق خود،  کردن  به  موجه  را  اصل  ۴طعنامه  که خواسته  داد  تقلیل  تسلیحاتی پاراگراف  فعلی  ممنوعیت  تداوم  آن،   ی 

رای   ۲های اولیه، به اصرار آمریکا در شورای امنیت طرح شد که با  علیه ایران بود. این پیش نویس با وجود مخالفت

یر خارجه ترامپ در ادامه خصومت با این شکست پیاپی، وز   .رای مخالف به تصویب نرسید  ۲رای ممتنع و    ۱۱منفی،  

های شورای امنیت را  بازگرداندن تحریمسازمان ملل حضور یافت و نامه به اصطالح درخواست    با ایران، شخصا در

اوت تحویل داد و مدعی شد که با این اعالن، شمارش معکوس برای بازگردانده شدن   ۲۰به رئیس اندونزیایی آن در  

های عضو شورای امنیت در نامه   ۱۳اما در همان روز،    .یت علیه ایران آغاز شده استهای پیشین شورای امن تحریم

  ۱۳۹۷اردیبهشت    ۱۸متعددی به رئیس شورا اعالم کردند، درخواست آمریکا به دلیل آنکه ترامپ به طور رسمی در  

در صورتی که یکی از    ،۲۲۳۱به موجب    .به مشارکت این کشور در برجام پایان داده است، باطل و فاقد اعتبار است



 
ای پیشین باز گردد، هر یک از  هالم کند به دلیل نقض تعهدات ایران باید قطعنامه کننده برجام اعاعضای مشارکت 

ها باشد، اگر در ای را به رای بگذارند که خواستار ادامه لغو تحریمروز قطعنامه   ۱۰توانند در مدت  اعضای شورا می

روز    ۱۰با گذشت    .را انجام دهد  تواند این کارای را ارائه ندهد، رئیس شورا میمه این مدت هیچ عضوی چنین قطعنا

پایان ماه اوت پس از آنکه نمایندگان  از ادعای آمریکا، سفیر اندونزی که ریاست وقت شورا را داشت، در نشست 

مکانیس برای  آمریکا  درخواست  به  مربوط  مذاکرات  نتایج  کردن  مشخص  خواستار  چین  و  شدند،  روسیه  ماشه  م 

اکثریت اع با توجه به نظر  ندارد و شورا نماظهار کرد  آمریکا وجاهت قانونی  اقدام بیشتری  یضا، درخواست  تواند 

آن   انجام دهد درباره  بخواهد  تا  به رسمیت نشناخت  را  آمریکا  در اساس درخواست  امنیت  ترتیب، شورای  این  به 

برای    .شدعلی شورای امیت یعنی سفیر نیجر هم تاکید و تایید  اقدامی انجام دهد این موضع در اظهارات رئیس ف

تحریم  شدن  به بازگردانده  هم  آن  بودجه  و  دهد  تشکیل  تحریم  کمیته  باید  سازمان  دبیرخانه  ملل،  سازمان  های 

تصویب شورای امنیت برسد. از این رو، اظهار نظر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست خبری روز 

اعتبار بخش چهار برای  تف شنبه، نشان داد عزمی در دبیرخانه  تاکید کرد  ندارد. وی  آمریکا وجود  به ادعای  سیر یدن 

با این حال   .کنیمهای شورا به عهده شورا است و هرگونه آنها عمل کنند، ما هم بر آن اساس اقدام میقطعنامه 

ای خود،  پیشین  قلدرمآبانه  اساس سیاست  بر  دارد  نظر  در  تحریمآمریکا  جهانی،  مخالفت  بر خالف  بار هم  های ن 

تحریمشورای   قالب  در  را  کندامنیت  اعمال  ثانویه  در موض های  این هم  از  پیش  و  نیست  جدید  عمل  در  که  وعی 

 .تروریسم اقتصادی دولت ترامپ علیه مردم ایران به کار گرفته شده بود

 

دوست: به خودم گفتم دست خالی برگردی آبرو و جنگ  رفیق  ه از پشتیبانی جنگ؛روایت وزیر وقت سپا

 باختی   را

مورد نیاز    ای از سفرش به سوریه برای تامین مهماتدس با بیان خاطرهوزیر سپاه در دوران دفاع مق  -ایرنا  -تهران

، گفت: در هواپیما به خودم گفتم که اگر دست خالی برگردی هم جنگ و هم آبرویت ۸رزمندگان در عملیات والفجر  

شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان خاطراتی از نحوه  محسن رفیق دوست« روز سه »  .ایرا باخته

قبضه توپ ارتش مامور و تحت    ۱۸۰گفت: در عملیات فتح فاو،    تامین تجهیزات مورد نیاز رزمندگان در دفاع مقدس

یعنی کننده  نیروی عمل  بود. طراح فرمان  برای عملیات سپاه  که   ما  بود  و    ۲۰این  پدافند داشته    ۴۰روز حمله  روز 

ن باشیم که تصویب شود. نرخ شلیک در زمان حمله )آفند(، چندین برابر وضعیت پدافند است یعنی اگر یک توپی زما

روز از عملیات    ۵۷ وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس افزود:  .کندعدد شلیک می  ۱۰در دفاع     شلیک دارد،    ۵۰حمله  

کردم. اطالع دادند که فرماندهی با شما کار دارد. آمدم و دیدم برادرم محسن اه استراحت میگذشته بود و در قرارگ

زاده گفت  انده توپخانه، رنگشان پریده است. شهید شفیعزاده فرمرضایی فرمانده وقت سپاه و شهید حسن شفیع

قلم مهمات  ۵کنیم و اگر این  حمله می   روز است که  ۵۷روز پدافند به ما مهمات دادید اما    ۴۰   روز آفند و ۲۰   که برای

ود و  شود. کمی فکر کردم و به شهید شفیع زاده گفتم که برساعت دیگر تمام می   ۴۸را با همین روند شلیک کنیم،  

هایم ساعت مهمات نرسد، باید دست ۴۸از با همین روند مهمات را شلیک کند. سپس آقای رضایی گفت که اگر بعد 

و رییس ستاد ارتش سوریه تماس گرفتم. فاش     وست یادآور شد: از همانجا تلفنی با وزیر دفاعرفیق د  .را باال ببرم

تن نیاز دارم و چند ساعت دیگر هواپیماهای ما برای بردن   ۱۰۰۰قلم مهمات را به ظرفیت   ۵گفتم که این   و بدون رمز

ری بروند و با حافظ اسد مالقات  شب بود و قرار بود دو نف  ۹کنند. ساعت حدود  این مهمات به دمشق حرکت می

فول به  کنند و از او اجازه بگیرند اما من منتظر جواب آنها نشدم و بالفاصله با یک فروند فالکون از پایگاه هوایی دز

کیا وزیر وقت راه تماس گرفتم تا هواپیماهای فرودگاه مهرآباد آمدم و بعد با شهید منصور ستاری و محمد سعیدی

دهند یا خیر، ولی آنقدر دانم آنها به من مهمات میده کنند و با آن به سمت دمشق رفتم. گفتم نمیرا آما  ۷۴۷باری  

برمی پر  هواپیمای  با  حتماً  که  است  قوی  خدا  به  در    .گردمتوکلم  که  چهار ساعتی  تا  این سه  در  داد:  ادامه  وی 
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https://www.irna.ir/news/84048970/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
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ای. خوشبختانه وقتی صبح یت را باختههواپیما بودم به خودم گفتم که اگر دست خالی برگردی هم جنگ و هم آبرو

به آنجا رسیدیم و با مصطفی طالس وزیر دفاع سوریه تماس گرفتم. او گفت که آقای اسد دستور این کار را داده  

مهمات  هاساعت، پای قبضه   ۳۶است. پس از بارگیری تجهیزات با هواپیمای اول به پایگاه دزفول برگشتم و قبل از  

 .رساندیم

و شرق  بود  بلوک  کرده  نظامی  تحریم  را  ما  و //    غرب  جبهه  نیاز  مورد  تجهیزات  تهیه  نحوه  درباره  دوست  رفیق 

فروختند، گفت: ابتدا که جنگ را آغاز کردیم، اردوگاه غرب به سرکردگی آمریکا و  کشورهایی که به ایران سالح می

م برای حمله به ایران چراغ سبز  صداهم اردوگاه شرق به رهبری شوروی، از نظر نظامی ما را تحریم کرده و به  

غربی  بودند.  داده  می نشان  اعالم  رسما  که  عنوان ها  ابتدا  در  شرق  بلوک  و  هستیم  نظامی  تحریم  ما  که  کردند 

فروخته می صدام  به  را  امکاناتشان  که  و  کرد  چک  لهستان،  بلغارستان،  چون  شرق  بلوک  کشورهای  ولی  اند 

 .به ما پیشنهاد کردند که ما با یک واسطه با آنها معامله کنیم ادیم  اسلواکی و یوگسالوی به دلیل نیاز

تره هم خرد نمی برای شوروی  یادآور//    کردکره شمالی  به   رفیق دوست  ابتدای جنگ  از  که  تنها کشوری  شد: 

ما سالح می به  برای ششکل مستقیم  بود چون »خیلی  کره شمالی  نمیفروخت  تره خرد  های  کرد سالحوروی 

می ما  به  را  خودشان  تجهیزات   «.دادتولید  خرید  برای  ما  واسطه  عنوان  به  که  کشورهایی  مورد  در  افزود:  وی 

کردند در ابتدای کار با هیاتی از افسران لیبیایی و یا افسران سوری به  نظامی از کشورهای بلوک شرق عمل می

می  کشورها  براین  »لیست  می رفتیم.  جلسه  در  من  و  بود  من  می ای  معامله  آنها  و  قرارداد  نشستم  کردند، 

میمی من  را  کشتی  ولی  سالح بستند  که  بیاوردفرستادم  را  تجهیز   «.ها  و  ساخت  نحوه  درباره  دوست  رفیق 

گفت:یق قا نیز  به عاشورا  تندرو موسوم  قایق های  را خودمان می این  به  ها  برخی کشورها  از  معموال  و  ساختیم 

نوع قایق را بنا به نیازمان و تطبیق    ۸تا    ۷کردیم. در طول دوران دفاع مقدس  ویژه ژاپن، موتور آن را خریداری می

ساخت   ... و  ذوالفقار  و  یاور  عاشورا،  با  نامهای  با  نخستین    .یمشرایط  درباره  مقدس  دفاع  دردوران  سپاه  وزیر 

های هایی که استفاده کردیم موشکخستین موشکهایی که از سوی ایران در جنگ استفاده شد، گفت: نموشک

بود که شلیک آن لیبی  به    ۶تا    ۵باعث شد صحنه جنگ دگرگون شود.   اهدایی  پرتاب کردیم  ابتدا  در  موشکی که 

ای به رهبران ایران و عراق نوشت که مر قذافی رهبر لیبی برای توقف جنگ شهرها نامههدف اصابت کرد. لذا مع

ر او  نامه  )ره(  دادندامام  پاسخ  گفت:  .ا  که وی  حسن    ۱۰ زمانی  شهید  آوردم.  ایران  به  لیبی  از  را  موشک  عدد 

یار او قرار دهم. ما  ها را برای مهندسی معکوس در اختطهرانی مقدم به وزارت سپاه آمد و خواست یکی از موشک

وشک را شروع کرده بودند. های مختلفی تولید مها را بیاوریم، گروهدر زمان جنگ، حتی قبل از اینکه این موشک

های صنایع دفاعی مدرن ما از همان زمان آغاز شد و بعد از جنگ همه با حضور جوانان متعهد و خوشفکر پیشرفت 

 .آسایی کردندبرق

دوست در ادامه سخنانش به دیدارش به همراه علی اکبر والیتی وزیر  رفیق  //  ره جنگ شهرهانظر امام )ره( دربا 

کننده نیستیم، اگر  امور خارجه با حضرت امام )ره( اشاره کرد و گفت: در این دیدار امام )ره( فرمودند که ما شروع

آن   اینکه  دهیم. خالصه  می  پایان  آن  به  ما هم  کند  قطع  را  باعث شد  موشکصدام جنگ شهرها  در  ها  که جنگ 

موشک بعد هم  کند.  فروکش  وشهرها  شمالی  کره  از  گفتم     هایی  که  بعد هم همانطور  و  کردیم  خریداری  چین 

شود وقتی متخصصان در پروژه  وی در پاسخ به این پرسش که گفته می   .خودمان اقدام به ساخت موشک کردیم

متر »یامهدی«   یک  از  کمتر  خطای  با  را  تاو  ش  موشک  کردند  گفت:بازسازی  ریختید،  سکه  سرشان  بر  اتفاقا   ما 

خواستیم نخستین موشک تاو را آزمایش کنیم. با اعضای کمیسیون دفاعی مجلس زمانی به آنها سکه دادم که می

روز   آن  در  کرد.  حرکت  ما  سر  باالی  به  برود  هدف  سمت  به  اینکه  جای  به  موشک  آن  رفتیم  سمنان  میدان  به 

ردم. به فاصله کمی موشک تاو ساخته شد و به هدف متحرک اصابت کرد که  ک تاو را تشویق کهای موشسازنده 

سال  ۳۵سال پیش، بعد از  ۲رییس پیشین بنیاد مستضعفان و جانبازان افزود: حدود  .ها را تشویق کردم باز هم بچه



 
تاو دیدم که موشک  رفتم  کردند. وقتی که  از من دعوت  تاو  در سالروز ساخت موشک  اولیه  و  های  موشک سالح 

و موشک بود  تولید سپاه  در جنگ  ضدتانک  که  بود  تانک   ۳۳هایی  ضد  بر  صهیونیستی  رژیم  و  هللا  های روزه حزب 

آرپی جی    .مرکاوا استفاده شد تولید  و  تهیه  نحوه  درباره  اواسط   سالح ضدتانک این گفت:  ۷رفیق دوست  که  بود 

هزار قبضه کالشینکف و    ۲عدد از آنرا به همراه   ۵۰۰  قبل از آغاز جنگ،جنگ اقدام به ساخت آن کردیم. نخستین بار،  

در همه سالح   ۲۰۰ اگر چه  یاسر عرفات خریداری کردم.  از  بلوک شرق خریداری  هزار فشنگ  از  که  کردیم، هایی 

وی    .به عنوان یک سالح معمولی وجود داشت. همچنین از مجاهدین افغان موشک استینگر تهیه کردیم  ۷جی  آرپی 

ها خاطرنشان کرد: ما در همه مراحل جنگ، باس غواصی از چند کشور برای لو نرفتن یکی از عملیات درباره تهیه ل

خواستیم یک نیروی بزرگ رزمی از یکسوی اروندرود عبور کند و به  دیدیم. میلطف و عنایت خداوند را به چشم می

به چندهزارنفر رسید، که یکی از الطاف  نیروهای عملیات    نفر و بعدها شمار  ۶۰۰سمت دیگری برود. در ابتدا گفتند  

روش  به  توانستیم  ما  که  بود  این  غواصی  خداوند  لباس  شود  خبردار  عملیات  این  از  دنیا  آنکه  بدون  مختلف  های 

 .خریداری کردیم

رفیق   //  میلیون گلوله توپ و خمپاره در مدت چهار ماه ساختیم  ۱۲استفاده از توان داخلی برای ساخت مهمات/  

درباره  عملیات   دوست  شروع  از  قبل  رزمندگان  کربالی تجهیز  عملیات  از  قبل  فرماندهی  مثال  گفت:  ما   ۴ها،  از 

خواستیم این تجهیزات را از خارج تهیه کنیم دست  میلیون گلوله توپ و خمپاره تهیه کنیم. اگر می  ۱۲خواست  می

میلیون دالر و    ۴۰۰ن کار داشتیم، حداکثر  ارزی که ما برای ای  ماه زمان نیاز داشتیم.  ۱۸میلیارد دالر و حداقل    ۳کم  

توانستند  ای که میکارخانه   ۱۰۳های داخلی یعنی  کارگیری تمام ظرفیتماه بود. ما با به   ۴حداقل زمان مورد نیاز  

ساختیم و از    میلیون گلوله توپ و خمپاره را  ۱۲ماه، بیش از    ۴گری کنند و بیش از سه هزار تراشکار، در این  ریخته 

 .جنگیدیمن به بعد با مهمات خودمان میآن زما

ماندهان جنگ با امام راحل  رباره دیدار فر رفیق دوست د//  پرسیدندامام )ره( قبل هر عملیات نظر فرماندهان را می 

از شروع عملیات )ره(  قبل  امام  گفت:  را گوش میمعموال صحبت   ها  فرماندهان  نظراتی میهای  و  دادند  کردند 

کردند. یکبار خدمت ایشان بودم  گذاشتند و برای موفقیت آنها دعا می ولی اجرای آنرا بر عهده خود فرماندهان می 

اما اتآقای رضایی عملی برای  )ره(  را  انجام شرح می م  به شکل »َکمّاِشه«  را  این عملیات  که  فرمودند  امام  داد، 

کنید.  محاصره  گازانبری  شکل  به  را  دشمن  که  گفتند  و  کردند  معنا  گازانبری  را  عربی  کلمه  این  ایشان  دهید. 

 .فرماندهی هم با تغییراتی که به عملیات داد، به موفقیت رسید

نصب   و  پل خی  ۱۴ساخت  در  کیلومتر  بود  ۱۶بر  معجزات  از  تصرف جزایر //    روز  برای  رفیق دوست، عملیات خیبر 

ترین عملیات برای تدارک رزمندگان توصیف کرد و گفت: ما باید از هورالهویزه عبور  را سخت  ۱۳۶۲مجنون در سال  

عجزات خداوند  روز یکی از م ۱۶ر  کیلومتر پل خیبر د  ۱۴کردیم. ساخت و نصب  کردیم و جزایر مجنون را تصرف میمی

 .بود

، گفت: موافق پذیرش ۵۹۸رفیق دوست درباره پذیرش قطعنامه  //    بودم موافق ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

قطعنامه از سوی امام )ره( بودم اما در فتح خرمشهر مخالف پذیرش قطعنامه و ادامه جنگ بودم چون باور داشتم 

یک شهرمان را آزاد شده و دشمن در اهدافش تغییری ایجاد نکرده است. مساله    اتفاقی نیفتاده است و ما فقط

وزیر وقت سپاه ادامه داد: پس از فتح خرمشهر    .ینکه دشمن از نقاط حساس مرزی کشور ما خارج نشده بوددیگر ا

و غرب    دادیم تا با شناخت نقاط ضعف ما از سوی بلوک شرقپذیرفتیم به دشمن فرصت میاگر آتش بس را می

بناب  ۶دوباره تجهیز شود و کمتر از   راین ما باید جنگ را به داخل خاک عراق ماه به ما حمله کند و به تهران برسد. 

رفیق دوست اضافه کرد: اینکه   .کردیم که این اتفاق افتادبردیم و ارتش عراق را تضعیف و خودمان را تقویت میمی

عنوان می پاسداران  فرمانده سپاه  کرک دکنامروز  ما همه  کنید  ایرانی حمله  یک  به  باد   اگر شما  به  را  پر شما  و 

کشور نخست    ۴تا    ۳وی خاطرنشان کرد: ما امروز جزو    .خودکفایی ما از نظر دفاعی است  شتوانهدهیم به پمی



 
  کشور مطرح دنیا هستیم.   ۵جهان از نظر صنایع موشکی هستیم. در پهپاد، جزو کشورهای نخست و در نانو جزو  

سال   ۶رسیده است. لذا آن    ۱۴بود، در حالی که امروز این رتبه به    ۱۴۳سال پیش رتبه علمی ما در جهان    ۲۰حدود  

که به خودش متکی باشد و از هیچ   جنگی که ما بعد از فتح خرمشهر انجام دادیم، مقدمات ایجاد یک نیروی نظامی

فراهم ساخت را  نهراسد  پیشین  .قدرتی  دولتمرد  خ این  که می گفت:  بودیم الف کسانی  گویند چون ضعیف شده 

بعد   بگویم  باید  پذیرفتیم  به خاک کشور تجاوز کردند و  قطعنامه را  از پذیرش قطعنامه، منافقین در عملیات مرصاد 

لشکر گارد حمله کرد که هر دو با بدترین وضع شکست خوردند. عملیات مرصاد پرونده منافقین را    ۱۵صدام نیز با  

ت. لذا این  از نظر نظامی جمع کرد و صدام هم متوجه شد که ایران تضعیف نشده، بلکه قدرتمند اسبرای همیشه  

 .تهدید کند تواند آنراسال پس از پذیرش قطعنامه به جایی رسید که هیچ نیروی نظامی نمی ۳۲قدرت در طول

ش به عنوان وزیر سپاه در رفیق دوست درپاسخ به پرسشی درباره فعالیت//    ماجرای تشکیل وزارت سپاه چه بود

شورای فرماندهی اول، دوم و سوم مسئول تدارکات  از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در   دوران دفاع مقدس گفت:

مجلس شورای اسالمی  همان روز تصمیم گرفته شد سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکیل شود    سپاه بودم، از

ک کرد  پیدا  وظیفه  اساسی  قانون  استناد  کندبه  معین  را  وظایف سپاه  ثغور  و  دفاع    .ه حدود  دوران  در  وزیر سپاه 

در اساسنامه مقدس خاطرنشان کرد وزیر:  از  بود، اسمی  پیشنهاد کرده  بحث    ای که خود سپاه  از  بعد  های نبود. 

نتیجه رسید همانطور که ارتش از سوی این  به  با دولت و مجلس در  فراوان کمیسیون دفاعی مجلس  وزیر دفاع 

ارتباط باشد. در   با مجلس و دولت در  ایجاد وزارت سپاه  با  باید  اساسنامه سپاه سه رکن  ارتباط است، سپاه هم 

فرماندهی، وزارت و نمایندگی ولی فقیه به تصویب رسید تا همین ارتباط را هم وزارت سپاه با قوه مجریه و مقننه  

سئول تدارکات سپاه داشتم، وقتی از سپاه خواسته شد به عنوان م   ۶۱تا    ۵۷ای که از سال  داشته باشد. با سابقه 

مرا معرفی کر کند،  با    .دنماینده معرفی  اختالفی  یا  تداخل وظایف  در طول جنگ  این پرسش که  به  پاسخ  در  وی 

مشکلی با سردار محسن رضایی نداشتم و شرح وظایف ما مشخص بود.  فرمانده وقت سپاه نداشته است، گفت:

ایی رفیق  کرد. با آقای رضکردم و آقای رضایی باید در جبهه افراد تحت فرمان را اداره میه می من باید امکانات تهی

ای تکلیف کردند که از فرماندهی سپاه حمایت کنم و من تا زمانی که مسوولیت  بودیم و حضرت امام )ره( در جلسه

 .کردمداشتم از او حمایت 

شوم شهید  کن  دعا  گفت  سلیمانی  شهید رفیق  //    سردار  این  از  گفت:  سلیمانی  قاسم  شهید  درباره  دوست 

دارم. شهید سلی  زیادی  بهبزرگوار خاطرات  بود.  متفکری  و  آرام  انسان متوکل،  که  مانی همواره  دارم زمانی  خاطر 

ساعت قبل از شهادتش دیدم. ایشان را    ۱۷-۱۶رفتم، شهید سلیمانی را  برای مالقات جانشین فرمانده سپاه می 

سال    ۳۵روم. در چهره ایشان همان نشاط  بوسیدم، پرسیدم به کجا می روی؟ پاسخ داد به بغداد میبغل کرده و  

 «.سالمت برگردید که پاسخ داد: »دعا کن شهید شومکنم بهقبل در جبهه را دیدم. به ایشان گفتم دعا می 

رفیق دوست درباره عادی روابط کشورهای حاشیه //    گویندسفیر یکی از کشورها گفت دو رهبر هرگز دروغ نمی

گفت: خاطره منطقه،  امنیتی  ترتیبات  بر  آن  اثر  و  رژیم صهیونیستی  با  فارس  یک کشور ای میخلیج  گویم. سفیر 

ام. پس  ای؟ پاسخ داد که درست آمده قات من آمد. پرسیدم چرا پیش من آمده سال پیش به مال  ۲رتمند خارجی،  قد

وزیر ژاپن و آنگال مرکل و خیلی افراد های مقدماتی گفت امروز در دنیا ترامپ، پوتین، رهبر چین، نخستاز صحبت

گویند اما دو وغ میکنند و معتقدند که آنها درمیهای آنها گوش  کنند، بخشی از دنیا به صحبتدیگر سخنرانی می

گویند. یکی از راست می   دهند و معتقدند که آنهاهای آنها گوش میکنند، همه دنیا به حرف نفر در دنیا صحبت می

است نصرهللا  سیدحسن  دیگری  و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نفر  دو  آن    .آن  داد:  ادامه  سابق  دولتمرد  این 

رود. گفت که معتقدیم که آقای  سال دیگر از بین می   ۲۵که اسرائیل    انده حضرت آقا اخیراً فرمودهپرسید ک سفیر

گوید و اسراییل از بین خواهد رفت. من در ادامه چگونگی از بین رفتن اسراییل را برای او شرح  ای دروغ نمیخامنه

به فرات  تا  نیل  شعار  و  منطقه  کل  برای  را  اسراییل  که  گفتم  و  آوردند  دادم  خ منطقه  دور  االن  دیوار  اما  ودش 



 
مفتضحانه صهیونیست می از شکست  بعد  در جنگ  کشد.  آنکه    ۶ها  دلیل  به  در سازمان ملل  قطر  از سفیر  روزه، 

داشت روابط خوبی  ایران  با  این  می کشورش  با  کند.  میانجیگری  بس  آتش  پذیرش  برای  بخواهد  ایران  از  خواهند 

روزها افتاده شبیه دو  رفیق دوست افزود: اتفاقی که این .رودروز به روز هم تحلیل می اتفاق اسرائیل از بین رفت و

البته  های آنها پوشالی استبرای بقا به هم چسبیده اند. هم اسرائیل نابود شدنی و هم حکومت غریقی است که

ر روند  این  و  ندارد  آنها  از  نیست، خوفی هم  اتفاقی خوشحال  از چنین  نفع جبهه مقاومت جمهوری اسالمی  به  ا 

وی درباره جنگ همه جانبه آمریکا علیه ایران نیز گفت: اگر آمریکا به ایران حمله کند در همان ساعات اولیه   .داندمی

اند و این شود. خود آنها نیز بارها اعالم کرده رژیم صهیونیستی و بعد هم بقیه پایگاهای آمریکا در منطقه نابود می 

یم. ما حمله کننده نیستیم ولی اگر به ما حمله شود پاسخی به  بینند. ما با کسی شوخی ندار یتوان را هم در ما م

 .دهیم که پشیمان کننده باشدآنها می

مجمع   رفیق دوست درباره نحوه تشکیل//    شودهای مجمع وزیران ادوار از سوی وزرا به دولت ارسال میتوصیه

مجمع،    دفاعی این یسیون سیاسی، امنیتی وو عضویتش به عنوان نایب رییس کم وزیران ادوار جمهوری اسالمی

وزیر،  گذشته  دهه  چهار  در  که  کسانی  همه  از  پیش  سال  چند  صنایع  سابق  وزیر  شافعی  غالمرضا  آقای  گفت: 

مجمع وزیران ادوار جمهوری اسالمی   کمیسیون  ۷رییس جمهوری بودند، دعوت کرد در قالب   معاون نخست وزیر و

زیران ادوار ادامه داد: معموال در جلسات  ون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع ونایب رییس کمیسی  .را تشکیل دهند

می  قرار  بحث  مورد  روز  موضوعات  میکمیسیون  بندی  جمع  به  و  مسووالن گیرد  استفاده  برای  نظرات  و  رسند 

لی هم  کند و از آنجایی که وزیران فعشود. هر کسی تجربه و دیدگاه خودش را در این جلسات مطرح میارسال می

رفیق دوست افزود: محمدجواد ظریف    .شودرند این نظرات به هیات دولت منتقل میحضور دا هادر این کمیسیون

های اصالح طلب و اصولگرا رییس و من هم نایب رییس کمیسیون سیاسی هستیم و با آنکه جلسات با حضور مقام 

را مطرح مبرگزار می  آزاد بحث می  و کنیمی شود بدون هیچ اختالفی نظرات متفاوت خود  و سپس   شودبه شکل 

 .شود که به دولت منتقل کندرسیم و در اختیار وزیر مربوطه قرار داده می بندی میجمع

 

 ر؛ زهری بر جان صنایع دستی فراوانی اجناس خارجی در بازا 

غربی را نشانه  ظاهر زیبا و قیمت پایین اجناس تقلبی خارجی جان صنایع دستی بویژه در آذربایجان   -ایرنا  -ارومیه

رونق شده و ضربه  گرفته و نفس این صنعت زیبا و بومی را به شماره انداخته ؛ بازار این محصوالت اکنون بسیار بی

ایرنا، ورود بی رویه اجناس تقلبی خارجی از کشورهای  به گزارش    . سنگینی بر پیکر این صنعت وارد شده است

و این   خارجی  فاخر  دستی  صنایع  بازار  مافیایی  صورت  به  ها  وقت  خیلی  و  غیررسمی  و  رسمی  معابر  طریق  از 

سرزمین را بی رونق کرده و کمر هنرمندان کهن این صنایع پر قدمت را خمیده کرده است؛ اغراق نخواهد نبود اگر  

اجناس   اشکبگوییم  خارجی  کیفیت  است بی  درآورده  را  سرزمین  این  دستی   .هنرمندان  صنایع  پیشکسوتان 

دیگر هنرهای و  کاری  ریزه  و  کاری  متاثر شده است برجسته ای چون منبت  اقالم خارجی بسیار  رونق  از   .اصیل، 

ی خواهند بدانند و به  مردم هم بی تفاوت شده و قدرت تمییز صنایع دستی اصیل و قاچاق و تقلبی را ندارند و یا نم

ضربه و  کشیده  صف  اجناس خارجی  فروشندگان همین  جلوی  ها  دلیل ساعت  دستی  همین  صنایع  به  سنگینی 

نهادها و چشم بستن آنها بر این داشته های ارزشمند چوب حراج   دستگاه ها، سکوت تلخ جامعه،  .استان زده اند

فاخر را امضا می کنند و دیری نخواهد رسید دیگر نشانی  به صنایع دستی فاخر استان زده و حکم مرگ این صنایع  

 .هنرهای دیگر دراین دیار وجود نخواهد داشت از ریزه کاری، منبت و

نشان ملی، منبت کار و   ۲ دارنده//    خرید و فروش اقالم تقلبی خارجی؛ زبان دوطرفه فعاالن صنایع دستی و مردم 

آذربایجان برجسته  کار  اج غربیریزه  داشت:  و  اظهار  بازار می شوند  وارد  مختلف  به شیوه های  که  ناس خارجی 

 .طرفه شهروندان و فعاالن صنایع دستی می شود  ۲خرید قابل توجه مردم از این اقالم ارزان و انبوه، موجب زیان  

https://www.irna.ir/tag/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/tag/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84043691/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84043691/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84043691/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C


 
یح و  مردم بدسلیقه شده و قدرت تمییز خود را از دست داده اند؛ آنها نیز به جای انتخاب صح حمید بهجت" ادامه داد:

وی اضافه کرد:    .توجه به کیفیت فریب ظاهر اجناس خارجی را خورده و خانه های خود را با این اجناس پر می کنند

شوند   می  باعث  و  داده  دست  از  را  خود  کارایی  مدتی  از  پس  بودن  کیفیت  بی  دلیل  به  اجناس  این  اینکه  جالب 

اظهارداشت: این در   غربیار و ریزه کار برجسته آذربایجانمنبت ک   این  .از این اجناس خریداری کنند خریداران دوباره

به جای صرف هزینه دوباره می توانستند صنایع دستی فاخر استان را خریداری کرده و عالوه   حالی است که مردم

با اثری فاخر زینت دهند به هنرمندان، کمک بر بودجه   بهجت" بیان کرد: ارگان های دولتی هرساله"  .منزل خود را 

بازار آنها می  ی را برای خرید هدایا تعیین می کنند بنابراین با این مبلغ به جای خرید اجناس خارجی و پربار کردنا

با   مستقیم به محل فعالیت هنرمندان رفته و صنایع دستی مورد نیاز خود را انتخاب کرده و خریداری کنند توانند و 

 .ن بردارند درحالی که آنچه مشاهده می کنتیم برعکس استاین کار گام بزرگی در حمایت از صنایع دستی استا

وی ادامه داد: حتی در نمایشگاه های دایمی شهر نیز اجناس خارجی تقلبی بیشترین سهم را به خود اختصاص 

ریزه کاری و منبت کاری   وی اظهار داشت: صنایع دستی نظیر  .درصدش مربوط به ارومیه است  ۱۰اند و تنها   داده

ساله دارند و روزگاری خانه های مردم این دیار را مزین می کردند ولی امروز جوالن اجناس خارجی   ۱۰۰قدمتی  

بازار  .غبار فراموشی به روی این صنایع پاشیده است و بی تفاوتی  وی افزود: حرکت پرشتاب اجناس خارجی در 

کارگاه باقی    ۳۰   صنایع دستی تنهاکارگاه    ۲۰۰مردم و جامعه به صنایع دستی اصیل و کهن این دیار باعث شده از  

 .که داریم، تالش می کنیم و باقی مانده ایم بماند و ماهم تنها بخاطر دغدغه ای

آزار می دهد   اجناس بی کیفیت خارجی را  نیز اظهار داشت: وفور  //    هنرمندان  ارومیه ای  ریزه کار  دیگر هنرمند 

کیفیت بی  د اجناس  می  آزار  را  هنرمندان  از  بسیاری  های  خارجی  قیمت  با  را  خارجی  اجناس  ها  واسطه  و  هد 

دستی ارزان صنایع  جای  کند به  می  تبدیل  یاس  به  را  هنرمندان  امید  وضعیت  این  و  فروشند  می  مردم   .به 

به کشور را گرفته و بیش   داد: از مسووالن انتظار می رود جلوی ورود اجناس تقلبی خارجی محمدنژاد ادامه علی

د پیش هنرمندان صنایع  دهنداز  قرار  مورد حمایت  را  استان  بی   .ستی  اجناس خارجی  رویه  بی  ورود  افزود:  وی 

باعث رکود و تعطیلی کارگاه     کیفیت بنام صنایع دستی از پاکستان، چین و هند و عرضه آنها دربازار با قیمت پایین

 .های ریزه کاری و منبت کاری و دیگر صنایع دستی شده است

اقالم خارجی بی آزاردهنده استکخودنمایی  بازار  در  گلیم  //    یفیت  در حوزه  که  استان  از جنوب  دیگری  هنرمند 

گفت: کند  فعالیت می  بازی سنتی  اسباب  و  تولید عروسک  و  و  بافی  مردم  بین  ارتباطی عمیق  باید  امر  متولیان 

بگیرند را  خارجی  اجناس  صعودی  حرکت  جلوی  روش  این  با  و  کرده  ایجاد  ادا  .هنرمندان  محمودی  داد:  مهسهیال 

امروز اگر سری به بازارهای استان و حتی نمایشگاه های کوچک بزنیم، آنچه بیشتر خودنمایی می کند عروسک 

است؛  چین  بیشتر  که  را  کننده  تولید  کشور  نام  و  کرده  نگاه  عروسک  آرم  به  است  کافی  است؛  خارجی  های 

وی که در  .هنرمندان استان انگشت شمار استدر حالی که در همین بازارها و نمایشگاه ها تولیدات  مشاهده کنید

گلیم بافی و فرش بافی هم فعالیت چندین ساله دارد، گفت: برخی کشورها اقدام به کپی برداری از نقشه های  

ظاهر شکیل را از طریق معابر رسمی و غیررسمی و واسطه ها    و تولیدات بی کیفت به گلیم و قالی ایرانی کرده

که درسال های   وی افزود: هنرمندانی  .ه و نبض بازار صنایعی دستی را به دست می گیرندوارد بازار استان کرد

تعطیل هایشان  کارگاه  و  شده  خارجی  تقلبی  اجناس  قربانی  کم  اخیر  مانده،  خریدار  بدون  تولیداتشان  و 

تولید خارجی جای فرش دستباف نیستند؛ به جای فرش ماشینی  را گرفت و  این اس استان  تولید  تولید  رونق  تان 

 .کنندگان اجناس خارجی صاحب منافع شدند

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی  //    فرهنگسازی بین خانواده ها بهترین راهکار حمایت از صنایع دستی داخلی

غربی هم گفت: مشکل مهم هنرمندان صنایع دستی، فروش بوده و حل این مشکل نیازمند  و گردشگری آذربایجان 

، مردم  است  جامعه همراهی  دستی  صنایع  به  آنان  توجه  صنایع    .و  خرید  اظهارداشت:  قاسمی  رنجبر  افسانه 



 
دستی نیازمند فرهنگ سازی است و اگر مردم هدایای خود را از میان صنایع دستی انتخاب کنند، بدون شک بخش 

اجناس خارجی در بازار صنایع دستی اشاره کرد و گفت:  وی به فروش  .بزرگی از مشکل هنرمندان حل می شود 

و توجه مردم را به     عرضه می شود نام صنایع دستی با ظاهری زیبا و قیمتی ارزان  خارجی به    اجناس بی کیفیت

نوع  ۴۰  .خود جلب می کند که باید در این خصوص، مردم نیز هوشیاری الزم را داشته و از تولید داخل حمایت کنند

آذربایجان هنرمندان  توسط  می شود، هنرهای چوبصنایع دستی  تولید  صنایع   غربی  و  همانند  کاری  منبت  چوب 

بافی و نساجی درجنوب استان، تراش سنگ در شمال از جمله هنرهای بومی  ریزه کاری در مرکز استان، قالی 

رود به شمار می  و    .این استان  فلزی  پوشاک سنتی،صنایع دستی  همچنین نساجی سنتی، سفال و سرامیک، 

ه رنگرزی گیاهی و نخ ریسی سنتی از دیگر  روی شیشه و دیگر پیشه های سنتی وابسته به صنایع دستی از جمل

 .صنایع دستی فعال دراستان محسوب می شود

 

 روسیه با حضور ایران« ۲۰۲۰آغاز رزمایش مشترک »قفقاز 

قفقازرزمایش    -ایرنا    -مسکو   مشترک  شرکت    ۲۰۲۰-نظامی  با  روسیه  میزبانی  از    ۱۳به  نظامی  نیروی  هزار 

حاشیه   شامل  روسیه  جنوبی  منطقه  در  میانمار  و  بالروس  پاکستان،  چین،  ایران،  اسالمی  جمهوری  کشورهای 

دارد ادامه  آینده  شنبه  روز  تا  و  شد  آغاز  )دوشنبه(  امروز  سیاه  دریای  و  خزر  از    .دریای  نقل  به  ایرنا،  گزارش  به 

 اعتماد  تحکیم  راستای  در  »اقدامات   سند  راستای  در  که رزمایش  این  در ری اسالمی ایران در مسکو،سفارت جمهو

جدیدترین  ۲۰۱۱ سال  به   مربوط  وین  امنیت«  و از  شود،  می  رزمی،     برگزار  و  دفاعی  دستاوردهای  و  تجهیزات 

  .روز استفاده می شودجنگنده، هلی کوپتر و سایر تسلیحات به  سیستم های ضد موشکی، موشکی، هواپیماهای

این رزمایش، مسائل   به وزارت دفاع روسیه نیز امروز در گزراشی اعالم کرد: در  تلویزیونی زویوزدا متعلق  شبکه 

می   تمرین  روسیه  غربی  جنوب  در  نظامی  امنیت  تامین  برای  کشورها  ائتالف  نظامی  نیروی  بکارگیری  به  مربوط 

سپتامبر )روز شنبه هفته آینده( برگزار می شود که در مرحله    ۲۶وز  در دو مرحله تا ر  ۲۰۲۰-رزمایش قفقاز   .شود

اول ارگان های فرماندهی نظامی به طراحی اقدامات نظامی باتوجه به شرایط نظامی و سیاسی خواهند پرداخت  

این رزمایش برای تحکیم اعتماد    .واهد شدو در مرحله دوم هم شرکت واحدهای نظامی در اقدامات جنگی تمرین خ

می  برگزار  منطقه  کشورهای  با شرکت  ثبات  و  امنیت  تامین  و  روسیه  جنوب  در  واقع  کشورهای  بین  و همکاری 

رزمایش     .شود این  ناوگان    ۱۰در  دریایی  واحدهای  و  هوایی  پدافند  و  زمینی  نیروی  نظامی  واحدهای  و  لشکر 

موقعیت های اضطراری این کشور    اه و نیز واحدهای گارد ملی روسیه و وزارتروسیه در دریای خزر و دریای سی

دارند و   .شرکت  آشولوک«  »پرودبوی«،  شامل  روسیه  جنوب  نظامی  حوزه  نظامی  های  میدان  در  رزمایش  این 

می شود برگزار  »کوپانسکی«  و  »آرزگیرسکی«  هوایی  پایگاه های  و  یار«  دفاع     .»کاپوستین  وزارت  گزارش  به 

نظامی دریایی برگزار می شود و ناوهایی از ایران نیز در دریای    وسیه، در دریای خزر و دریای سیاه تمرین هایر

نفربر زرهی و    ۴۵۰دستگاه تانک، حدود    ۲۵۰بیش از    ۲۰۲۰-در رزمایش قفقاز   .خزر با روسیه همکاری خواهند کرد

از   بکار گ  ۲۰۰بیش  به گزارش خبرگزاری دولتی     .رفته می شوندعراده توپ و سیستم های موشکی و آتشباری 

بکار گرفته می شوند و بیش از    ۴۰۰-و اس  ۳۰۰-، مجموعه های پدافند موشکی اس  ۲۰۲۰-س، در رزمایش قفقازتا

  .هواپیما در آن شرکت دارند که ازجمله نیروهای نظامی را در مناطق رزمایش پیاده کرده اند ۵۰

 

 رییس جمهوری چین: هیچ کشوری حق تسلط بر سرنوشت سایر کشورها را ندارد 

رئیس جمهوری چین با بیان اینکه هیچ کشوری حق ندارد مزایای توسعه را در انحصار خود داشته باشد   -ایرنا  -پکن

هژ اعمال  تاکید  و  دهد  گسترش  جهان  در  را  بر  مونی  تسلط  و  الملل  بین  امور  تصرف  حق  کشوری  »هیچ  کرد: 

سخنرانی  به گزارش ایرنا، »شی جین پینگ« دوشنبه شب به وقت محلی در  .«سرنوشت سایر کشورها را ندارد

https://www.irna.ir/news/84048260/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84049521/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
ل تاکید کرد: ویدیویی خود در نشست سران به مناسبت گرامیداشت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان مل

باید عدا  بگذارندسازمان ملل  احترام  یکدیگر  به  و کوچک  و کشورهای بزرگ  کند  را حفظ  راهی   .لت  افزود: هیچ  او 

ندارد گرایی وجود  با برای یک جانبه  باید  امنیت  همه کشورها  از  و اشتراک مشترک،  بر مشورت، ساخت  پایبندی 

مشترک تحت کنترل  مند شوند تا سرنوشت جهان به طور    عمومی حفاظت کنند و مشترکا از ثمرات توسعه بهره

رییس جمهوری چین اظهار کرد: افزایش نمایندگی و صدای کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل   .قرار گیرد

تری   متعادل  صورت  به  را  کشورها  اکثر  های  خواسته  و  منافع  بتواند  ملل  سازمان  ترتیب  این  به  تا  ضروریست 

ت    .منعکس کند ن ملل معیار اصلی برای سروسامان دادن مناسبات  هدف و اصول منشور سازما کرد: صریحشی 

مناسبات   بین المللی است و پایه مهمی برای ثبات نظم بین المللی به شمار می رود که بدون تردید باید حفظ شود

آن   برای  زورگو  نباید کشورهای  و  مقررات هماهنگ شود  و  نظام  با  باید  منافع کشورها  کنندو  گیری  وی    .تصمیم 

داد: ک را  ادامه  تعهدات خود  و  پیشگام شوند  الملل  بین  قانون  و مدافعان  عنوان طرفداران  به  باید  بزرگ  شورهای 

نپردازند به استثناها  و  بین   رعایت کنند  قوانین  توانند  نمی  و همچنین  کنند  از استانداردهای دوگانه خودداری  باید 

سایر کشورها را نقض و صلح و ثبات بین المللی    ه نام قانون، حقوق و منافع قانونیالمللی را تحریف کنند، نباید ب

کنند تخریب  گفت:  .را  چین  جمهوری  امضا   رییس  به  را  متحد  ملل  سازمان  منشور  که  است  کشوری  اولین  چین 

شورای امنیت  رسانده، از بنیانگذاران سازمان ملل متحد بوده و تنها عضو دایمی از کشورهای در حال توسعه در  

چین    .است وی  گفته  گراییبه  جانبه  چند  کننده  اجرا  سیستم  همواره  ساخت  و  اصالح  در  فعال  طور  به  بوده، 

بین   ترتیب  و  نظم  ملل،  سازمان  محوریت  با  المللی  بین  سیستم  از  قاطعانه  نیز  کرده،  شرکت  جهانی  حکمرانی 

چین مایل است   در امور بین المللی دفاع می کند  المللی بر پایه قوانین بین المللی و نقش محوری سازمان ملل

شی در مورد ضرورت رعایت چندجانبه    .همراه با طرف ها برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تالش کند

گرایی گفت: سازمان ملل متحد باید حل مساله را به عنوان نقطه آغازین در نظر بگیرد و با نتایج مشهود کارهای  

ا به روشی متعادل به پیش سوق دهد. به ویژه، باید با استفاده  کند تا توسعه، امنیت و حقوق بشر رخود را هدایت  

، مقابله با چالش های امنیتی غیر سنتی مانند بهداشت عمومی ۲۰۳۰از فرصت اجرای برنامه توسعه پایدار سال  

   .را در اولویت کارهای سازمان ملل متحد تلقی کند

 

 ۲۰۲۲روز تا المپیک زمستانی  ۵۰۰پکن، 

توکیو که به دلیل شیوع کرونا یک سال به   ۲۰۲۰پیک تابستانی  در حالی که هنوز تکلیف بازی های الم  -ایرنا  -پکن

ا افتاده  بازی های زمستانی  تاخیر  برای  از آغاز شمارش معکوس  نیست چین  داد  ۲۰۲۲ست معلوم  به    .پکن خبر 

معکوس   شمارش  مراسمی  در  دوشنبه  امروز  پکن  زمستانی  المپیک  برگزاری  کمیته  ایرنا  تا    ۵۰۰گزارش  روز 

المپیبازی  کردهای  آغاز  را  زمستانی  زمستا »  .ک  المپیک  برگزاری  کمیته  معاون  جیانگ های«  این  هه  در  پکن  نی 

های المپیک زمستانی پکن آغاز خواهد شد و کارهای مربوط به تدارکات وارد  روز دیگر بازی   ۵۰۰مراسم گفت که  

برگزاری چنین رویدادی  .نهایی شده است مرحله از  بازی  او هدف  المرا معرفی  ترویج ورزش  های  پیک زمستانی، 

نطقه "ین چینگ" و شهر "جانگ جیائو کو" برای بازی های  های زمستانی، نمایش انتظار مشتاقانه مردم پکن، م

فعالیت در  دیگر  کشورهای  و  چین  شهروندان  شرکت  به  تشویق  و  زمستانی  به المپیک  مربوط  فرهنگی  های 

آ  .های المپیک زمستانی عنوان کردبازی  با  های المپیک زمستانی، روز تا بازی  ۵۰۰غاز شمارش معکوس  همزمان 

دی رویداد  سلسله  نمایش  یک  و  زمستانی  المپیک  هنری  مسابقات  که  شد  خواهد  برگزار  رابطه  همین  در  نیز  گر 

در صورت برگزاری بازی های    .مجموعه آثار هنری برجسته کاغذبری در سراسر کشور از جمله این رویدادها است

و زمستا  ۲۰۲۲زمستانی   تابستانی  المپیک  بود که میزبان  اولین شهری خواهد  پایتخت چین  بوده استپکن،   .نی 

رشته شرکت    ۷۵رشته ورزشی حاضر در بازی های المپیک زمستانی پیش رو، در    ۱۰۲چینی ها قرار است از میان  

https://www.irna.ir/news/84049105/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2
https://www.irna.ir/news/84049105/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2


 
را به مشترک برگزار    ۲۰۲۲ی  دو شهر 'پکن' و 'جانگ جیا کایو' در استان 'خه به' رقابت های المپیک زمستان  .کنند

ای می کنند بین  تندرو  راه آهن  بتوانند در  قرار است یک خط  تا ورزشکاران و خبرنگاران  اندازی شود  راه  ن دو شهر 

 .دقیقه فاصله پکن تا جانگ جیاکایو را طی کنند ۷۰مدت 

 

 دهدی با چین را توسعه میهای اقتصادآرژانتین همکاری

افزایش همکاری  -ایرنا-تهران تازه با  در  آمریکای التین، یک شرکت چینی  و  اقتصادی چین  در حال  های  اقدام  ترین 

ش یک میلیارد دالر جهت انتقال نفت خام و گاز طبیعی از منطقه  مذاکره با آرژانتین برای ساخت پروژه ریلی به ارز

بندر شهر  به  مورتا«  است»واکا  بالنکا«  »باییا  در    .ی  چاینا  پاور  شرکت  رئیس  رویترز،  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 

خط راه آرژانتین تایید کرد که این شرکت در حال مذاکره با شرکت ریلی )ای دی آی اف( آرژانتین برای ساخت این  

مورتا  واکا  گاز  و  نفت  از  غنی  منطقه  بین  ارتباط  برقراری  در  مهمی  نقش  که  است  و    آهن  پاالیشگاهی  مرکز  و 

به گفته رئیس شرکت چینی، بررسی اجرای این پروژه دو سال طول کشیده    .پتروشیمی بایبا بالنکا خواهد داشت

واکا مورتا یک    .وژه و تامین مالی مشترک آن ادامه داردو مذاکرات با شرکت ریلی آرژانتین درباره نحوه اجرای این پر 

نفت شی با ساختار  خیز  نفت  بهمنطقه  این   ل  طرح  در  منطقه  این  است.  آرژانتین  نکوین  استان  در  بلژیک  وسعت 

آرژانتین که با رکود اقتصادی مواجه است   .نقشی اساسی دارد انرژی   کشوربرای تبدیل شدن به یک صادر کننده

است. این سرمایه گذاری در یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان در منطقه واکا مورتا تالش کرده  برای جلب  

خط لوله و پایانه های ذخیره   منطقه برای رشد اقتصادی بیشتر به سرمایه گذاری در پروژه های اکتشاف و تولید و  

تا  ۱.۲این پروژه، به گفته رئیس شرکت چینی، بین هزینه  .سازی و خط راه آهن برای انتقال نفت خام و گاز نیاز دارد

تامین    ۱.۵ تواند  و چین می  بگیردمیلیارد است  برعهده  را  آن  به    .مالی  را  این کشور  آمریکا  نفت شیل  اکتشافات 

روسیه و آرژانتین نتوانسته     بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل کرد اما کشورهای دیگری مانند کانادا،  

آهن انتقال نفت در    فقدان منابع مالی مانع از پروژه خط راه  .ند بر روی ذخایر نفت شیل خود سرمایه گذاری کنندا

دولت مائوریسیو ماکری رئیس جمهوری سابق آرژانتین شد اما به نظر می رسد این پروژه در دولت رئیس جمهوری 

این کشور   رئیس جمهوری جدید  فرناندز  آلبرتو  این کشور  کرده استجدید  آغاز  را  به جلو  چاینا    .روند حرکت  پاور 

 .شامل ساخت بزرگترین پارک خورشیدی استچهارده پروژه فعال در آرژانتین دارد که 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های آمریکا ضد ایران را رد کرد چین تحریم

گزارش الملل به  بین  صداوسیم سرویس  تحریم اخبرگزاری  چین،  خارجه  وزات  سخنگوی  پکن؛  ضد از  آمریکا  های 

 .ایران و مداخله کاخ سفید در توافقنامه برجام را غیرقانونی دانست

 

 آغاز رزمایش مشترک راهبردی روسیه، ایران و چین /   در منطقه قفقاز جنوبی روسیه 

راهبردی   یگان  ۲۰۲۰قفقاز  رزمایش  حضور  پاکستان، با  چین،  ایران،  روسیه،  عملیاتی  و  ستادی  رزمی،  های 

خبرگزاری  به گزارش سرویس بین الملل  .قزاقستان و تاجیکستان در منطقه قفقاز جنوبی روسیه از امروز آغاز شد

»قفقاز  رزمای ازمسکو؛صداوسیما راهبردی  مشترک  شد.«  ۲۰۲۰ش  آغاز  چین  ایران،  روسیه،  حضور  رزمایش    با 

»قفقاز   راهبردی  یگان «  ۲۰۲۰مشترک  حضور  پاکستان،  با  چین،  ایران،  روسیه،  عملیاتی  و  ستادی  رزمی،  های 

  ۴دی که  در این رزمایش راهبر  قزاقستان و تاجیکستان در منطقه عمومی قفقاز جنوبی روسیه از امروز آغاز شد.

از   بیش  یافت،  خواهد  ادامه  روسی  ۸۰روز  نظامیان  از  نفر  نیرو   هزار  شامل  المللی،  بین  دریایی، و  هوایی،  های 
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یگان  نیز  و  الکترونیک مشارکت دارند.زمینی  پدافند موشکی و جنگ  یگان   های ویژه  با دو  ایران  جمهوری اسالمی 

وزارت دفاع روسیه اعالم    کند.این رزمایش مهم مشارکت میهای مسلح در  ویژه از نیروی دریایی و ستاد کل نیرو

های ارمنستان، سریالنکا،  اند، کشور هایی که به صورت عملیاتی در این رزمایش شرکت کرده بر کشور کرد: عالوه  

»قفقاز رزمایش  در  ناظر  عنوان  به  نیز  آذربایجان  جمهوری  و  کرده«  ۲۰۲۰اندونزی  واسیلی    اند.مشارکت  ژنرال 

نیروگراسی این رزمایش را  موف رییس ستاد کل  آغاز رزمایش  های مسلح روسیه، که فرماندهی  برعهده دارد، در 

های پدافند موشکی های بالدار و هدایت شونده دشمن با استفاده از سامانه گفت: مقابله با موشک  ۲۰۲۰قفقاز  

حمالت سایبری دشمن و مقابله با  سازی  های جدید دفاع موشکی، آتشباری توپخانه، خنثیو سامانه «  ۴۰۰»اس

 ن رزمایش است.جنگ الکترونیک، یکی از اهداف مهم ای

 

 هاناخوشایندترین سن برای انسان  یافته های تحقیق دانشگاهی مشخص کرد؛

به   .کنندها در چه سنی بیشتر احساس ناخوشایندی میبر اساس تحقیقات دانشمندان مشخص شد که انسان

تا    ۴۷، به گفته محققان کالج آمریکایی دارتموث، بیشتر افراد در سنین  خبرگزاری صدا و سیما گزارش گروه وبگردی

ناخوشا  ۴۸ با سطح هورمونیندی میسالگی احساس  این احساس  و  فرایند کنند  و  بدن  ها  در  بیوشیمیایی  های 

است. مرتبط  ت  افراد  ملی  دفتر  حال  عین  انسان در  که  داشت  اعالم  آمریکا  متحده  ایاالت  اقتصادی  در حقیقات  ها 

سال و دو   ۴۸های در حال توسعه در سن  سالگی و در کشور   ۴۷های پیشرفته، احساس ناامیدی را در سن  کشور 

را پشت سر می این حالماهگی این حس  با  یا روسیه در  در کشور  گذارند.  سالگی    ۴۳هایی مانند چین، مکزیک 

نمودار نتایج   دولت به دست آمده است. ۱۳۲ها بر اساس نظرسنجی از ساکنان ترین هستند. این دادهد ناراضیافرا

به صورت حرف   دانشمندان  در سنین    Uتحقیق  اوج خوشبختی  که  حدود    ۲۰-۱۸جایی  و  به    ۷۰سالگی  سالگی 

 دهد، است. می ها دستانسان 

 

 :نیاقتصاد آنال -

پذیری اقتصاد پکن در  استراتژی اقتصادی گردش دوگانه چین/ انعطاف دهد؛اقتصاد آنالین گزارش می

 مقابله با تهدید امریکا 

های ایجاد  جمهور چین، شی جین پینگ در اظهارات اخیر خود گفت که با وجود خطرات خارجی از جمله چالشرئیس 

پذیری باالیی  و خصومت ایاالت متحده، اقتصاد این کشور همچنان از انعطاف   ۱۹-گیر کوویدشده توسط بیماری همه 

دارد اختیار  در  را  فراوانی  استراتژیک  ابزارهای  و  بوده  آنالین  .برخوردار  نجاتی – اقتصاد  رویترز،   ؛مهسا  گزارش  به 

پذیر بوده  همچنان انعطاف  اقتصاد چین جمهور چین، شی جین پینگ در در تازه ترین اظهار نظر گفته است کهرئیس 

دومین اقتصاد بزرگ جهان به   .و به رغم افزایش خطرات خارجی، ابزارهای سیاسی زیادی در اختیار پکن قرار دارد

ویر  از  ناشی  رکود  از  پیوسته  می طور  تحلیلگران  اما  یافته  بهبود  کرونا  سیاستوس  که  حفظ  گویند  برای  گذاران 

دارند پیش  در  را  سختی  مسیر  باال،  درآمد  با  کشوری  به  چین  تبدیل  و  آتی  سال  چند  طول  در  پایدار    .توسعه 

"ویژگی از شی گفت:  نقل  به  انعطاف خبرگزاری شینهوآ  کافی،  پتانسیل  با  اقتصاد چین  باال، پذیری  های اساسی 

نکرده است تغییر   ، ابزار سیاسی  از  مانور و بسیاری  برای  بقای قدرتمند، فضای بزرگ  افزود، چین    ".نیروی  شی 

شی دوباره بر   .گذاری استهای عظیم سرمایه تولیدی قوی، بازارهای داخلی بسیار بزرگ و پتانسیل دارای ظرفیت

تواند اقتصاد را به سمت خودمختاری بیشتر سوق دهد، زیرا خصومت استراتژی "گردش دوگانه" تاکید کرد که می

هاردهمین جلسه برنامه پنج  شی در چ  .شودگیری جهانی باعث افزایش خطرات خارجی میایاالت متحده و همه

( کشور  همه۲۰۲5-۲۰۲۱ساله  اگرچه  گفت:  چالش (  کرونا  ویروس  همچنین  گیری  کرده،  تشدید  را  جهانی  های 
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جانبه یک  و  شده  کند  شدن  حمایت جهانی  و  "فرصتگرایی  از  همچنان  چین  بوده،  افزایش  حال  در  های گرایی 

است بوده  برخوردار  بای  .استراتژیک"  "ما  افزود:  نامطمئنوی  و  ناپایدارتر  جهانی  در  خود  پیشرفت  دنبال  به  تر د 

 .های فزاینده، بر حفظ آرامش تاکید کردشی در میان مشکالت و چالش  ".باشیم

 

های ویژه حمایت از  رشد چشمگیر چین در عرصه نوآوری/ تشکیل دادگاه دهد؛اقتصادآنالین گزارش می

 حقوق مالکیت فکری 

چه  هر  توجه  به  منجر  اخیر  سالیان  طی  ویژه  به  چین،  در  سرمایه  بازدهی  میزان  کاهش  و  تولید  هزینه  افزایش 

دانش  اقتصاد  و  نوآوری  مساله  به  کشور  این  دولتمردان  نظام  بیشتر  اصالح  رابطه،  همین  در  است.  شده  بنیان 

بات سیاسی و قانونی و ... از جمله آموزش و پژوهش، افزایش حفاظت از حقوق مالکیت فکری، ایجاد شرایط باث

دانش اقتصاد  بیشتر  چه  هر  تعمیق  در جهت  چین  دولت  استاقدامات  بوده  کشور  این  در  آنالین  .بنیان  – اقتصاد 

طی سالیان اخیر، بروز مسائلی مانند افزایش هزینه تولید، کاهش میزان بازگشت سرمایه و همچنین  ؛سجاد رفیع 

و نوآوری  مساله  به  بیشتر  چه  هر  توجه  به  وادار  را  چین  دولتمردان  جمعیت،  پیری  عالئم  اقتصاد   بروز 

حمایت  بنیاندانش  مساله  کنار  در  است.  زیرساختکرده  داخلی،  وسیع  بازار  مانند  مواردی  دولتی،  های  های 

های  ها و استارتاپ های شرکتمناسب در حوزه فناوری، نیروی کار ماهر و شرایط با ثبات اقتصادی از جمله مشوق

دانش  اقتصاد  به عرصه  ورود  برای  بوده چینی  به معرفی چهار سیاست عمده  بنیان  ادامه  در  زمینه،  در همین  اند. 

این   های استارتاپیفعالیت بوم نوآوری ودولتمردان چین طی سالیان اخیر که منجر به ارتقاء هر چه بیشتر زیست 

 .پرداخت کشور شده است خواهیم

اختصاص  (1 پژوهشی،  و  آموزشی  موسسات  مدیریت  شیوه  مستمر  اصالح  پژوهشی:  و  آموزشی  نظام  اصالح 

های تحقیقاتی  ه ژدر پرو  بخش خصوصی یگذارهای بنیادی، ایجاد بستر الزم برای سرمایه بودجه کالن به پژوهش

ها و ... از جمله اقدامات دولت چین برای بهبود وضعیت نظام آموزش و پژوهش در این کشور بوده است.  دانشگاه 

هایی مانند حمل و نقل، انرژی و فناوری اطالعات و ارتباطات  ای که خود را در قالب توسعه چشمگیر بخشمساله 

 .نشان داده است

راستا با تقاضای بازار: به طور کلی، طی سالیان اخیر شاهد افزایش چشمگیر همکاری میان مراکز نوآوری هم  (2

مرکز رشد و    ۲5۰۰فضای عمده کارآفرینی و همچنین    ۲۳۰۰ایم. وجود  های اقتصادی کشور چین بودهعلمی و بنگاه

رشتاب همین  در  است.  مساله  همین  موید  نیز  کشور  این  در  مانند دهنده  ابزارهایی  طریق  از  چین  دولت  ابطه، 

های تحقیق و توسعه گام  ها به گسترش فعالیتمشوق مالیاتی، در جهت تشویق هر چه بیشتر صنایع و شرکت

 .برداشته است

مالکیت فکری: چین طی سال  (3 از حقوق  گام حفاظت  اخیر  از  های  بیشتر  در جهت حفاظت هر چه  موثری  های 

های ویژه حقوق مالکیت فکری در این  توان به ایجاد دادگاه داشته است. در همین زمینه میحقوق مالکیت فکری بر

 .کشور اشاره کرد

حوزه   (4 در  اداری  تشریفات  از  بسیاری  حذف  طریق  از  چین  دولتمردان  ثبات:  با  قانونی  و  سیاسی  محیط  ایجاد 

پیاده  این  سازی اقتصاد دانشنوآوری، در جهت تسریع روند  برداشتهکشور گام بنیان در  این  های بزرگی  اند. دولت 

بیانیه  طی  سال  کشور  در  با  ۲۰۱5ای  مرتبط  قوانین  کارایی  افزایش  منظور  به  را  ویژه  دستورالعمل  سی   ،

 .های نوآورانه و استارتاپی ابالغ کردفعالیت 

 

 : فارس  یخبرگزار -
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 سهم باالی چین از بازار مصرف سوریه با وجود تعلل در ورود به بازسازی 

چین باوجود نقش مهم در تأمین بازار مصرف سوریه، هنوز در عرصه بازسازی این کشور ورود جدی نداشته است. 

به   .توجهی به این موضوع دهدتواند سرعت قابلیورود دومین قدرت اقتصادی جهان به روند بازسازی سوریه، م

به تروریسم  با  از حامیان گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چین در طی دوران جنگ سوریه  عنوان یکی 

کشور   بیناین  نهادهای  در  میبخصوص  محسوب  حمایتشالمللی  این  بر  عالوه  در د.  بخصوص  سیاسی  های 

های بشردوستانه چین طی جنگ سوریه به صورت مستمر ادامه داشت  شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمک

 .طا کرده استاع های بشردوستانه به دولت سوریهمیلیون دالر کمک در قالب کمک 6۰ای که تاکنون حدود گونهبه 

حمایت بههمین  چین  به  بازسازی  دوران  در  دولت سوریه  تا  ویژهها سبب شد  نگاه  متحد سیاسی  یک  ای عنوان 

های چین در دوران بازسازی انجام داده  داشته باشد. با وجوداینکه دولت سوریه تالش بسیاری برای جلب حمایت

در ادامه به بررسی روابط   .عال تأثیرگذار وارد نشده استعنوان یک فاست اما دولت چین تاکنون در این عرصه به

وخیزهای آن خواهیم  خصوص روابط اقتصادی در دوران قبل از بحران، بحران و بازسازی سوریه و افت دو کشور به 

 :پرداخت

کشور* دو  روابط  در سال  //    تاریخچه  آن  آغاز  از  کشور  دو  دیپلماتیک  قب  ۱۹56روابط  تا  و  بوده  پایدار  از  تاکنون  ل 

میلیارد دالر    ۲حجم صادرات چین به سوریه بیش از    ۲۰۱۰بحران بیشتر جنبه اقتصادی داشته است. تنها در سال  

حمایت  با  کشور  دو  روابط  سیاسی  بحران  از  بعد  است.  بینبوده  مجامع  در  سوریه  از  چین  اهمیت  های  المللی 

با تروریسم، حمایت بیشتری پیدا کرد. همچنین چین از جمله کشورهایی بود که در دو سیاسی    ران جنگ سوریه 

 .وتو کرد قطعنامه را 6قطعنامه علیه دولت سوریه،  ۷که در شورای امنیت از طوریوسیعی از سوریه انجام داد به

ز سوریه عبارتست  دالیل حمایت چین ا//    دالیل حمایت سیاسی و بشردوستانه چین از سوریه و موانع پیش رو*

 :از

دولت   -1 تشکیل  رویکرد  با  چین  شرقی  ترکستان  اسالمی  حزب  امنیتی  ضد  )تحرکات  امنیتی  و  سیاسی 

تروریست  :مستقل( برابر  در  دولت سوریه  از  مهم حمایت چین  دالیل  و  ازجمله  اسرائیل  آمریکا،  تحت حمایت  های 

حدود   جمعیت  وجود  عربی،  کشورهای  شرقی  ۱۰برخی  ترکستان  اسالمی  حزب  و  وهابی   East) درصدی 

Turkestan Islamic Party)  ی ضد امنیتی  هاهاست که کنش در بین مسلمانان این کشور است. حزب یادشده سال

ایجاد یک دولت مستقل در سین   را  این گروه هدف خود  رهبران  دارند.  این کشور  در غرب  کیانگ  در استان سین 

کرده  اعالم  و  کیانگ  روسیه  افغانستان،  در  گروه  این  بلکه  نیست  محدود  چین  به  تنها  گروه  این  فعالیت  حوزه  اند. 

تواند، امنیت ها در سوریه میها در غرب چین، قدرت گیری آنرو به دلیل نفوذ سلفیازاین  .فعالیت دارد سوریه نیز

 .ملی چین را به مخاطره بیندازد

اقتصادی -2 منافع  و کسب  از حاکمیت  و   :رویکرد حمایت  به حاکمیت  احترام  رویکرد  به جنگ سوریه،  رویکرد چین 

ها و  کند بدون وارد شدن در نزاعهای سیاسی و نظامی است. در واقع، دولت چین تالش می ر نزاع وارد نشدن د

های سیاسی و نظامی با حمایت از حاکمیت در راستای کشور هدف در راستای حفظ ثبات و امنیت از منافع  تنش

  .مند شوداقتصادی بهره 

در صادرات  * باالی چین  انفعال    کاال بهسهم  و  بازسازیسوریه  به  اقتصادی  //    در ورود  فارس، روابط  به گزارش 

به بیش    ۲۰۱۱و    ۲۰۱۰های  چین و سوریه در دوره قبل از بحران، رقم باالیی بوده و صادرات چین به سوریه در سال 

میلیارد دالر رسیده بود که با آغاز بحران در این کشور، این رقم کاهش یافت. نمودار زیر حجم صادرات چین به    ۲از  

های شود، در طول سالطور که در نمودار فوق مشاهده میهمان  .دهدرا نشان می   ۲۰۱۸تا    ۲۰۱۰سوریه از سال  

داده است ولی با    به این کشور رخ  کاهش بسیار شدیدی در صادرات چین  ۲۰۱۳بحران سوریه بخصوص در سال  

نیز   ۲۰۱۸های صادر شده از سوی چین در سال  بهبود وضعیت امنیتی در سوریه، مجدداً این روند افزایش یافت. کاال
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آالت در زمره کاالهای غیر حساس و غالباً از کاالهای مصرفی روزانه سوریه مانند الستیک، شیشه، پارچه و ماشین

طور که در جدول باال دیده  همان  :ترین اقالم صادراتی چین به سوریه آمده استزیر برخی از مهم  اند. در جدولبوده

همچنین سهم چین از سبد واردات سوریه   .شودای از کاالهای چینی به سوریه صادر میشود، طیف گستردهمی

کشورهای    ۱۹.4۳به    ۲۰۱۸در سال   زیر سهم  است. جدول  کاالیی  تنوع  آن همین  علل  از  یکی  که  رسیده  درصد 

 .دهدرا نشان می ۲۰۱۸ختلف از بازار سوریه در سال م

با وجود سهم باالی چین از بازار مصرف در  //    چرا چین حضور فعالی در عرصه بازسازی سوریه نداشته است؟ *

ن  دو کشور،  مقامات  اظهارات  بررسی  است.  نداشته  بازسازی سوریه  به  ورود جدی  کشور  این  اما  شان  سوریه، 

همین می در  دارد.  وجود  سوریه  بازسازی  راستای  در  توافقاتی  انجام  برای  طرفین  بین  زیادی  تمایالت  که  دهد 

را  مه تالش کنم زمان آن رسیده است که هفکر می » :گفت راستا، سفیر چین در سوریه به خبرگزاری شینهوا ها 

می فکر  من  کنیم.  متمرکز  سوریه  بازسازی  و  توسعه  کمکبرای  ارائه  با  چین  دولت  کنم،  و  مردم  به  بیشتر  های 

  .توجهی رخ نداده است حال اما هنوز در عمل، اتفاق قابل سوریه در این فرآیند نقش بیشتری خواهد داشت«. بااین

های اعمالی آمریکا  م ورود جدی چین به بازسازی سوریه، تحریمترین دالیل عدرسد که یکی از اصلیبه نظر می 

سیاسی و نظامی   -های اقتصادیتوان انتظار داشت که اگر تنش رو، میویژه قانون سزار علیه آن باشد. ازاینبه 

یابد، دولت چین همکاری  افزایش  آمریکا  با  افزایش دهدچین  با سوریه در عرصه اقتصادی،  را    از سوی  .های خود 

ها از بعد وجود منابع انرژی است که سوریه نقش چندان زیادی  دیگر، جذابیت اصلی منطقه غرب آسیا برای چینی

و   کردها  تسلط  تحت  که  دارد  قرار  سوریه  غرب  شمال  مناطق  در  نیز  موجود  منابع  اکثر  و  ندارد  آن  تأمین  در 

ران و روسیه که روابط سطح باالیی نیز با چین حال باید دید که آیا دولت سوریه و متحدان آن مانند ای  .آمریکاست

توانند دومین قدرت اقتصادی جهان را وارد عرصه بازسازی سوریه کنند یا همچنان چین به روند صادرات  دارند، می 

کاال بدون ورود جدی به عرصه بازسازی، ادامه خواهد داد؟ ورود چین به عرصه بازسازی سوریه به دلیل توان باالی 

انتهای   .توجهی به روند بازسازی در این کشور مهم در محور مقاومت خواهد دادگذاری، سرعت قابل مایه آن در سر

 /پیام

 

 : میتسن یخبرگزار -

 میلیارد یوان نقدینگی به بازار تزریق کرد   ۲۱۰دولت چین 

خالص   مبلغ  گذشته  هفته  طی  چین  مرکزی  )حدود    ۲۱۰بانک  یوان  طریق    ۳۱.۱میلیارد  از  را  آمریکا(  دالر  میلیارد 

ت کرد  کشور  این  بانکی  سیستم  وارد  آزاد  بازار  کندعملیات  حفظ  معقولی  سطح  در  را  نقدینگی  به    .ا 

تسنیم گزارش خالص   خبرگزاری  مبلغ  گذشته  هفته  طی  چین  مرکزی  بانک  شینهوا،  از  نقل  یوان   ۲۱۰به  میلیارد 

میلیارد دالر آمریکا( را از طریق عملیات بازار آزاد وارد سیستم بانکی این کشور کرد تا نقدینگی را در    ۳۱.۱)حدود  

کند. حفظ  معقولی  از    سطح  چین  خلق  جمهوری  مرکزی  طریق    4۸۰سپتامبر    ۱۸تا    ۱4بانک  از  یوان  میلیارد 

ن را نیز از این بازارها جمع آوری کرده است میلیارد یوا  6۲۰های بازخرید معکوس به بازارها تزریق کرده و  توافقنامه 

بود. فرارسیده  آن  بازپرداخت  موعد  و  یافته  پایان  معکوس  بازخرید  های  توافقنامه  مدت  میزان  همین  به  که   چرا 

طریق   از  تجاری  بانکهای  از  را  بهادار  اوراق  مرکزی  بانک  آن،  طی  که  است  فرآیندی  معکوس  بازخرید  توافقنامه 

در همین دوره، در مجموع   آینده به فروش برساند.  مناقصه خریداری می کند و توافق می کند که مجدداً آنها را در 

میلیارد یوان   ۲۰۰میلیارد یوان از طریق تسهیالت وام میان مدت به بازار تزریق شد در حالی که موعد پرداخت    6۰۰

برای کمک به بانک های    ۲۰۱4ابزار مالی "تسهیالت وام میان مدت" در سال    تسهیالت وام میان مدت نیز فرا رسید.

عنوان خصوص به  بهادار  اوراق  از  استفاده  با  مرکزی  بانک  از  وام  گرفتن  از طریق  نقدینگی  برای حفظ  دولتی  و  ی 
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دولت چین متعهد شده است که سیاست پولی محتاطانه ای را به روشی انعطاف پذیر و مناسب   وثیقه، ارائه شد.

م خود اعالم کرده است که سیاست  بانک مرکزی این کشور در گزارش سیاست پولی سه ماهه دو  تر دنبال کند.

پولی را انعطاف پذیرتر و هدفمندتر می کند تا به تعادل بلندمدت بین ثبات رشد اقتصادی و جلوگیری از خطرات بازار  

 انتهای پیام/  دست یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (:۲7)هفته یثدح - خبرنامه:

 هفته دفاع مقدس( )بمناسبت  «کوترين عمل  »
 :ودفرم ،دبا ش ن و خاندا او رب اخد سالمکه  اسالم یامبرگرامیپ

 .اهلل لِیسب یف داًیالرّجُلُ شه قتلَیُ یبِرٌّ حتّ  ٍبِرّیکُلِّ ذِ فَوُق

از خود    کوترین یعمل ،یکی عمل ن هر

دارد مگر شهادت در راه خدا که 

 از آن وجود ندارد. یعمل کوترین

 ( ٨، ص 1)خصال، ج 

 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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