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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ۱۹۴۹ن پس از انقالب روابط ایران و چی

کشور با شوروی هم پیمان شده و وارد اردوگاه سوسیالیستی شد.    ، این۱۹۴۹پس از تاسیس چین نوین در سال  

، جنگ کره آغاز و چین در صحنه نبرد کره مستقیما با آمریکا وارد جنگ شد و از این رو روابط چین و ۱۹۵۰در سال  

ردوگاه  های اقراری روابط رسمی بین کشورا به رسمیت نشناخت و از برآمریکا به دشمنی تبدیل شد. آمریکا چین ر

محمدرضا     ،۱۹۴۹در سال    .غرب با جمهوری خلق چین جلوگیری و این کشور را محاصره کرد و مورد تحریم قرار داد

پهلوی در    قانونی اعالم کرد. رژیمپهلوی به بهانه یک حادثه سوء قصد شکست خورده به جان وی، حزب توده را غیر 

رهبری مصدق سرنگون و به خارج از کشور گریخت. در جنبش ملی شدن نفت توسط جبهه ملی تحت    ۱۹۵۲سال  

و هم کمونیستی  ایدئولوژی  از  رهبری حزب  او  تحت  چین  از  طبیعتا  و  داشت  با شوروی هراس  چین  پیمان شدن 

ای آمریکا و شوروی، اختالف  اردوگاه بزرگ  به منافع و  کمونیست جدا شد. دشمنی دو  دئولوژیک و توجه دو کشور 

قراری روابط بین آنها در آن زمان شد. فاهم بین دو کشور چین و ایران را فراهم و مانع بر تحقوق خود، موجبات سوء

کمونیستی  ضد  و  آمریکا  به  نزدیکی  رنگ  وضوح  به  چین  به  نسبت  ایران  در  پهلوی  پادشاهی  حکومت  سیاست 

مدت   در  از سا  ۲۲داشت.  و ۱۹۷۱تا    ۱۹۴۹ل  سال  نشناخت  رسمیت  به  را  چین  ایران جمهوری خلق  مقامات    ،  با 

تایوان به اصطالح »روابط سیاسی« را حفظ کرد و با آن سفیر مبادله کردند. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  

ملل سازمان  در  نوین  چین  قانونی  عضویت  احیای  از  جلوگیری  بر  مبنی  آمریکا  سیاست  از  همیشه  متحد    ایران 

از قطعنامه سازم ۱۹۵۰کرد. در سال  پشتیبانی می ایران  بر محکومیت چین  ،  ان ملل متحد درخصوص کره، مبنی 

، پهلوی به صورت رسمی به تایوان سفر ۱۹۵۸عنوان »متجاوز« محکوم کرد؛ در سال  پشتیبانی و این کشور را به 

ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از » ، هنگام زد و خورد مسلحانه بین چین و هند،  ۱۹۶۲کرد؛ در سال  

کرد، پشتیبانی کرده و چین را محکوم به تجاوز به هند کرد. در آن زمان چین و با چین دشمنی میپیشنهاد تبت« که 

سال    ۲۲ایران عالوه بر محدودیت در تجارت، تقریبا هیچ رفت و آمدی نداشتند. جنگ سرد چین و ایران را برای مدت  

المللی برای  رگ فرهنگی« بود و در صحنه بینخر قرن بیستم، چین در داخل گرفتار » انقالب بزا کرد. در اوااز هم جد

کرد. از آنجا که  مستقیم با آمریکا رقابت می طور غیرشد و همزمان در میدان جنگ ویتنام به نبرد با شوروی آماده می 

مخمصه جنگ ویتنام بود، نیاز فوری به بهبود روابط با چین   حلی جهت نجات پیدا کردن ازدنبال راه دولت نیکسون به 

بزرگ دا را  شوروی  تهدید  چین  زمان  آن  در  میشت؛  تلقی  خود  برای  خطر  فرصت  ترین  شرایطی  چنین  در  و  کرد 

، ۱۹۷۰سال بود قطع شده بود، به وجود آمد. در ماه آوریل سال    ۲۰مناسبی برای آغاز روابط بین چین و آمریکا که  

سرع  ایران یابه  اطالع  آمریکا  و  چین  بین  پنگ«  پینگ  »دیپلماسی  از  روز  ت  در  پهلوی  شاه  ،  ۱۹۷۱آوریل    ۱۳فت. 

آوریل همان سال، فاطمه پهلوی خواهر دیگر    ۳۰اشرف پهلوی خواهر دوقلوی خود را به چین اعزام کرد و در روز  

کشو دو  بین  رسمی  روابط  هنوز  زمان  آن  در  چند  هر  کرد.  سفر  چین  به  بر شاه  دو  ر  هر  ولی  بود،  نشده  قرار 

وزیر چوئن الی با آنان مالقات و از آنان  ستقبال باشکوه چین قرار گرفتند و نخستشاهدخت مورد پذیرایی گرم و ا

 ای به قلم هوا لی مینگ، سفیر پیشین چین در ایراناز مقاله  .پذیرایی کرد

 گردهمایی حزب کمونیست چین 

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای تدوین چهاردهمین برنامه ت چهار روزه چندی پیش نشس : نیاان آذری احس

از  پنج البته پس  و  بود  این نشست پشت درهای بسته  برگزار شد.  این کشور  ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی 

د شده  اشاره شده است. در نشست یا  ۲۰۲۵ها تا سال  ترین برنامه ای منتشر شد که در آن به مهمنشست، بیانیه 



 
برنامه  موهمچنین  سال  های  تا  چین  گرفت  ۲۰۳۵ردنظر  قرار  بررسی  حالی  .مورد  به در  کشورها  دیگر  دلیل که 

ریزی کنند،  توانند برای چند هفته یا چند ماه آینده خود برنامه های دیگر تنها می گیری کرونا و بحراندرگیری با همه

توانسته که  را مهار کنهمه  دولت چین  پنج گیری کرونا  برنامه  تدوین  اولویتد، مشغول  و  توسعه است  های ساله 

رود در  ها به اهداف گوناگون اشاره شده و انتظار می سال آینده تعیین کرده است. در این برنامه  ۱۵خود را برای  

ژه در  ویباکیفیت، اتکا به خود به توسعه اقتصادی    .مدت تعیین شده برای اجرای برنامه، اهداف یاد شده تحقق یابد

فناوری  پیشرحوزه  محیطهای  وضعیت  ارتقای  ارتش،  و  دفاعی  نیروهای  نوسازی  در  فته،  اصالحات  زیست، 

های آینده هستند. دولت چین با مشکالت بزرگ مواجه است، های گوناگون و... برخی اهداف پکن برای سال زمینه 

اقتصاد چین در چند   ...گرایی ودیگر، حمایتبا آمریکا و برخی کشورهای  سازی، تنشاز جمله کند شدن روند جهانی

ترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد، اما راه پیش روی پکن  سر گذاشتن اقتصاد آمریکا به بزرگ سال آینده با پشت 

پس از سال  جمهوری چین برای باقی ماندن در قدرت  پینگ، رئیسجین  جانبه هموار نیست. شیبرای توسعه همه

یابد، باید مقامات بلندپایه حزب کمونیست را متقاعد کند توانایی غلبه  ش پایان می اجمهوریاست که دوران ری  ۲۰۲۲

های پیش روی این در مطالب حاضر به برنامه پنج ساله چین، چالش   .های بزرگ پیش روی کشور را داردبر چالش 

 .شده است جمهوری چین و... اشارههای رئیس کشور، برنامه 

 های اقتصادی امپراتوری چین بلندپروازی/   ساله رونمایی کردندنجاردهمین برنامه پرهبران پکن از چه

پنج سه  : اقتصاددنیای  برنامه  برای چهاردهمین  از طرح کامل رهبران آن  ساله شنبه گذشته حزب کمونیست چین 

نظر گرفت(  ۲۰۲۵-۲۰۲۱) در  اقتصادی  برای رشد  اهدافی  برنامه چه  این  در  اما  کرد.  این ه شدهرونمایی  آیا  است؟ 

پنج  برنامه  در  که  است  اقتصاد  قرافقط  توجه  مورد  وساله  سیاسی  امور  یا  گرفته  پیدا    ر  اهمیت  هم  اجتماعی 

بین  است؟ کرده  اقتصاد  گروه  گزارش  دنیایبه  روزنامه  نوشت سیاستالملل  رویترز  میانگین  اقتصاد،  گذاران چینی 

برای  ۵ساالنه رشد اقتصادی حدودا   را  آینده  درصدی  به  گذاری کردهاین کشور هدفپنج سال  نزدیک  این رقم  اند. 

تر برای رشد اقتصادی در این کشور در نظر گرفته شده بود. دلیل این مساله  ای است که پیش ترین محدوده پایین 

که چشم کردهمخاطرات جهانی است  تیره  را  اقتصادی  از کسانیانداز  نفر  بهاند. سه  مربوط  مذاکرات  در  این   که 

اقتصادی  تری برای رشد  موضوع حضور داشتند به دنبال نشست هفته گذشته گفتند پکن به دنبال اهداف منعطف

برنامه پنج از همه در چهاردهمین  بیرونی ناشی  با خطرات  این طریق  از  تا  با  ساله است،  گیری کرونا و کشمکش 

دی و اجتماعی در  در حال بررسی اهداف توسعه اقتصا  آنها گفتند از آنجا که دولت هنوز  .ایاالت متحده، مقابله کند

کند، تصمیم  ینه را از رهبران ارشد حزب کمونیست دریافت می ساله است و دستورهای الزم در این زمبرنامه پنج 

نشده  گرفته  جینخاصی  شی  رئیساست.  طرح  پینگ،  گذشته،  هفته  نشست  در  مقامات،  دیگر  و  چین  جمهوری 

پنج  اهبرنامه  و  برای  ساله  کلیدی  با  ۱۵داف  به کشوری  تبدیل کردن چین  آنها هدف  کردند.  را مشخص  آینده  سال 

تا سال  و پیشرفت تا کشوری »نسبتا توسعه  ۲۰۵۰ا سال  »درآمد باال« ت این  را در نظر گرفته   ۲۰۳۵یافته«  اند که 

از   بیش  درآمد سرانه  مستلزم  است۲۰اهداف  دالر  درآم  .هزار  »با  کشورهای  جهانی  از  بانک  دسته  آن  را  باال«  د 

دالر است. طبق آمار بانک جهانی  ۵۳۵هزار و  ۱۲کند که سرانه درآمد ناخالص ملی آنها باالی  ایی تعریف می کشوره

در سال   چین  درآمد  و  ۱۰به    ۲۰۱۹سرانه  بخش سیاستدالر رسیده۴۱۰هزار  در  آگاه  منابع  از  یکی  گذاری  است. 

اعمی قالب  در  باید  اهدافی  توسعه گوید: »چنین  برای  کلیدی  به یک شاخص  ما همچنان  بیان شوند.  ارقام  و  داد 

پنج  برنامه  ادامه می  لهسااقتصادی در دوره  نیاز داریم.«او  ناخالص داخلی  چهاردهم  تولید  برای  دهد: »ما هدفی 

های فکر ق ها و اتاگویند اقتصاددان گذاری می منابع آگاه در بخش سیاست  «.درصد باشد۵تواند حدود  داریم که می

د کردند که اهدافی  هایی را پیشنهالید ناخالص داخلی رقم دولتی در گذشته برای اهداف میانگین ساالنه رشد تو

رئیس کمیسیون اصالح و  است. نینگ جیژه، نایبشدهدرصد را شامل می۶تا  ۵درصد و    ۵/  ۵تا    ۵درصد،  ۵در حدود  



 
ملی برنامه  (NDRC) توسعه  گفت  گذشته  دوهفته  همریزان  توصیه لتی  با  رهبرراستا  اهداف های  جزئیات  ان، 

پنج را مشخص خواهند کرد.    ۲۰۲۱-۲۰۲۵اقتصادی تفصیلی   برنامه  از تصویب  این اهداف پس  ساله در  قرار است 

اداره اطالعات شورای دولتی و کمیسیون اصالح و توسعه   .اعالم شود  ۲۰۲۱نشست ساالنه مجلس، اوایل سال  

عال در هلدینگ های فاند. اقتصاددانه درخواست رویترز برای اظهارنظر در این زمینه نداده ملی چین هنوز پاسخی ب

تا    ۲۰۲۱های  به هدف »درآمد باال« دست پیدا کند باید در فاصله سال   ۲۰۲۵اند چین برای اینکه تا سال  فته نامورا گ

ساالنه رشد تولید  عالوه باید میانگین  ه درصدی را تجربه کند. ب۹/  ۳، رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه حدود  ۲۰۲۵

درصد حفظ کند تا تولید ناخالص داخلی   ۷/  ۴ی  کم رودست  ۲۰۲۱-۳۵های  ناخالص داخلی خود را در فاصله سال

 .دو برابر شود ۲۰۳۵حقیقی تا سال 

پنج//    هانااطمینانی  برنامه  در  اقتصادی  برای رشد  آیا چین هدفی  که  نظر میاین پرسش  در  یا خیر، گیساله  رد 

متعهد    هایی که مطرح شده،گمانشود. شی در میان حدس و  گذاران محسوب میپرسشی کلیدی برای سرمایه

تر را دنبال کند که باعث شد برخی افراد داخلی درخواست رها شده است رشدی باکیفیت باالتر و اصالحاتی عمیق

درآمد متوسط« دار برای چین ضروری است تا از »تله کردن چنین اهدافی را به میان آورند. همچنان، حفظ رشد پای

متوسط، درآمد  در سطح  اقتصاد  تله،  این  در  کند.  می  عبور  میسیاست  .ماندراکد  داخلی  یک هدف  گذاران  گویند 

نااطمینانیتر می منعطف از همهتواند  افزایش بیرونی که ناشی  به  ایاالت متحده  گیری کرونا و تنش های رو  با  ها 

را   سیاستاست  بخش  در  آگاه  منابع  از  دیگر  یکی  کند.  میخنثی  نسبتا  گذاری  شرایط  با  بیشتر  »هرچه  گوید: 

می روبه   نامطمئن منعطفرو  اهداف  به  میشویم،  پیدا  نیاز  میکنیم.«پیشتری  داخلی بینی  ناخالص  تولید  شود 

از   بیش  کمی  فقط  امسال  ضعیف۲چین  این  کند.  رشد  برایدرصد  اقتصادی  رشد  در    ترین  گذشته   ۴۴چین  سال 

زیاد میانگین رشد ساالنه در فاصله سال به احتمال  ز   ۲۰۱۶-۲۰۲۰های  است و  به  از  را    ۵/  ۶یر هدف آن که بیش 

، هدف ساالنه تولید ناخالص داخلی ۱۹-های ناشی از کوویدکشاند. چین به دلیل نااطمینانی درصد بوده است، می 

 .استتا کنون، رها کرده  ۲۰۰۲ز سال برای نخستین بار ا   ۲۰۲۰خود را در سال 

گ نوشته تصمیم چین برای تعیین الگوی پینچاینادیلی به نقل از شی جین//    تر از اقتصادنظارت سیاسی پررنگ 

است. او گفته چین باید با  توسعه جدید به دلیل تغییراتی است که در شرایط سیاسی و اقلیمی جهان ایجاد شده  

زمان   در  روزافزون  آینده قابل پیش خطرات  و  باید  حاضر  این کشور  کند. شی در سخنرانی خود گفته  بینی مقابله 

ساله  ۵تایمز، برنامه  به گزارش گلوبال   .بهبود کیفیت و کارآیی توسعه در کشور به کار ببنددتمام تالش خود را برای  

دخالت با  است  قرار  چین  هنگجدید  در  بیرونی  کند.  های  مقابله  هم  تایوان  و  میکنگ  از  کارشناسان  چین  گویند 

میت ضعف نظارت سیاسی درس گرفته و متوجه اه تجربه اجرای اصل »یک کشور، دو نظام« در پنج سال گذشته  

شده ملی  توسعه  برای  کشورها  اقتصادی  نقش  مقابل  در  اجتماعی  بهو  نیروهای  است.  که  شرایط  این  در  ویژه 

هنگ در  مخالف  چالشبیرونی  ثب کنگ  برای  را  کرده هایی  ایجاد  کشور  این  در  و  ات  سیاسی  نظارت  تقویت  اند، 

پررنگ  پنج تر شدهاجتماعی  برنامه  برخالف  )سالاست.  مشارکت (  ۲۰۱۶-۲۰ه سیزدهم  بر  آن  تمرکز  عمده  های که 

ساله چهاردهم، نظارت عمومی دولت مرکزی بر اداره  اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در منطقه بود، در برنامه پنج

ا و  گرفته منطقه  قرار  بیشتری  تاکید  مورد  قانون  امور هنگجرای  کارشناس  لی شیائوبینگ،  و  است.  ماکائو  کنگ، 

به گلوبال تایوان ا تیانجین  برنامه پنجتایمز گفت: »پیشز دانشگاه نانکایی در  نفوذ هنگتر،  تقویت  بر  کنگ در ساله 

کنون با زوال شرایط سیاسی و محیط اجتماعی های مالی و تجاری تاکید داشت. اما اتوسعه جهانی و ادغام نقش 

در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.« او پرتنش که بستری برای دخالت خارجی فراهم کرده، آینده این شهر  

ها قرار داده است.« به این ترتیب لی دهد: »به این ترتیب برنامه جدید هدف خود را مقابله با این ضعفادامه می



 
کش این  است  دخالتمعتقد  افزایش  با  همزمان  شده  مصمم  سرعت  ور  را  خود  متحدسازی  رویه  بیرونی،  های 

 .ببخشد

 هشت ستون برنامه چین 

جمهوری دو هفته پیش نشست چهار روزه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با حضور رئیسزگروه نویسندگانرویتر

اف اقتصادی و اجتماعی برای پنج سال آینده  این کشور برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست ساالنه، تعیین اهد

رسید خواهد  تصویب  به  چین  خلق  ملی  کنگره  نشست  در  آینده  سال  نشست  این  نهایی  سند  منتشر   است.  و 

شود. در نشست دو هفته پیش، خواهد شد. در مطلب حاضر برخی جزئیات بیانیه پایانی نشست یاد شده ارائه می 

بررسی مورد  بلندمدت  اهداف  گرفت  همچنین  سال   .قرار  است.  داخلی  ناخالص  تولید  موضوع  جاری  نخستین 

هایی که درباره بحران کرونا و اثرات اقتصادی آن وجود داشت  دلیل ابهام به   ۲۰۱۲میالدی برای نخستین بار از سال  

های سال   دلیل بحران کرونا نرخ هدف رشد اقتصادی که برایتعیین نکرد. بهدولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد  

نمی  ۲۰۲۰تا    ۲۰۱۶ تحقق  بود  شده  سرمایه تعیین  این  یابد.  برای  اهدافی  آینده  در  آیا  بدانند  بودند  مایل  گذاران 

جاری رود سال شود یا نه. رهبران حزب کمونیست چین در بیانیه نشست اعالم کردند انتظار می شاخص تعیین می

هزار میلیارد یوآن برسد.   ۱۰۰هزار میلیارد دالر معادل حدود    ۱۴.۹۲میالدی تولید ناخالص داخلی کشور به باالتر از  

این رقم نسبت به رقم مربوط به سال گذشته باالتر است. اما چین به هدف خود یعنی دو برابر کردن تولید ناخالص 

 رسد، زیرا برای تحقق این هدف ضروری است اقتصاد امسال رشدنمی  جاری میالدیسال تا سال  ۱۰داخلی طی  

درصد خواهد    ۲/  ۱ترین حالت نرخ رشد اقتصادی چین امسال  بینانه که در خوشدرصدی داشته باشد درحالی  ۵/  ۶

د  به رش   ۲۰۲۵تا    ۲۰۲۱های  در بیانیه پایانی نشست دو هفته قبل همچنین آمده است چین قصد دارد بین سال   .بود

است. هنوز مشخص نیست آیا سال آینده هنگامی اقتصادی پایدار و مستحکم دست یابد و تاکید بر رشد با کیفیت  

م برنامه  محتوای  چین  که  کمونیست  حزب  نه.  یا  شد  خواهد  تعیین  رقم  شکل  به  رشد  هدف  شد  خواهد  نتشر 

داخلهمچنین هیچ اشاره ناخالص  تولید  برابر کردن  دو  برای  به هدف خود  در  ای  اما  نکرده،  آینده  ی طی یک دهه 

سرانه تولید ناخالص داخلی را به سطوحی که در   ۲۰۳۵ما این است که تا سال    بیانیه یاد شده آمده است هدف

برسانیم دارد  وجود  یافته  توسعه  دوگانه«    .اقتصادهای  اشاره شده »جریان  آن  به  بیانیه  در  که  دومین موضوعی 

در   بار  این موضوع نخستین  رئیس است.  از سوی  بهماه می  اتکا  آن  از  و منظور  جریان   جمهوری چین مطرح شد 

توسعه بعدی  فاز  برای  و  -داخلی  توزیع  تولید،  داخلی  از طریق جریان    -مصرف  چرخه  منابع خارجی  از  و استفاده 

تاکید    سال آینده   ۵شود. در واقع طی  المللی است. چرخه داخلی از طریق نوآوری درحوزه فناوری حمایت می بین

با استفاده از مولفه  با نوآوری حمایت می های داخاصلی در چرخه توسعه داخلی  شود و این چرخه  لی است که 

منابع   به  میداخلی  تالش  همچنین  است.  وابسته  هم  اصالحاتی خارجی  و  شود  تقویت  داخلی  تقاضای  شود 

شد خواهد  انجام  عرضه  سرمایه  .درحوزه  است.  فناوری  موضوع  پایانی  گذاراسومین  بیانیه  در  داشتند  انتظار  ن 

ر زنجیره جهانی ارتقای نوآوری فناورانه در چین که برای حرکت صعودی این کشور دهایی برای  نشست، به برنامه 

های اخیر متحده در ماه ویژه از آن جهت بسیار مهم است که ایاالت ارزش ضروری است، اشاره شود. این موضوع به

. در بیانیه یاد شده  های بزرگ فناوری چین جلوگیری کندت با فناوری پیشرفته به شرکت تالش کرده از عرضه قطعا

را   فناوری  درحوزه  خودکفایی  چین  است  میآمده  ملی  توسعه  از  حمایت  استراتژیک  عامل  این  یک  هدف  و  داند 

های امنیت تهای کلیدی دست یابد. همچنین چین ظرفیهای بزرگ در فناوری به پیشرفت   ۲۰۳۵است که تا سال  

المللی، توانمندی استراتژیک خود را حفظ جدید و منازعات بین های  ملی را تقویت خواهد کرد و در مواجهه با چالش

ظرفیتمی شدکند.  خواهد  تقویت  اقتصادی  رونق  کنار  در  دفاعی  و    .های  انرژی  خام،  مواد  موضوع،  چهارمین 

حزب  محیط مرکزی  کمیته  نشست  بیانیه  در  است.  با  زیست  اقتصادی  توسعه  بر  است  آمده  چین  کمونیست 



 
تمرک کمتر  خاآالیندگی  مواد  استراتژیک  ذخایر  افزایش  به  بیانیه  این  در  شد.  خواهد  حاملز  و  برای  م  انرژی  های 

بیانیه، سرمایه انتشار  از  قبل  یافتن نشانه تضمین خودکفایی اشاره نشده است.  دنبال  به  برنامه  گذاران  از  هایی 

هایی نظیر ذخایر  داشت که در زمینه   زایش ذخایر استراتژیک انواع مواد خام بودند و این انتظار وجودچین برای اف

گذاری چین در شد به موضوعاتی نظیر افزایش قدرت قیمتبینی میتعیین شود. پیش انرژی و مواد غذایی اهدافی

پنجمین موضوع اصالحات است. در بیانیه یاد شده    .ای اشاره شودبازار مواد خام و کاستن از تولید گازهای گلخانه 

ده است. در بخشی  تر خواهد شد، اما به جزئیات این هدف اشاره نشها عمیقتمامی حوزه  آمده است اصالحات در 

کننده بازی کند. همچنین در زمینه از بیانیه آمده است اجازه داده خواهد شد بازار در تخصیص منابع نقشی تعیین 

دارایی پیشرفت حقوق  غیرمنقول  مرکزیهای  کمیته  دیدگاه  شد.  خواهد  حاصل  بزرگ  این   های  کمونیست  حزب 

هایی برای توسعه شهری انجام  صورت گیرد و برنامه ای به شکل هماهنگ  است که ضروری است توسعه منطقه 

ت و توسعه گویند شکاف درآمدی بین شهرها و مناطق روستایی چین درحال افزایش اسها میشود. اقتصاددان

مندی، افزایش  دیگر است و این تفاوت در میزان بهرههای ثروتمند ساحلی بسیار بیشتر از مناطق  مناطق و استان 

ششمین موضوع مهم وضعیت جمعیتی چین است. چین با وضعیتی مواجه است که متخصصان آن را    .یافته است

لخورده در این کشور درحال افزایش و جمعیت کنند، به این معنا که جمعیت سابمب ساعتی جمعیتی توصیف می

. در بیانیه  ت. یک دلیل این روند، اجرای سیاست تک فرزندی طی چهار دهه اخیر استدر سن کار درحال کاهش اس

استراتژی آمده است چین  کمونیست  کمیته مرکزی حزب  از سوی  پیر شدن منتشر شده  برای حل مشکل  هایی 

سا پکن  کرد.  خواهد  اتخاذ  هنوز    ۲۰۱۳ل  جمعیت  اما  یافت،  خواهد  افزایش  بازنشستگی  رسمی  سن  کرد  اعالم 

سال    ۵۵سال و برای زنان    ۶۰گی برای مردان  حاضر سن بازنشستاقدامی در این زمینه انجام نشده است. درحال

اقتصاددان  .است است.  داخلی  مصرف  موضوع  مصرف هفتمین  بر  افزودن  برای  اقداماتی  چین  دارند  انتظار  ها 

کاالداخ بر مصرف  اقتصادی ضروری است  بردن رشد  باال  برای  انجام دهد.  افزوده  لی  باالتر،  ارزش  با  و خدمات  ها 

مصرف  و  صرفا خودروشود  باید  کنندگان  این هدف  تحقق  برای  نکنند.  دیگر مصرف  لوازم مصرفی  و  غذایی  مواد   ،

خانواده  عرضه  درآمد  است  ضروری  منظور  این  برای  و  شود  برده  باال  یابد.  شغلها  افزایش  باالتر  درآمد  با  هایی 

کنگ و  هشتمین موضوع، تایوان، هنگ  .ها موثر خواهد بودگونه شغلالی افزایش اینویژه در بخش فناوری و م به 

ماکائو است. در بیانیه یاد شده آمده است چین اقداماتی برای الحاق مجدد تایوان به سرزمین اصلی انجام خواهد  

ر، باید تحت حاکمیت پکن قرار  تایوان یک استان این کشور است که اگر الزم باشد با استفاده از زو   داد. از دید چین،

 .کنگ و ماکائو انجام خواهد دادو ثبات هنگ گیرد. چین همچنین اقداماتی برای رونق

 اهداف بلند پروازانه 

باکلی ریاستایاالت   تایمزنیویورک  کریس  انتخابات  درگیر  همهمتحده  و  به جمهوری  اروپا  در  کروناست.  دلیل  گیری 

همه مجدد  کردن  پیدا  فعالیت گیری  شدت  دیگر  بار  اقتصادکرونا  شیهای  اما  است  شده  متوقف  پینگ،  جینی 

گیری کرونا قدرتمندتر از قبل خارج شود. دو هفته  تواند از بحران همهجمهوری چین اعالم کرده این کشور می رئیس 

در   که  شد  توصیف  رهبری  شی  آن،  در  و  شد  برگزار  چین  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  ساالنه  نشست  پیش 

انبسال میان  از  را  آینده چین  بحران های  از  مقامات  وهی  از  که  این نشست  در  کرد.  به سالمت هدایت خواهد  ها 

رتبه حزب کمونیست تشکیل شده، اهداف بزرگی برای کشور تعیین شد و تحقق این اهداف سبب خواهد شد  عالی 

ی  ، تقویت قدرت نظامی و توسعه فرهنگهایی که در جهان وجود دارد در مسیر رونق اقتصادیرغم ابهامچین به

برسد. شی باالتر  به سطوح  و  کند  برنامه عظیم استجینحرکت  این  فرمانده  برای    .پینگ  اهداف چین  در خالصه 

روی ماست غلبه کنیم.« شی  ها و خطرات که پیشتوانیم بر طیفی از سختیشک میآینده آمده است: »ما بدون

برای نشان  این نشست  ایاز  این کشور دچار شدیدترین    ۹نکه  دادن  از بحران کرونا در چین که سبب شد  ماه پس 



 
می اخیر خود شود  دهه  چند  با  بحران  نشست  تواند  در  کرد.  استفاده  کند،  کشور حرکت  رهبری  مسیر  در  قدرت 

اشت، گیری در مدیریت بحران وجود درای، بدون اشاره به نقایصی که در ابتدای همهعضو دارای حق  ۲۰۰یادشده  

یکپارچه   حمایت  کردند.  ستایش  کرونا  بحران  مهار  در  کشور  استراتژیک  و  عظیم  پیروزی  حزب از  ارشد  مقامات 

از شی سبب افزایش قدرت و نفوذ سیاسی او شده و به وی کمک خواهد کرد در مسیر تحقق اهداف   کمونیست

تاب و  کند  فناوری قدرتمندتر حرکت  و  اجتماعی  و حزباقتصادی،  از بحران   آوری چین  دنیای پس  در  را  کمونیست 

ببردهمه باال  کرونا  بی  .گیری  پیچیده  »شرایط  کردند:  اعالم  کمونیست  حزب  با نمقامات  چین  شده  سبب  المللی 

کند اعضای حزب را متقاعد کند که تنها از منابع  پینگ تالش میجینهای جدید مواجه شود.« شیها و تنشچالش 

که دیگر سوی آینده برخوردار است. در حالی رای رهبری چین در این دوران سخت بهسیاسی، تجربه و عزم کافی ب

های مختلف هستند،  کردن با بحراناند و مشغول دست و پنجه نرمود شدهرهبران کشورها درگیر مسائل داخلی خ

است و کشور    کند این پیام را ارسال کند که حزب کمونیست کامال بر اوضاع مسلطرسد شی سعی مینظر میبه 

بینمی صحنه  در  بزرگ تواند  نقشی  می المللی  منتشر  را  پیام  این  کمونیست  حزب  تبلیغات  کند.  ایفا  که   کندتر 

داده دهد که این کشور از برتری برخوردار است و پکن وعده گیری کرونا نشان می موفقیت چین در مهار کامل همه

های اقتصادی و  ترین چالشبا این حال شی باید با برخی از جدی  .دواکسن کرونا را در اختیار دیگر کشورها قرار ده

گیری کرونا سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و افزایش  د. همهرو است مقابله کنژئوپلیتیک که چین با آنها روبه 

بین  به جایگاه  بیکاری شده و همچنین  ایاالت نرخ  و  این کشور لطمه زده است. روابط چین  تر پرتنش متحده  المللی 

دلیل های غربی علیه چین بهبشر دچار تنش هستند. دولتشده و دو طرف بر سر مسائل تجاری، فناوری و حقوق

اند و تحرکات نظامی گیری کرده های مسلمان در غرب چین موضع کنگ و رفتار با اقلیترکوب تظاهرات در هنگ س

است شده  کشور  این  همسایگان  خشم  سبب  خا  .چین  موسسه  دارئیس  در  می ورمیانه  سنگاپور  گوید: نشگاه 

ید آید. هیچ کشور مهم با اقتصاد  »چین با اقداماتی که انجام داده سبب شده یک ائتالف ضد این کشور در جهان پد

بزرگ یا حتی متوسط وجود ندارد که درباره رفتار چین نگران نباشد.« با توجه به اینکه جایگاه شی مستحکم است، 

به احتمال بسیار    ۲۰۲۲های چین باشیم. او پس از سال  مالحظه در سیاستسد شاهد تغییر قابلرنظر می بعید به

بر حزب کمونیست چین باقی خواهد ماند و این به آن معناست که حاکمیت او یک دهه یا  سال دیگر ره۵زیاد برای  

به استثنای مائو در این کشور حکمرانی تر از هر رهبر دیگر چین  بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد. تا آن زمان او طوالنی

ج  او  از  حمایت  برای  کمونیست  رهبری حزب  کادر  کردن  متقاعد  برای  است. شی  باقی کرده  در سمت  هت  ماندن 

کند تالش  باید  حزب  حزب    .رهبری  سلطه  تقویت  است:  مبتنی  هدف  یا  اصل  چند  بر  چین  توسعه  شی  دید  از 

بردن مصرف داخلی، نوسازی بخش صنعت، بهبود وضعیت برای باال   کمونیست بر جامعه، پیشرفت در حوزه فناوری

سال آینده را    ۵کمونیست برای    . این اهداف، برنامه حزبنیتیزیست و حفاظت از کشور در برابر تهدیدهای اممحیط

شده گوید: »در برنامه تصویب خارجی در نیویورک میاند. یکی از کارشناسان برجسته در شورای روابطتشکیل داده 

بعدی   مرحله  شرایط  تعیین  و  آمریکا  به  وابستگی  کاهش  فرایند  مدیریت  برای  چین  که  است  این  غالب  لحن 

همه فرصت سازی  جهانی با  مقابله  درگیر  کشورها  اغلب  که  زمانی  در  دارد.  رشد  برای  بزرگی  کرونا  های  گیری 

گیری وفقیت چین در مقابله با همه برای شی نشست اخیر نشان داد چطور م  «.هستند این یک برنامه بزرگ است

مستحک را  وی  سیاسی  جایگاه  توانست  داشت،  وجود  سال  ابتدای  که  مشکالتی  از  پس  ابتدای رونا  در  کند.  کم 

شمردند. اما با افزایش موارد ابتال به کرونا، شی با  گیری، مقامات چین تهدید حاصل از این بحران را کوچک میهمه

مواجه  شدت مردم  خشم  انتخابات  یافتن  از  قبل  هفته  یک  چین  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  نشست  شد. 

دهد. در اد تضاد موجود بین دو سیستم سیاسی را نشان میجمهوری در آمریکا برگزار شد و این دو رویدریاست 

یاد  اگر اختالفچین نشست  برگزار شد، طوری که  بیرون درز شده پشت درهای بسته  به  نظری هم وجود داشت 

حالی   .کردنمی در  داد  نشان  را  نشست  این  به  شی  ورود  چین  تلویزیون  نشست،  این  پایان  از  تمامی  پس  که 



 
کردند و ماسک بر  زدند. مقامات ارشد حزب با اشتیاق به سخنان شی گوش میاو کف می  حاضران پیوسته برای

ر این کشور است. استاد دانشگاه  گیری کرونا د شدن همهای از اطمینان چین به کنترل چهره نداشتند و این نشانه 

ویژه  ونی چین و آمریکا به گوید: »برای شی تفاوت بین وضعیت کنکالیفرنیا که از مقامات دولت کلینتون است، می

در زمینه مهار کرونا و وضعیت اقتصاد یک منبع بزرگ برای کسب حمایت داخلی است. شی مایل است پس از سال  

هشت سال است که در مسند قدرت است. سال    جمهوری چینبماند.« رئیس   همچنان در راس قدرت باقی  ۲۰۲۲

ریاست  ۲۰۱۸ دوره  دو  دادن محدودیت  پایان  وجود  جتصمیم  نگرانی  این  زیرا  مختلف شد،  انتقادهای  مهوری سبب 

رفته  عنوان یک واقعیت پذیرسد این موضوع بهنظر میداشت که قدرت در انحصار یک نفر باقی بماند، اما اکنون به 

خواهد در مسند قدرت باقی بماند. کمیته سال سن دارد اعالم نکرده تا چه وقت می  ۶۷شی که اکنون    .شده است

نیروهای  ی حزب کمونیست اعالم کرد چین در مسیر مدرنمرکز سازی ارتش حرکت خواهد کرد و کیفیت آموزش 

ن در حوزه فناوری شده است. باید ترتیبی ارتش ارتقا داده خواهد شد. شی همچنین خواستار افزایش استقالل چی

برابر شوک در  بیرونی کمتر آسیبداده شود که چین  ا های  بر  بنا  باشد.  عالم کمیته مرکزی حزب کمونیست،  پذیر 

سال فناوری طی  حوزه  در  باید  کشور  این  آینده  پیشرفت های  حیاتی  حوزه  های  در  و  باشد  داشته  بزرگی  های 

 .نوآوری پیشرو باشد

 توسعه هموار راه نا

پست مورنینگ  چاینا  ماسوث  مهم/    ژوزفین  که  را  خود  ساالنه  نشست  چین  کمونیست  حزب  پیش  ترین چندی 

این موضوع که چطور چین مینشست سی درباره  این نشست  در  کرد.  برگزار  این حزب است،  بهاسی  طور تواند 

های مختلف دست به گریبان است و  حرانکه جهان با بپیوسته در مسیر توسعه به حرکت خود ادامه دهد درحالی

های این کمیته برای اهداف  مای که پس از نشست منتشر شد، تصمیبر سر دوراهی قرار دارد، بحث شد. در بیانیه 

زمینهمیان در  بلندمدت  و  استمدت  ذکر شده  اجتماعی  و  اقتصادی  از    .های  مرکزی حزب   ۲۰۰بیش  کمیته  عضو 

ها،  برنامه پنج ساله چین به مذاکره پرداختند. نتیجه بحث  ر محتوای چهاردهمینشت درهای بسته بر سکمونیست پ

ها گیری کرونا، اختالل گذاری برای حفظ رشد اقتصاد در شرایط پرتنش کنونی بود. همههای سیاستتعیین اولویت 

اند حرکت به جلو  هستند که سبب شده  در زنجیره عرضه، روابط پرتنش با غرب و وضعیت بد اقتصاد جهان عواملی

برنامه وار شود. شرکتدش درباره  این نشست همچنین  در  رئیسکنندگان  تحقق هدف  برای  به هایی  جمهور چین 

است. این   ۲۰۳۵وگو پرداختند. هدف یاد شده تبدیل چین به یک کشور مدرن و بزرگ سوسیالیستی تا سال  گفت

ف و مفصل برای رسیدن به اهداف  ای شفازدیک برنامه کمونیست در آینده ن رود حزب  هدف مبهم است و انتظار می

طی   کند  ۱۵ملی  منتشر  آینده،  اهداف   .سال  به  دستیابی  کلید  فناورانه،  نوآوری  اخیر،  نشست  پایانی  بیانیه  در 

دی و  رود در آینده چین شاهد افزایش قابل مالحظه قدرت اقتصاتعیین شده معرفی شده و آمده است انتظار می 

به  و  باشد  فناور فنی  درحوزه  موفقیتی ویژه  به  پیشرفته  برنامه  های  برسد.  چشمگیری  نخستین  ۱۵های  ساله، 

جمهوری چین تعیین کرده  پینگ، رئیسجینبرنامه در نوع خود است و هدف آن دستیابی به هدفی است که شی

، قدرتمند، مدرن است که پررونقاست. هدف تعیین شده از سوی شی، تبدیل چین به یک کشور سوسیالیستی  

های چین  تعیین شده است. رسانه ۲۰۴۹یک و از لحاظ فرهنگی پیشرفته است. زمان تحقق این هدف سال دموکرات

تر اعالم کرده بودند که هدف نخست یعنی تبدیل چین به یک جامعه نسبتا مرفه و پررونق از هر جهت تا سال  پیش

تر آغاز کند. استقالل یا اتکا به خود گا به سمت اهداف بزرماده است سفر خود ر، از پیش تحقق یافته و چین آ۲۰۲۱

یکی از موضوعات مهم در برنامه پنج ساله است، زیرا چین با تهدید قطع ارتباط با جهان از لحاظ فناوری و ضعیف  

جهانی  روند  میشدن  نامیده  دوگانه«  »جریان  که  استراتژی  این  در  است.  مواجه  از  شود،  سازی  همچنان  چین 

تجارت خیه سرما و  استقبال میگذاری  تالش میارجی  اما همزمان  به کند،  داخلی  اقتصادی  اکوسیستم  یک  کند 



 
پذیر باشد. در چهاردهمین برنامه پنج ساله چین بر های بیرونی کمتر آسیبها و شوکوجود آورد که در برابر ریسک 

ا داخلی،  بازارهای  توسعه  و  اقتصادی  نوآوریکیفیت رشد  تاک  فزایش ظرفیت  توسعه جامعه  در  و  ید شده است. 

هنگ به  اشاره  یک  تنها  شده  یاد  ثبات  بیانیه  دارد  قصد  کمونیست  حزب  است،  آمده  آن  در  و  شده  تایوان  و  کنگ 

رفاه هنگ و  صلحبلندمدت  روش  به  چین  به  تایوان  مجدد  الحاق  مسیر  در  و  کند  را حفظ  ماکائو  و  آمیز حرکت  کنگ 

کرد پنج ساله    .خواهد  و  برنامه  اقتصادی  آن توسعه  در  و  اقتصادی است  توسعه  برای  راه  نقشه  اجتماعی چین 

اقتصادی که در سال  اهداف سختگیرانه  تعیین میبرخی  قبل  در های  اقتصاد چین  کنار گذاشته شده است.  شد 

ات  ه گذشته مرکز تحقیقهای متوالی در مسیر رشد قرار داشته و اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است. ماسال

جمهوری  رئیس  .تر خواهد شداز اقتصاد آمریکا بزرگ   ۲۰۳۲بینی کرد اقتصاد این کشور سال  پیشتوسعه دولت چین  

سخنرانی در  مستقلچین  باید  کشور  این  که  کرده  تاکید  بارها  خود  اخیر  فناوری  های  و  نوآوری  درحوزه  شود،  تر 

سرمایه  بهبوبیشتر  مسیر  در  کند،  محیط گذاری  وضعیت  مصرفزیست  د  بر  و  کند  رشد   حرکت  تا  بیفزاید  داخلی 

آسیب کمتر  خارجی  منفی  عوامل  به  نسبت  اقتصاد  و  باشد  داشته  باالتری  کیفیت  اهداف  اقتصادی  باشد.  پذیر 

ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی چین شامل رشد اقتصادی با کیفیت باال، توسعه فناوری  چهاردهمین برنامه پنج

نوآ اصالحات ساختاو  زنجیره  وری،  ایجاد  و  به  ری  بر حرکت  برنامه همچنین  این  در  است.  قدرتمند  صنعتی  عرضه 

 .زیست تاکید شده استسمت ارتقای محیط 

 سازی در چالش با جهانی

با تدوین چهاردهمین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی خود بسیار مایل  سیبیانایویلین چنگسی چین همزمان 

دیگر کشو تا  دهد  ترتیبی  به همکاری است  این کشور  با  از نشست  رها همچنان  پس  دهند.  ادامه  اقتصادی  های 

تعداد چین،  کمونیست  حزب  مرکزی  بر  کمیته  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  کشور  این  دولت  مقامات  از  لزوم  ی 

با پکن در دوران بحرانی کنونی تاکید کردند. درحال حاضر همه ایی  گرگیری کرونا و حمایتهمکاری دیگر کشورها 

سخنان مقامات بلندپایه دولت چین پس از آن بیان شد    .ها درباره افق اقتصاد جهان شده است سبب افزایش ابهام

این کشور نشست بسیار مهم س اولویت یاستکه  تعیین  پایان رسانده بود. گذاری و  به  را  آینده  پنج سال  برای  ها 

ای گیری کردند. این جدا شدن ایده و اقتصاد آمریکا موضع ویژه علیه جدا شدن کامل اقتصاد چین  مقامات یاد شده به 

ر دو سال اخیر اقدامات  ه است. داست که دولت ترامپ آن را آغاز کرده و در مرحله نخست، فناوری هدف قرار گرفت

های شدید در زمینه دسترسی به تجهیزات مورد نیاز خود  دولت آمریکا سبب شده شرکت هوآوی چین با محدودیت 

در کنفرانس مطبوعاتی معاون رئیس دفتر کمیسیون مرکزی حزب کمونیست چین در حوزه امور مالی   .و شودرروبه 

چی اقتصاد  دو  کامل  »جدا شدن  گفت:  اقتصادی  غیرواقع و  امری  آمریکا  اقتصاد  و  هیچ ن  اتفاق  این  و  است  بینانه 

یا دیگر کشورهای جهان ندارد. کسانی که خواهان   این جدایی هستند زیاد نیستند، اما  سودی برای چین، آمریکا 

ترین شریک تجاری چین است. اما دو کشور در بیش از  آمریکا بزرگ   «.بسیاری از کشورها طرفدار همکاری هستند

بوده و سال اخیر درگیر تنش د یکدیگر تعرفه اعمال  های مختلف  اند. دو طرف بر صدها میلیارد دالر کاالی صادراتی 

این تعرفه کرده  و  یادشده وارد کرده است. منتقدان می ا زیانهاند  به اقتصادهای  بر هایی  گویند کنترل دولت چین 

شرکت شده  سبب  کشور  این  ماقتصاد  از  چینی  شرکتهای  زیتهای  برابر  در  و غیرمنصفانه  آمریکایی  های 

ترین ده چین به بزرگ اند که در چند سال آینها پیش بینی کرده اقتصاددان   .های خارجی دیگر برخوردار باشندشرکت

ی شد  خواهد  تبدیل  جهان  رشد  اقتصاد  وابستگی  از  کاستن  برای  چین  گذاشت.  خواهد  سر  پشت  را  آمریکا  عنی 

  ۳۰گذاری، بدهی و صادرات تالش کرده بر مصرف داخلی بیفزاید اما تجارت خارجی همچنان  اقتصاد خود به سرمایه 

تشکیل می را  این کشور  داخلی  ناخالص  تولید  این سهم  درصد  قبال  البته  بود  ۶۰دهد  آینده، در سال  .درصد  های 

سرمایه و  خارجی  سرمایه  از  استفاده  واردات،  و  خواهد  صادرات  افزایش  خارج  در  انتظار  گذاری  همچنین  یافت. 



 
بینمی اولیه  رود جایگاه  کمونیست چین جزئیات  مرکزی حزب  کمیته  پایان نشست  در  کند.  پیدا  ارتقا  المللی چین 

شود منتشر شد.  ساله نامیده می که چهاردهمین برنامه پنج   ۲۰۲۵تا    ۲۰۲۱های  برنامه توسعه اقتصادی بین سال

ت  اقتصادی  اهداف  همچنین  یادشده  نشست  سال  در  گرفت  ۲۰۳۵ا  قرار  بحث  موضوع  .مورد  از  اصلی  یکی  های 

ملی محسوب می  توسعه  برای  استراتژی  یک  این  بود.  فناوری  درحوزه  به خود  اتکا  بر  تاکید  شود. چین  نشست، 

کند یک ها را باال برده است و تالش میهای حیاتی از جمله فناوری ساخت نیمه هادیاخیرا سرعت توسعه فناوری 

ر کند. مقامات شرکت سیستم  ایجاد  آمریکا  برای سیستم جی پی اس  از  قیب  کنفرانس مطبوعاتی پس  در  کننده 

فنی   دانش  و  تخصص  به  این کشور  که  کردند  اشاره  نکته  این  به  توسعه  بعدی  فاز  به  ورود  به  نیاز چین  توصیف 

نوآوری فناورانه چین هرگز یک وزیر علوم و فناوری چین در بخشی از سخنان خود گفت: »  .المللی نیازمند استبین

های سیستم بسته نوآوری نبوده است و در آینده درهای این بخش بسته نخواهد بود.« هدف دیگر چین در سال 

اند بر ایجاد یک جامعه مدرن سوسیالیستی تمرکز خواهند آینده ایجاد جامعه مدرن است. رهبران چین تاکید کرده 

 .لی استکرد که شامل نوسازی ارتش و دفاع م

 واردات نفت چین کم شد 

  ۱۲/  ۲ها خرید چشمگیر که ذخایر این کشور را به مرز اشباع رساند، در اکتبر  واردات نفت چین پس از ماه  : ایسنا

کرد پیدا  کاهش  آن  از  پیش  ماه  با  مقایسه  در  بزرگ   .درصد  که  چین  داد  نشان  چین  گمرک  کل  اداره  ترین آمار 

این   .میلیون بشکه در روز است  ۱۰معادل    میلیون تن نفت خرید که  ۴۲/  ۵۶در اکتبر  واردکننده نفت در جهان است،  

میلیون بشکه در روز نفت وارد کرده    ۱۰/  ۷۲میلیون بشکه در روز و در اکتبر سال گذشته    ۱۱/  ۸کشور در سپتامبر  

  ۱۱ریداری کرده که معادل  میلیون تن نفت خ  ۴۵۸/  ۵۶بود. طبق آمار رسمی، چین در فاصله ژانویه تا اکتبر مجموعا  

اند  تحلیلگران برآورد کرده .درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است ۱۰/ ۶ر روز بوده و میلیون بشکه د

ماه گذشته رشد کرده است. بسیاری از    ۹میلیون بشکه در روز در مدت    ۱/  ۷طور متوسط  که ذخایر نفت چین به

تقریبا همه سهمیه واردات امسال را    چهارم از واردات نفت چین سهم دارند،یکهای مستقل که در حدود  پاالیشگاه 

تغییر کند. چین سهمیه واردات نفت خام غیردولتی در سال  استفاده کرده  اما اوضاع ممکن است  به    ۲۰۲۱اند.  را 

ین هم آماری  میلیون تن خواهد رساند. گمرک چ  ۲۴۳افزایش داده و به    ۲۰۲۰درصد نسبت به سطح سال    ۲۰میزان  

درصد رشد کرد و   ۴۶/  ۶های نفتی این کشور در اکتبر نسبت به سپتامبر  رات فرآورده منتشر کرد که نشان داد صاد 

میلیون تن    ۷/  ۵۳در اکتبر به   LNG بر اساس گزارش رویترز، واردات گاز طبیعی شامل  .میلیون تن رسید۵/  ۷۹به  

 .ال گذشته رشد داشتدرصد در مقایسه با مدت مشابه س ۱۵/ ۵رسید که 

 ام در چین تغییر مسیر جی

جنرال : اقتصاددنیای  تا شاسیشرکت  دارد  قصد  به  موتورز  چین  در  بار  نخستین  برای  را  خود  پیکر  غول  بلندهای 

ترین های متنوع را به این کشور وارد کند تا خط تولیدش در بزرگ فروش برساند. از این رو در نظر دارد طیفی از مدل 

موتورز به رویترز اعالم کرد. برنامه  جنرال  نقلیه جهان تقویت شود. این خبر را رئیس بخش عملیات چینوسایل بازار  

اکنون این برند آمریکایی تمام محصوالتی را که در بازار چین ام است؛ چراکه همدهنده تغییر مسیر جیمزبور نشان 

تولید می به فروش می  این کشور  انتظار می ک   کند.  رساند، در خاک  را فرا شوری که  رود درحالی که کرونا جهان 

است در سال گرفته  که  باشد  بزرگی  اقتصاد  تنها  مواجه شود. جی،  رشد  با  بهجاری  دومین خودروساز ام  عنوان 

بزرگ خارجی در چین قصد دارد چهار مدل جدید را در این بازار ارائه دهد تا تصویر برند خود را ارتقا دهد و همچنین  

 .بهبود فروش در این کشور حمایت کند از



 
 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند 

ارز عمده و اصلی کشورها را اعالم کرد که به   ۴۷ماه( نرخ رسمی آبان  ۱۸نک مرکزی امروز )یکشنبه، با -ایرنا -تهران

ایرنا و براساس اعالم   به گزارش  .نسبت به روز گذشته ثابت ماند  دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، نرخ همه ارزها

بدون تغییر  هر پوند انگلیس هزار ریال،  ۴۲ تهبدون تغییر نسبت به روز گذش بانک مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز

و    ۵۵ به به دیروز  ۲۵۱هزار  تغییر نسبت  یورو بدون  و    ۴۹ ریال و هر  نین هر فرانک  همچ  .ریال اعالم شد  ۸۵۴هزار 

  ۶ریال، کرون دانمارک   ۵۸۶ریال، کرون نروژ چهار هزار و  ۸۶۰ریال، کرون سوئد چهار هزار و  ۶۷۰هزار و  ۴۶سوئیس 

  ۴۹۸هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۸ریال، روپیه هند    ۶۹۳  هزار و

 ۴۱۸کنگ پنج هزار و    ریال، دالر هنگ  ۶۳۷هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۹۶و    هزار  ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان  

براساس این گزارش، نرخ دالر    .ریال قیمت خورد  ۱۵۶هزار و    ۳۲  ریال و دالر کانادا  ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان  

ت  ۶۹۵   ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و  ۴۳۱هزار و    ۲۸نیوزیلند   ، روبل روسیه  ۹۲۷رکیه چهار هزار و  ریال، لیر 

ال، دالر استرالیا  ری  ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۲

هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۴۸۶هزار    ۳۰

ریال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۷۸و     روپیه سریالنکا دو هزار  ۱۰ریال،    ۵۳۴هزار و    ۴۹یکصد تاکای بنگالدش  ریال،    ۱۴۷

ریال، دینار   ۵۱۱همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و  .ریال تعیین شد ۳۱۶ر و هزا ۳۵و یکصد روپیه نپال 

  ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۲۸۹هزار و    ۱۳۷یکصد بات تایلند    ریال،  ۳۵۳هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۶۴۷هزار و    ۳۰لیبی  

و   یک   ۱۶۵هزار  جنوبی  ریال،  کره  وون  و    ۳۷هزار  اردن  ۴۳۸هزار  دینار  و    ۵۹  ریال،  تنگه    ۲۳۸هزار  یکصد  ریال، 

و    ۹قزاقستان   و    ۱۲ریال، الری گرجستان    ۶۹۴هزار  یک   ۳۶۰هزار  و  ریال،  دو هزار  اندونزی  روپیه    ریال،   ۹۵۴هزار 

افغانستان   بالروس    ۵۴۷افغانی  روبل جدید  آذربایجان    ۲۷۹هزار    ۱۶ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  یکصد   ۷۲۱هزار  ریال، 

  ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و     ۷۲۵و     هزار  ۳ریال، سومونی تاجیکستان    ۱۴۱و    هزار   ۸۷پزوی فیلیپین  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان 

 

 یشگاه واردات شانگهای، فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی چین و ایراننما

سومین نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای به عنوان بزرگترین رویداد اقتصادی چین بعد از شیوع    -ایرنا  -تهران

به   .کرده است  ویروس کرونا، فرصت مناسبی برای تقویت روابط اقتصادی ایران و چین در دوران پسا کرونا فراهم

ایرنا پنجشنبه  در س گزارش  روز  از  که  واردات شانگهای  المللی  بین  نمایشگاه  است    ۱۵ومین  آغاز شده   ۲۸آبان 

افزایش   ایرانی حضور دارند که نسبت به سال گذشته  بیانگر  درصدی نشان می دهد؛  ۱۰۰شرکت  موضوعی که 

شانگهای می گوید  رمضان پرواز« سرکنسول ایران در  آنگونه که »  .هدف گیری تجار ایرانی در این نمایشگاه است

با  ریزی بسیار وسیعی برای حضور شرکتبرنامه  های ایرانی در نمایشگاه امسال صورت گرفته بود اما متاسفانه 

شرکت ایرانی در    ۲۸شیوع کرونا و مشکالت لجستیکی پیش آمده این برنامه به طور کامل اجرا نشد. با این حال  

بخش فناوری و شرکت های دانش   4شرکت های ایرانی در   لاگرچه امسا  .مایشگاه شرکت دارندبخش اصلی ن 4

اما بیشترین مشارکت در   اند  بنیان، فرش و صنایع دستی، خشکبار و مواد غذایی و بخش فرهنگی شرکت کرده 

حضور دارند و    مترمربع در نمایشگاه امسال  ۱۰۸شرکت دانش بنیان ایرانی در مساحت    ۱۵بخش فناوری است که  

   .خود خواهند پرداخت به معرفی محصوالت

https://www.irna.ir/news/84102380/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84101999/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88
https://www.irna.ir/news/84101999/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88
https://www.irna.ir/news/84101999/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88


 
اهمیت این نمایشگاه تا حدی است که سفیر جمهوری اسالمی ایران //    فرصتی برای تقویت مبادالت ایران و چین

نمایشگاه   گفت:  شانگهای  واردات  المللی  بین  نمایشگاه  سومین  در  ایران  فعال  مشارکت  به  اشاره  با  چین  در 

برگزاری این رویداد   محمد کشاورز زاده" به ایرنا افزود:"  .است   تی برای تقویت مبادالت ایران و چینشانگهای فرص

برای جهان دارد با کرونا است نشان از عزم چین برای گشودن بازار خود  او اظهار   .در حالی که دنیا درگیر مبارزه 

ین رویداد  مسال تجارت آنالین نقش بسزایی در ا کرد: با توجه به شرایط و محدودیت های کرونایی انتظار می رود ا

باشد و فرهنگی    .داشته  در دو دسته صنعتی  کاالهایی  امسال  ایران  زاده اظهار کرد:  نمایشگاه   کشاورز  این  در 

در شرایطی که دنیا با افول اقتصادی شدید مواجه  سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین گفت:  .عرضه کرده است

 .ار بزرگ چین را جدی بگیریمداد را فرصت مغتنمی بدانیم و بازباید این روی است

اما مقامات شانگهای نیز برای برگزاری مناسب //    سنگ تمام مقامات شانگهای برای برگزاری مناسب نمایشگاه

و به منظور حفظ    ۱۹-های ناشی از شیوع کوویداین نمایشگاه، سنگ تمام گذاشته اند به طوری که به دلیل نگرانی 

احداث   بر  کنندگان، عالوه  داوطلبان صلیب سرخ   ۹سالمتی شرکت  و حضور  نمایشگاه  برگزاری  در محل  درمانگاه 

بازدی به  از  برای کمک  بازدیدکنندگان  از خروج  پس  روز  نمایشگاه هر  اجرایی، ضد عفونی محل  عوامل  و  دکنندگان 

مللی واردات چین با هدف ادغام فضای کسب  النمایشگاه بین     .یابدمحل شروع می شود و تا نیمه شب ادامه می

ت. فضای اختصاص داده شده المللی برای سومین سال پیاپی برگزار شده اسو کار و تجارت چین با بازارهای بین

افزایش   با  امسال  نمایشگاه  در یک مساحت    ۲۰به  به سال گذشته،  برگزار    ۳۶۰درصدی نسبت  متر مربعی  هزار 

 .شده است

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین هم با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه  //    بازار چین  فرصتی برای گسترش

ک اظهار  شانگهای  واردات  المللی  فرصتبین  نمایشگاه  این  که  است رد  چین  بازار  گسترش  برای   .مطلوبی 

گفت: برگزاری این    مجیدرضا حریری« با یاداوری اینکه ایران برای دومین بار در این نمایشگاه شرکت کرده است»

نمایشگاه نه تنها فرصت بزرگی در اختیار موسسات جهان از جمله موسسات ایرانی برای گسترش بازار چین قرار  

بود اقتصاد جهان خواهد  توسعه  برای  بیشتری  انگیزه  کرونا،  اپیدمی  با  مبارزه  کنونی  در شرایط  بلکه  با    .داده؛  او 

نمایشگاه بین المللی واردات چین شرکت کرد، افزود:   اعزام نمایندگانی، در  ایران از سال گذشته با اشاره به اینکه

مایل بسیار دارند و همه موسسات ایرانی که سال گذشته موسسات ایرانی برای حضور در این دوره نمایشگاه ت

اند کرده  نام  ثبت  نیز  امسال  بودند  کرده  ا شرکت  چین  بازار  گسترش  برای  مطلوبی  فرصت  واقعا  که  طرف  چرا  ز 

  ۲۰موسسه ایرانی با تاسیس    ۱۵به گفته وی در سال گذشته    .موسسات جهانی از جمله موسسات ایرانی است

نمایشگ  این  در  ایرانی  غرفه  موسسات  بیشتر  کرونا،  گیری  همه  پایان  از  پس  امیدواریم  و  بودند  کرده  شرکت  اه 

المللی واردات  به اهمیت برگزاری نمایشگاه بین با اشاره   کارشناسان  .بتوانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند

ی غنی و فقیر و اقتصادهای  شانگهای در اقتصاد جهانی، ابتکار دولت چین را بستری برای همکاری بین کشورها

 .برد توصیف می کنند -کوچک و بزرگ در قالب همکاری برد

بازرگانان ایرانی شرکت کننده در نمایشگاه   حسن صادق زاده از//    استقبال بازرگانان ایرانی از نمایشگاه شانگهای

ت کردم و راضی بودم چین شرک شانگهای به رادیو تلویزیون مرکزی چین گفت: دو سال پیش در نمایشگاه واردات

کیلوگرم زعفران آوردیم و ظرف    ۵۰وی افزود: در اولین دوره این نمایشگاه    .به همین دلیل امسال هم شرکت کردم

ما در استان "چینگ هایی" است، سال دوم فرش  معامله ساالنه یک مغازه تیم، این برابر میزانروز همه را فروخ  ۵

فروخ سرعت  به  نیز  ایرانی  دستباف  از  های  بیش  به  معامله  مبلغ  و  شد  رسید  ۳ته  یوان  داد:    .میلیون  ادامه  او 

یرد و بسیاری از خریداران ما  محصوالت مرغوب تولید ایران هر چه بیشتر مورد پسند و توجه مردم چین قرار می گ

اینده شرکت  مهدی اولیایی نم  .شرکای ما شده اند؛ این بزرگترین انگیزه حضور پی در پی ما در این نمایشگاه است

زعفران خراسان نیز گفت: برگزاری به موقع نمایشگاه واردات چین کامال نشانگر موفقیت استراتژیک چین در مقابله  



 
امیدوارم   کرونا است.  آشنا شوندبا  ما  با محصوالت  بیشتر  مردم چین  نمایشگاه،  این  نمایشگاه    .با کمک  سومین 

منظور های مثبتی را به  ی کشورهای مختلف می دهد که چین قدمواردات شانگهای این نوید را به فعاالن اقتصاد

با دولت احیای اقتصاد خود و تقویت همکاری تا بدین ترتیب  هایش  های اقتصادی  فعالیتهای دیگر برداشته است 

یابد تداوم  بین کشورهای مختلف  قبل  بین  .همچون  به  در دومین نمایشگاه  قراردادهایی  واردات شانگهای  المللی 

و    ۷۱رزش  ا بازار    ۱۳۰میلیارد  به  با توجه  واردات، صادرات شانگهای  نمایشگاه  لذا سومین  امضا شد.  میلیون دالر 

های ایرانی به های خارجی از جمله شرکتپرتاب بسیاری از شرکتتواند سکوی  مصرف و جمعیت زیاد چین می

 .را جبران کنند بازار چین باشد تا از این رهگذر رکود موجود در بازارهای اقتصادی

 

 چین الگوی توسعه بی مانند جهان

به دومین -ایرنا-پکن تبدیل شدن   ، تدابیر سرسختانه  با  کرونا  ویروس  و فنی، مهار  پیشرفت های چشمگیر علمی 

وسوم به مللی و اجرای بزرگترین طرح قرن بیست و یکم ماقتصاد بزرگ دنیا و حضور فعال در سازمان های بین ال

ده  و  نوین  ابریشم  که جهان  راه  کرده  تبدیل  توسعه  از  بی همانند  الگویی  به  را  دیگر چین  مورد  و شاید صدها  ها 

نکرده است تجربه  مقیاسی هرگز  به    .درچنین  و صنعتی سازی سخن  توسعه  از  وقتی  نیز  ایرنا،هنوز  گزارش  به 

آید ژاپن خیره می شود  میان می  الگوی رشد  به  نگاه ها  موفقیت    همه  اما  داشته  به غرب  تمایلی هم  البته  که 

از آن   از کشورهای دیگر همچنان  هایش در آسیا و دنیا چشمگیر توصیف شده است. موفقیت هایی که بسیاری 

روبرو هستند و نمونه آن   البته این کشورها امروز در مسیر رشد خود با چالش های بسیاری  .الگوبرداری می کنند

که بود  اقتصادی  خود   ضعف  خاص  رشد  الگوی  با  چین  که  درحالی  شد.  کشورها  این  درگیر  کرونا  شیوع  از  پس 

و   میلیارد  یک  از  بیش  جمعیتی  میان  در  را  بیماری  شد  روز    ۳۵۰موفق  هر  کشورها  این  کند،  مهار  نفر  میلیون 

 .ی کندامیدی فزاینده ای را به اقتصاد دنیا تزریق مآمارهایی از رکود اقتصادی منتشر می کنند که نا

این دو کشور را پیش از این که چین به قدرت بزرگ اقتصادی و صادراتی و  //    ببرهای آسیایی-ژاپن و کره جنوبی**

خدماتی دنیا تبدیل شود ، ببرهای آسیایی لقب می داده اند. دو ببر آسیایی با اقتصادهای قوی و درامدهای بسیار  

بسیاری از کشورها و مناطق دیگر چون سنگاپور و    .نزد بوده اندن که در زمینه های علمی و فنی و تجاری نیز زبا کال

البته  آنها  کنند.  پیدا  در سرها  توانستند سری  و  ملحق شدند  ای  چنین جرگه  به  بعدها  تایوان  و حتی  کنگ  هنگ 

در  امروز  اما  باشند  ژاپن  و  کره جنوبی  پای  به  پا  با    نتوانستند  فوی ستاره  مناطقی  و  آسیا کشورها  قاره  و  جهان 

به   سیار فراوان در عرصه های اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری و مراکز مالی شناخته می شوند.دستاوردهای ب

عنوان اولین کشور غیر غربی که به صنعتی سازی واقعی دست یافته است ، مدل توسعه ژاپن مدلی است که در  

اندازه گیری موفقیت در آسیا داردآن جهان هنوز تم به  این کشو  .ایل  رها و مناطق قدرت های بزرگ  امروز اگرچه 

مالی و بانکی ، علمی و فنی ، تجاری و سرمایه گذاری محسوب می شوند اما وقتی چین برنامه توسعه چند ساله 

ز توسعه سریع و در یک فرایند  اش را در تازه ترین اجالس حزب کمونیست در هفته ای که گذشت ، رونمایی کرد و ا 

ش مصنوعی گرفته تا امور مالی ، قلمروهای بهداشتی و پزشکی و انرژی های  پیچیده خبر داد و بر توسعه از هو

آمریکا   و  جنوبی  کره  و  ژاپن  نظیر  هایی  قدرت  داد،  خبر  دیگر  های  عرصه  بسیاری  و  ها  هادی  نیمه   ، پذیر  تجدید 

ت. آینده ای  اقع چهاردهمین برنامه پنج ساله چین یک نقشه راه برای آینده اسدرو  .انگشت حیرت به دندان گرفتند

فرایند  یک  بلکه  نیست  چین  مختص  است  کرده  تاکید  بارها  چین  خلق  جمهوری  رییس   » پینگ  جین  شی   « که 

اشتراکی برای همه کشورها و کل بشر است و چین همیشه از همه کشورها برای سوار شدن بر قطار توسعه 

سال های طوالنی   .را نمایان می سازد چین استقبال می کند. برنامه ای جدید که اوج رهبری اقتصادی چینسریع 

و جزییات و   آورد  مثال می  ای  زمینه  در هر  را  و کره جنوبی  ژاپن  اقتصادی چون  الگوهای  و جهان  است که آسیا 

ین باعث برتری آنها در بسیاری از عرصه  کاربرد طرح های آنها متفاوت از بسیاری کشورهای دیگر بوده است و هم

https://www.irna.ir/news/84102001/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
این ستاره های صنعتی شرق آسیا دیگر قدرت یکه تازی ندارند و الگوپذیری ها متفاوت  ها شده است. اما امروز  

مبدل شده است توسعه  معیار  به یک  بتدریج  و چین  در مسیر    .شده است  کره جنوبی  و  ژاپن  نظیر  کشورهایی 

د و هنوز نیز چنین  گو برداری کردند بلکه ارتباط و وابستگی زیادی هم به غرب داشتنتوسعه خود از غرب نه تنها ال

است و دارای اتحادهای قوی با آمریکا هستند و در بسیاری از عرصه ها سکان امور آنها به امور غرب پیوند خورده  

در بسیاری مانند چین در سیاست خارجی خود  این کشورها  تا  باعث شده است  و همین  دارای    است  بخش ها 

وص بر آنها کامال مشهود است و پایگاه های نظامی که آمریکا در  استقالل کافی نباشند و نفوذ و قلدری آمریکا بخص

نشانه   کند،  وادار می  نظامیانش  برای  از هزینه ها  بسیاری  پرداخت  به  اجبار  به  را  آنها  و  کرده  دایر  این کشورها 

یا آلمان و  این کشورها یا از آمریکا و     .ه آنها با روش چین برای رشد استهایی از تفاوت راه ها و روش های توسع

یا کشورهای دیگر غربی در بسیاری از زمینه های توسعه صنعتی پیروی کردند. آنها نظام های مالی و بانکی قوی  

الگوبرداری نمودند و صنایع فوالد و خ از غرب  بتدریج در بخش های زیرساختی نیز  نیز تقویت  ایجاد کردند.  را  ودرو 

رفتند که شرکت های چند تا جایی پیش  و  این    کردند  از  فراوانی  امروز نمونه های  و  گرفتند  آنها شکل  ملیتی در 

  .شرکت ها در ژاپن و کره جنوبی مشاهده می شود

ن این کشورها اگرچه توسعه چشمگیری داشته اند اما بروز بحرا//    چالش های قدرت های سنتی اقتصاد آسیا**

شرایط را برای تغییر قطب بندی ها هموار کرده های مالی در سال های اخیر و بتدریج ضعیف تر شدن اقتصاد آنها ، 

و    .است گیر  بیماری های همه  نظیر  هایی  چالش  درکنار  جنوبی  کره  و هم  ژاپن  که هم  می رسد  نظر  به  امروز 

آنها هم باید    .رایط بین المللی نیز داشته باشندباید سیاست هایی برای مقابله با ش  ۱۹بخصوص مورد اخیر کووید  

باید پاسخگوی اعتراضات مردمی  اتحادهای سنتی خو د را با کشورهای غربی و بخصوص آمریکا حفظ کنند و هم 

چالش   .درباره این حضور نظامی آمریکا باشند و هم اینکه باید جوابی برای کشورهای همسایه خود داشته باشند

گانه چند  آنها  با    های  تجاری  ارتباط  و  یک سو  از  آمریکا  با  اتحاد  و  ارتباط  از جمله است. حفظ  دیگر  از طرف  چین 

بزرگترین چالش ها است. افزون بر این قدرت اقتصادی فزاینده چین هم برای آنها سردرد است. شرکت های چینی  

هستند نفوذ  حال  در  جنوبی  کره  و  ژاپن  در  برنامه   .بسرعت  گر  نظاره  آنها  چین«   امروز  »ساخت  عنوان  با  چین 

می داند. اما این برای کشوری که در جهان پرجمعیت ترین است و به بال    هستند که آمریکا صراحتا آن را یک تهدید

  .های دومین اقتصاد دنیا مجهز است، شدنی است 

دنیا** نوظهور  قدرت  اند  //    چین  توانسته  ها  چینی   ، فوق  کشورهای  وابسته  توسعه  روند  یک  برخالف  ارایه  با 

ف پیشتاز می شوند. شرکت های ژاپنی و کره ای که  الگوی جدید از رشد به جلو بروند. آنها در عرصه های مختل

زمانی رقابت جهانی نوآوری را از آن خود کرده بودند، امروز دیگر در تامین جهانی مانند سابق قدرتمند نیستند و 

شرکت هایی نظیر     .و راه های ابتکاری را در پیش گرفته است  برخالف آنها چین شرکت های خود را تاسیس کرده

لی بابا و موسسات بسیار بزرگ تلفن های همراه ، هوش مصنوعی و شرکت های خودروساز چین و تنسنت و ع

بسیاری از موسسات دیگر علمی و فنی این کشور به روشنی مسیرشان را ابتکاری دنبال می کنند و ابایی هم 

بتدر که  واشندارند  برای  بزرگ  آنها یک چالش  توسعه سریع  و  بگیرند  فاصله  آمریکا  از  از قدرت  یج  و بسیاری  نگتن 

وانگ جیانگ« وزیر علوم و فناوری چین می گوید: اولین بار است که ما یک »   .های سنتی اقتصادی گذشته است

او می افزاید که این برنامه نمادی    .برنامه ) برنامه چهاردهم توسعه ( را به طور خاص به فناوری اختصاص داده ایم

  .برای عرصه های مختلف علمی و فنی راه و نقشه تنظیم و ترسیم کرده ایم  از اعتماد به نفس فناوری است. ما

این همان موضوعاتی است که پیشتر نیز رهبر چین در پنج سال گذشته به آن اشاره کرده بود و وقتی برنامه راه  

یگانش  میالدی ارایه می کرد ، از کشورهای مختلف بخصوص آسیایی ها و همسا  ۲۰۱۳ابریشم نوین را در سال  

امروز    .دعوت کرد که سوار قطار تندرو توسعه چین شوند و گفت که از مشارکت آنها به گرمی استقبال می شود

ال است. یک غول میلیون کاربرد فع  ۹۰۰فقط شرکت علی بابا به تنهایی نمادی از ابتکار و نواوری در چین با حدود  



 
شود. امروز چین یک مدل و الگو از توسعه ارایه می اقتصادی که نیروی جاذبه اش از غرب به شرق مشاهده می  

  .کند که جهان هرگز مانند آن را تجربه نکرده است

 

 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرد   ۶۹۰چین 

در مجموع (  ۲۰۲۰  -  ۲۰۱۶ساله توسعه )  ۵شور در قالب برنامه  بازرگانی چین اعالم کرد این ک وزارت    -ایرنا  -تهران

سال گذشته،   ۵به گزارش روز شنبه وزارت بازرگانی چین، در    .میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده است   ۶۹۰

میلیارد دالر رسیده است که    ۹۰۰هزار و    ۳میزان صادرات شرکت های خارجی مستقر در چین به دیگر کشورها به  

بر پایه این گزارش، مالیات دریافت شده از این شرکت ها توسط    .درصد صادرات کل چین را شامل می شود  ۴۱.۷

میلیون شغل    ۴۰درصد کل درآمد مالیاتی این کشور را در بر گرفته است. این شرکت ها حدود    ۱۹.۳حدود    چین نیز

اند کرده  ایجاد  چین  ج  .در  سال  ابتدای  گذاری،  سرمایه  جذب  هدف  با  میالدیچین  منفی   اری  موارد  فهرست 

تعداد موارد منفی   را کاهش داد در فهرست جدید،  دسترسی سرمایه گذاران  دسترسی سرمایه گذاران خارجی 

خارجی در چین کاهش یافته و محدودیت های دسترسی سرمایه گذاران خارجی به بازار این کشور هم کمتر شده  

حمل و  های مهمی مانند خدمات مالی، زیرساخت ودماتی، زمینهبر اساس این فهرست، در حوزه صنایع خ    .است

و   گذاران خارجی گشوده شده  روی سرمایه  به  در شرکت های نقل  درصد سهام خارجی  مورد  در  محدودیت ها 

صندوق  مدیریت  بهادار،  اوراق  های  زمینه  در  شده  فعال  برداشته  عمر  بیمه  و  آتی  کاالهای  گذاری  سرمایه  های 

حاکی است در چارچوب این فهرست، همه محدودیت های دسترسی سرمایه گذاران خارجی به    گزارش ها  .است

 .ز از بین خواهد رفتزمینه امور مالی چین نی

 

 ار از سقوط قطعی دقیقه برای فر  ۹۰تساوی ارزشمند شاگردان قطبی؛ 

بازی    -ایرنا  -تهران برای  تا  رسید  تساوی  به  خود  میزبان  برابر  در  قطبی  افشین  هدایت  با  اوربرایت  شیجیاژونگ 

به گزارش ایرنا، تیم فوتبال شیجیاژوانگ اوربرایت با هدایت افشین قطبی در بازی رفت پلی   .ر باشدبرگشت امیدوا 

مصاف میزبان خود ووهان زال رفت و به تساوی بدون گل دست پیدا   آف پانزدهم و شانزدهمی سوپرلیگ چین به

لیگ دسته دوم خواهند مسابقه به صورت قطعی راهی    ۲قطبی و شاگردانش در صورت شکست در مجموع    .کرد

شیجیاژوانگ  صورت  آن  در  بماند.  لیگ  در  تا  بود  خواهد  تیم  این  برای  دیگر  فرصت  یک  پیروزی  صورت  در  اما  شد 

 .اید به مصاف تیم دوم لیگ دسته دوم برود و بازی پلی آف دیگری را برگزار کنداوربرایت ب

 

 د های چین از موفقیت آمیز بودن واکسن کرونای تولیدی این کشور خبر دادنرسانه

رسانه های چین روز شنبه از موفقیت آمیز بودن واکسن تولیدی این کشور خبر دادند و اعالم کردند: هیچ  -ایرنا-پکن

ساخت این شرکت را دریافت و به خارج سفر کرده اند، به ویروس کرونا    ۱۹یک از افرادی که تاکنون واکسن کووید  

اند نشده  ر   .مبتال  جینگجن«  »لیو  ایرنا،  گزارش  شرکتبه  مصاحبه    ییس  در  امروز  چین  سینوفارم  داروسازی 

  ۵۶هزار نفر با واکسن مذکور واکسینه شده اند که از میان آنان    ۱۰۰مطبوعاتی در پکن خاطر نشان کرد که تاکنون  

هزار نفر سفرهای خارجی داشته اند ولی هیچ کدامشان کرونا نگرفته اند و عالیم منفی نیز در میان واکسینه شده 

پتروشیمی    .ده استشاهده نشها م از کارکنان شرکت ملی نفت ، شرکت  افراد شماری  این  از میان  وی گفت: 

لیو   .چین و غول فناوری چین شرکت هواوی هستند که بعضا در محل های دیگری غیر از چین ماموریت کاری دارند

نفر واکسینه شده اند ولی   ۹۰ردند ،  در دفتر هواوی در مکزیک کار می ک نفر از کسانی که  ۱۰۰تصریح کرد:از میان  

متخصص واکسن   تائو لیناّ«»  .تن از کسانی که واکسن سینوفارم را نزده بودند، به ویروس کرونا مبتال شده اند  ۱۰

در شهر شانگهای واقع در شرق چین نیز در مصاحبه ای که روزنامه گلوبال تایمز چین بخش هایی از آن را منتشر  

https://www.irna.ir/news/84101876/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B6%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84101776/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84101970/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


 
واکسن زده اند، به کرونا آلوده نشده اند دلیلی بر تاثیرات   از کسانی که ه هیچیکواقعیت ککرده است، گفت: این  

است مثبت واکسن    .واکسن  که  رود  می  احتمال  نظر  به  موجود  های  داده  اساس  بر  که  کرد  بینی  پیش  وی 

رم نیز گفتکه از  رییس شرکت دارو سازی و تولید واکسن سینوفا   .بزودی وارد بازار شود (Sinopharm) سینوفارم

، مصر ، بحرین ،    ماه ژوئن ، آزمایش های کلینیکی مرحله سه سینوفارم در ده ها کشور و منطقه از جمله امارات

نمونه ها و داده های علمی اثبات می کند   لیو افزود:  .هزار داوطلب در جریان بوده است  ۵۰مراکش با بیش از پرو و 

با کرونا بسیار موثر استکه واکسن ساخت این شرکت برای مقاب پایان     .له  تا  به گفته وی، سینوفارم قرار است 

که سال آینده میالدی میزان تولید به   دز واکسن تولید کند و براورد می شودمیلیون   ۱۰۰سال جاری میالدی حدود  

فوری تصویب    چین سه واکسن برای استفاده   .میلیارد دز برسد که برای مردم چین قابل استفاده خواهد بود یک

این ، دیپ های درمعرض خطرهای جدی گروه برای واکسن ها  کرده است.  لمات  مانند کارکنان بخش های پزشکی 

اجرای برای  از کشور  به خارج  اعزامی  کارمندان  و  دیده  به کشورهای آسیب  اعزامی  نوین   های  ابریشم  راه  طرح 

 .است استفاده شده

 

 های چین و ژاپن سانهبازتاب پیروزی بایدن در ر

های ها و رسانهدنبال اعالم پیروزی "جو بایدن" در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی شبکه به -ایرنا  -تهران 

رسانه  کردندآمریکایی،  منعکس  را  مهم  رویداد  این  فوری  صورت  به  نیز  ژاپن  و  چین  در    .های  ایرنا،  گزارش  به 

ی چاینا دیلی، مردم و گلوبال تایمز نیز با  هاو تلویزیون انگلیسی زبان چین، روزنامه عالوه بر خبرگزاری شینهوا   چین

کردند منعکس  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  بایدن  پیروزی  فوری،  خبر  قالب  در  و  پیامک  نیز   .ارسال  ژاپن  در 

ای آمریکایی، بایدن را پیروز  هتلویزیون "ان. اچ. کی" و همچنین خبرگزاری رسمی کیودو، با استناد به اخبار رسانه 

ری  کردندانتخابات  اعالم  آمریکا  جمهوری  کسب    .است  با  بایدن  تنها    ۲۹۰جو  برابر  در  الکترال  دونالد    ۲۱۴رای  رای 

ترامپ، به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد و خانم کاماال هریس نیز به عنوان اولین زن  

ایرنا، شبکه خبری  رش شامگاه شبنهبه گزا   .رئیس جمهوری این کشور برگزیده شدرنگین پوست، به عنوان معاون  

می  دنبال  لحظه  به  لحظه  را  آمریکا  انتخابات  اخبار  که  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  و  نیوز  فاکس  ان،  ان  کنند، سی 

اعالم کردند انتخابات شد لحظاتی پیش  از  دوره  این  پیروز  پی  .بایدن  لحظاتی  نیوز هم  آرای  شبکه فاکس  تعداد  ش 

را   بایدن  ت  ۲۹۰الکترال  اعالم کردرای  لحظه  این  به کسب دست کم   ا  نامزدی که موفق  پیروز    ۲۷۰هر  رای شود، 

این نامزد حزب دموکرات در سومین دور نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در    .انتخابات خواهد بود

عنوان نامزد رسمی این   به رقابت برخاست و سرانجام در ماه اوت بههای خود  حزبیگیر ابتدا با همانتخاباتی نفس 

 .حزب برای رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری چهل و پنجم و نامزد حزب جمهوریخواه برگزیده شد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های ایران در چین استقبال از غرفه

با حضور   چین  واردات  المللی  بین  نمایشگاه  از جمله    ۲۷۰۰سومین  جهان  از سراسر  صنعتی  و  بازرگانی  شرکت 

از پکن، یکی  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  جمهوری اسالمی ایران در حال برگزاری است.

 های است.، نمایشگاه واردات صادرات شانگهای اخیر در چین و جهانهای تخصصی در سال از بهترین نمایشگاه 

خاص به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا به نمایندگی  مرکز فناوری پیشرفته ایران و چین به علت شرایط  

هایی  های مختلف در حاشیه این نمایشگاه قرارداد های ایرانی در نمایشگاه حاضر است. همچنین کشور از شرکت

های مهم  های یکی از نمایشگاه کنند. نمایشگاه بین المللی واردات شانگ ی خود منعقد میبرای خرید و فروش کاال

https://www.irna.ir/news/84102139/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/international


 
محمد     چین :  ها و محصوالت تولیدی ایران باشد.تواند فرصتی برای عرضه و معرفی کاالبزرگ جهان است که میو  

 رضا خالق وردی 

 

 کاهش مبادالت تجاری چین و روسیه /   اداره گمرکات چین

اکتبر  حجم معام تا  ژانویه  فاصله  در  و چین  تجاری روسیه  با  ۲۰۲۰الت  قبل،  به مدت مشابه در سال   ۲/۳، نسبت 

به نقل   خبرگزاری صدا و سیما  به گزارش سرویس بین الملل  .میلیون دالر رسید  ۱۹۰میلیارد و    ۸۸درصد کاهش، به  

خب تجاری  از  معامالت  حجم  کرد:  اعالم  شد،  منتشر  شنبه  روز  که  گزارشی  در  چین  گمرکات  اداره  تاس،  رگزاري 

اکتبر   تا  ژانویه  فاصله  در  و چین  با  ۲۰۲۰روسیه  قبل،  به مدت مشابه در سال  نسبت  به    ۲/۳،  کاهش،    ۸۸درصد 

  ۹چین به روسیه از ماه ژانویه تا اکتبر،  پکن، صادرات  به گزارش خبرگزاری تاس از    میلیون دالر رسید.  ۱۹۰میلیارد و  

ها و خدمات روسی به چین هم  میلیون دالر رسید. واردات کاال ۶۱۱میلیارد و  ۴۰دهم درصد افزایش یافت و به حدود 

  ۳۵۲  میلیارد و  ۹میزان تجارت چین و روسیه ماه اکتبر    میلیون دالر رسید.  ۵۸۳میلیارد و    ۴۷درصد کاهش، به    ۴/۸با  

به  میلیون   روسیه  به  چین  صادرات  ویژه  به  بود.  و    ۴دالر  که    ۸۲۴میلیارد  است  حالی  در  این  رسید.  دالر  میلیون 

کاال به چین  واردات  روسی  و    ۴های  بود.  ۶۲۷میلیارد  دالر  پایان سال    میلیون  در  و چین  روسیه  بین  تجارت  میزان 

میلیون دالر   ۵۲۰میلیارد و    ۶۹میدهد و به    افزایش نشان  درصد  ۲/۲نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان    ۲۰۱۶

میلیون دالر    ۷۰میلیارد و    ۸۴به میزان بیست و هشت دهم درصد افزایش داشت و به    ۲۰۱۷رسید. این رقم در سال  

میلیارد دالر رسید. این رقم   ۱۰۷درصد افزایش یافت و به    ۲۷/۱،  ۲۰۱۸رسید. میزان تجارت بین روسیه و چین سال  

 میلیون دالر رسید. ۷۵۰میلیارد و  ۱۱۰درصد افزایش یافت و به  ۳/۴یزان به م ۲۰۱۹ال س

 

 :نیاقتصادآنال -

آخرین اخبار از بزرگترین خریدار نفت دنیا/چین در تالش برای کاهش   اقتصادآنالین گزارش می دهد؛

 وابستگی به واردات طالی سیاه 

ین کشور قصد دارد به منظور افزایش امنیت انرژی، تولید نفت و گاز  ساله در چین ا ۵در پی تصویب طرح توسعه ای 

ساله    5اخیرا طرح توسعه ای   ؛مریم عیزاده - اقتصادآنالین  .داخلی و تاسیسات ذخیره سازی خود را توسعه دهد

د آن توسعه به تصویب رسیده که یکی از مهم ترین مفا  ۲۰۲5تا    ۲۰۲۱های  توسط حزب کمونیست چین برای سال

تولید گاز ظرفیت  و  است.  نفت  کشور  این  طرح  داخلی  این  دیگر  سوی  بهاز  تنها  نفت ها  ختم   تولید  داخلی  گاز  و 

پروژه  نفت  نشده و  بتواند در شرایط سقوط قیمت  تا چین  دیده شده  آن  نیز در  توسعه ظرفیت ذخیره سازی  های 

از کاهش قیمت را  بهره  باشد.بیشترین  افزایش ظرفیت ذخیره سازی داشته  با  آ  ها  واردات  طبق جدیدترین  مارها 

های اخیر به دلیل  هزار بشکه در روز کاهش یافت چراکه در ماه   56۰نفت خام چین در ماه گذشته میالدی قریب به  

بشکه در    ۳6۰افت شدید قیمت نفت، چین به شدت شروع به ذخیره سازی نفت خام کرده بود. اما هنوز این میزان  

ولی باید توجه داشت که احتماال این افت واردات از سوی چین همچنان   روز بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

در   تولیدی  تقاضای سوخت، مشتریان سوخت  کاهش شدید  و  کرونا  دلیل شیوع مجدد  به  باشد چراکه  دار  ادامه 

یابند.پاالیشگاه  نیز کاهش  نفت  های چین  تولید  ابتدایی سال جاری میالدی    همچنین  ماهه    ۱.6در چین در شش 

پایین   در بخش صنایع  توجه چین  قابل  توسعه  دلیل  به  یافت. گفتنی است  افزایش  به سال گذشته  درصد نسبت 

های اخیر به شدت افزایش یافته و این درحالی  دست نفت، تقاضای این کشور در حوزه واردات نفت خام در سال 

درصد از تقاضای    ۷۳گاز داخلی چین در این مدت افت را تجربه کرده است. چراکه چین هنوز  است که تولید نفت و  

 نفت خام خود را از طریق واردات تامین می کند.
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 : میتسن یخبرگزار -

 درصد افزایش یافت  ۴.۶تجارت خارجی چین 

داده های رسمی دولت چین که امروز )شنبه( منتشر شد نشان می دهد که تجارت خارجی این کشور در ماه اکتبر 

رشد   گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به  است  ۴.۶نسبت  داشته  گزارش  .درصدی  تسنیم به  از   خبرگزاری  نقل  به 

شینهوا، داده های رسمی دولت چین که روز شنبه منتشر شد نشان می دهد که تجارت خارجی این کشور در ماه  

به مدت مشابه در سال گذشته رشد   که    درصدی داشته است.  4.6اکتبر نسبت  اعالم کرد  اداره کل گمرک چین 

درصد    ۰.۹درصد جهش داشت در حالی که واردات    ۷.6صادرات این کشور بر اساس یوان نسبت به سال گذشته  

  ۲5.۹5ای چین بالغ بر  ماه اول سال جاری میالدی، تجارت خارجی کااله  ۱۰به گفته این اداره کل، در    افزایش یافت.

این در حالی    درصد رشد داشت.  ۱.۱تریلیون دالر آمریکا( گزارش شد که نسبت به سال گذشته    ۳.۹۱تریلیون یوان )

در   که  اول سال    ۹است  افزایش    ۲۰۲۰ماه  گذشته  به سال  نسبت  چین  کاالهای  خارجی  را    ۰.۷تجارت  درصدی 

 انتهای پیام/ شاهد بوده است.

 

 : دیجیاتو -

 آزمایشی جهان را روانه مدار کرد  6Gچین اولین ماهواره 

اند، دسترسی پیدا کرده 5Gدر حالی که به تازگی کاربران در برخی کشورها به شبکه  /     محمد قریشی:  نوشته

اولین ماهواره   با م 6Gچین  را  پرتاب کرده استآزمایشی جهان  در حال حاضر چندین شرکت در حال کار   .وفقیت 

که البته تا مدت   روانه مدار زمین کند جهان را 6Gهستند، با این حال چین توانسته اولین ماهواره   6Gروی شبکه  

طبق اعالم دانشگاه »علم و فناوری الکترونیک« چین، اولین ماهواره   .طوالنی باید منتظر عرضه این فناوری باشیم

6G راکت توسط  جهان  این   «Long March 6» آزمایشی  نام  که  ماهواره  این  است.  شده  پرتاب  فضا  سمت  به 

 ترک میان مراکز آموزشی مهم کشور و سازمان هوا و فضاگذاری مشکشد، یک سرمایه دانشگاه چینی را یدک می

«National Star» ای بود که توسط این راکت از مرکز  ماهواره   ۱۳این ماهواره آزمایشی یکی از    .شودمحسوب می

این ماهواره که محموله ارتباطی را با خود   در استان »شانشی« به فضا فرستاده شد.   «Taiyuan» پرتاب ماهواره

می آزمایش حمل  انجام  برای  ارتباطکند،  یک  تراهرتز  بار  کرد-فرستنده های  خواهد  ایجاد  اساتید    .گیرنده  از  یکی 

نام به  الکترونیک  فناوری  و  علم  ماهواره   «Xu Yangsheng» دانشگاه  این  که  کرده  اشاره  موضوع  این    ۷۰به 

آزمایش شده در شرایط   ارتباطات تراهرتز  تایید فنی  اولین  به  پیام دانشگاه به    .شودفضا تبدیل میکیلوگرمی  در 

آزمایش  انجام  در هنگام  ماهواره  این  آن  6Gهای شبکه  سایر عملکردهای  میان  از  که  به  ها می اشاره شده  تواند 

های کلیدی برای  مشاهدات از راه دور و نظارت روی فجایع طبیعی اشاره کرد. ارتباطات تراهرتز که یکی از فناوری 

شبکه   میمح 6Gتوسعه  فناوری سوب  دیگر  با  مقایسه  در  باالی  شوند،  سرعت  یعنی  بزرگ  مزیت  یک  دارای  ها 

برابر سرعت باالتری دارد و در حالی   ۱۰تا   5Gنسبت به شبکه   6Gها، شبکه  بینیطبق پیش  .انتقال اطالعات است

ی مختلف استفاده از  کند، کشورهاکه چین با ارسال این ماهواره شروع به آزمایش این شبکه بسیار پرسرعت می

کرده  5Gتجهیزات   ممنوع  را  می چینی  انتظار  تلفن اند.  شبکه  ششم  نسل  ابتدایی  عرضه  شاهد  آینده  دهه  رود 

 .همراه باشیم
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 :وزین نیت -

 معرفی بزرگترین خودروسازان چینی 

به گزارش ایسنا به    .جیلی بزگ ترین خودروساز در چین است/    تین نیوز  .جیلی بزگ ترین خودروساز در چین است

با سرمایه گذاری قابل توجه روی بخش خودروسازی موفق ش اتوکار، چین در سال های اخیر  از  تا  نقل  ده است 

جایگاه خود را از یک محل مونتاژ خودرو به بزرگ ترین خودروساز در جهان ارتقا دهد و در نمایشگاه خودرو در شه  

چینی  ترین خودروسازان  بزرگ  با  ادامه  در  کردند.  دریافت  زیادی  خارجی  چینی سافرشات  نیز خودروسازان  پکن 

 :آشنا می شوید

این خودروساز مطرح چینی اکنون مالک بخش بزرگی از سهام خودروسازی های مطرحی چون ولوو،  //    جیلی -۱

گرفتن   اختیار  در  برای  بنز  دایملر  کمپانی  با  قراردادی  نیز  اخیرا  و  است  لوتوس  و  بخش   ۹.۷پروتون  سهام  درصد 

 .کامیون سازی این شرکت امضا کرده است

 درصد  ۵.۱۶از بازار خودروی چین: سهم /  مقر اصلی: هانگ ژو/  ۱۹۸۶سال تاسیس: 

 /  .دیپلمات چینی با هدف اولیه تامین نیازهای ارتش تاسیس شد  -این برند توسط لی هونگ ژانگ//    چانگ آن -۲

 درصد  ۴.۳۵سهم از بازار خودروی چین:  / مقر اصلی: چانگ کینگ / ۱۸۶۲سال تاسیس: 

 ۱۹۶۹سال تاسیس: /  .کز بوداین خودروساز ابتدا روی تولید خودروهای سنگین متمر//  دانگ فنگ -۳

 درصد ۲.۶۴سهم از بازار خودروی چین: /  مقر اصلی: ووهان

 درصد ۲.۳۴سهم از بازار خودروی چین: /  مقر اصلی: پکن/  ۱۹۵۸سال تاسیس: //  بایک -۴

 درصد  ۲.۲۹سهم از بازار خودروی چین: /  مقر اصلی: شانگهای/  ۱۹۵۵سال تاسیس: //  سایک -۵

هوندا  //    گک -۶ و  تویوتا  میتسوبیشی،  با  و  است  چین  در  ژاپنی  ترین شرکت خودروهای  اصلی  این خودروساز 

 مقر اصلی: گوانگ ژو/  ۱۹۹۷سال تاسیس: /  .همکاری دارد

 درصد ۲.۱سهم از بازار خودروی چین: 

 درصد  ۱.۸۸ار خودروی چین: سهم از باز/  مقر اصلی: ووهو/  ۱۹۹۷سال تاسیس: //  چری -۷

 درصد ۱.۶۶سهم از بازار خودروی چین: /  مقر اصلی: شان ژی / ۲۰۰۳سال تاسیس: //  بی وای دی -۸

 درصد  ۱.۲۸سهم از بازار خودروی چین: /   مقر اصلی: نان چانگ/  ۱۹۶۸سال تاسیس: //  زوتیه -۹

 درصد  ۰.۹۸سهم از بازار خودروی چین: /  مقر اصلی: هفی/  ۱۹۶۴سال تاسیس: //  جک -۱۰

 

 :آفتاب ارید -

گزارش| نگاه چین به خلیج فارس با توسعه دیپلماسی انرژی در خاورمیانه/ سیاست خارجی اژدهای  

 گیرد؟ زرد در اختیار اقتصاد قرار می

خبر:   می/    ۷۹۵۲۴کد  و سعی  دارد  فارس  خلیج  منطقه  به  ویژه  نگاه  که  است  سالی  چند  چارچوب چین  در  کند 

ب خوبی  قراردادهای  انرژی  کند.دیپلماسی  منعقد  آسیا  غرب  کشورهای  گزارش  ا  آفتاب به  گروه   ؛دیار  از  نقل  به 

های متفاوت و متعدد  با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی فرصت پرهام پوررمضان؛  -خبرگزاری دانشجو سیاسی

ها به نحو شایانی  ظهور و بروز کرد. یکی از این کشورها که توانست از این فرصت   توسعه برای کشورهای مختلف

های متفاوت و متعددی انجام داد و سپس با یک  این کشور در ابتدا برای رشد خود تالش   استفاده کند، چین است.

فزاینده و رشد  برسد  اقتصاد  بر  مبتنی  توسعه  به  توسعه سیاسی  از  توانست  زمینه سیاستگذاری صحیح  در  ای 

اقتصاد کسب کند. به همین دلیل این کشور نیاز به یک سیاست خارجی توسعه گرا مبتنی بر روابط با کشورها و  

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/221757-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.diyareaftab.ir/news/79524/
http://www.diyareaftab.ir/news/79524/
http://www.diyareaftab.ir/news/79524/
http://www.diyareaftab.ir/news/79524/
http://diyareaftab.ir/
https://snn.ir/


 
چین در   تراتژیک خلیج فارس است.مناطق مهم جهان داشت که یکی از این مناطق، منطقه مهم، راهبردی و اس

پارامترهای  از  یکی  اهدافی است.  پی کسب چه  در  فارس  با کشورهای خلیج  انرژی  دیپلماسی  تقویت  راستای 

 گذاری عرصه انرژی است.مهم در بررسی روند توسعه کشور چین نگاه این کشور به مسئله مهم سیاست

-یعنی استفاده از ابزار دیپلماتیک برای حضور در صحنه بین دیپلماسی انرژی//  احیا جایگاه اقتصادی در غرب آسیا

بین نظام  در  و حفظ جایگاه خویش  به  المللی  دهد  انرژی  به  را  اصالت  اینکه  از  بیشتر  تعریف  این  اما شاید  الملل، 

می را می  دهد.دیپلماسی  انرژی  دیپلماسی  دیگر  بیانی  بهدر  در مسائتوان  دانش سیاسی  و  ابزارها  ل  کارگیری 

مربوط به انرژی اعم از عرضه، تقاضا، تبدیل و …دانست. در این تعریف نیز به نسبت تعریف قبلی، مفهوم بر مبنای 

اما در یک تعریف دو سویه یعنی اینکه اصالت مفهوم هم با انرژی باشد و هم دیپلماسی    انرژی محور بودن است.

توان بیان کرد که دیپلماسی انرژی حرکتی هدفمند، بلندمدت و دارای قوانین خاص خود بوده که درصدد ایجاد و  می

تواند زمینه  هر کشور، می  حفظ امنیت انرژی کشور است، برخورداری از یک چارچوب دیپلماتیک قوی و کارآمد برای 

گران حوزه مسائل چین بر این امروزه بسیاری از تحلیل  موفقیت آن را در امر انرژی در فضای جهانی فراهم آورد.

که در این کشور مائو به رهبری رسید   ۱۹۴۹باورند که این کشور را به دو ورطه مهم باید تقسیم کرد، نخست سال  

های این فرد سبب شد که نه تنها  ا برای این کشور ترسیم کرد که بعضاً سیاستو این شخص یک جامعه آرمانی ر

های عدیده داخلی و خارجی مواجه شود، اما از زمانی  این کشور به اهداف آرمان گرایانه خود نرسد بلکه با چالش 

ییرات فراوانی را در  که دنگ شیائو پینگ در دور جدید حکمرانی بر کشور چین بر سر کار آمد نگاه او به توسعه تغ

  و این کشور توانست به تفکری جدید در شناخت صحیح از روابط فضای بین الملل برسد.    وجود آوردجامعه چین به

در این گزارش الزم است از یکی از مهم ترین نظریات روابط بین الملل نام ببریم و آن هم نظریه وابستگی متقابل 

شود بازیگرانی هستند، که  تقارن میان طرفین سبب نفوذ یکی بر دیگری می   کند که عدماست. این نظریه بیان می

می غالبا  لذا  دارند  مقابل  طرف  به  نسبت  کمتری  برای  وابستگی  قدرت  عامل  یک  عنوان  به  رابطه  این  از  توانند 

نترل منابع و  بر همین اساس کوهن و نای وابستگی متقابل نامتقارن را منبع قدرت برای ک زنی استفاده کنند.  چانه 

ها از این نظریه استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که بهترین راه  دانند. چینییا ظرفیت تاثیرگذاری بر نتایج می

 های متقابل است.پیشرفت در گرو همکاری 

 با این مقدمه باید به این موضوع پرداخت که چرا خلیج فارس برای کشور //    اقتصاد در اختیار سیاست توسط چین

ترین منابع نفت و گاز را در خود جای داده است و همین امر  چین از اهمیت باالیی برخوردار است. این منطقه عظیم

درصد نفت    ۳۲سبب شده است که بسیار استراتژیک و راهبردی باشد. طبق آخرین بر آوردها این منطقه بیش از  

را در خود جای داده است.  ۳۱جهان و   ابتدا  گاز جهان  انرژی    چین در  را در حیطه زغال   بیشتر سیاستگذاری  خود 

درصد برساند، اما به    ۶۸سنگ قرار داد و همین امر سبب شد که طبق برآوردها عدد این سیاستگذاری را بیش از  

دلیل این مسئله که آلودگی این نوع سیاستگذاری بسیار زیاد است به یک شیفت پارادایمی با این مسئله مواجه 

کشور چین در    مر سبب شد که سیاستگذاری بر مبنای نفت گاز در اصل انرژی این کشور قرار گیرد.شدند و همین ا

های سیاست خارجی توسعه  راهبرد جداگانه ولی موازی را در پیش گرفته است و مقیاس   ۳منطقه خلیج فارس  

توان به توجه به کشوهایی یگرای خود را نیز بر همین پایه استوار کرده است که از این راهبردها در وهله اول م

باشند و دروهله دوم به همکاری که می این کشور در طی سالیان متمادی  بقای  انرژی  توانند ضامن  های متقابل 

مابین کشو و کشورمحور فی  کرد.های چینی  اشاره  میادین مشترک  ایجاد  به  نهایت  در  و  فارس  این   های خلیج 

های اخیر به طور بسیار زیادی به خلیج فارس وابسته شده است، البته عنوان یک قدرت اقتصادی در دهه کشور به 

ای راهبردی جز خلیج تواند منطقه سال نمی  ۵۰ن حداقل به میزان  ای در اینجا قابل ذکر این است که کشور چینکته 

به   رو  تقریباً  انرژی داخلی کشور چین در غالب میادین  از آن جهت است که  این موضوع  پیدا کند و اهمیت  فارس 

ل  گذار تبدیاتمام است و به همین سبب مسئله مهم امنیت انرژی در سیاست خارجی چین به پارامتری مهم و تاثیر



 
از این رو دو کشور در منطقه خلیج فارس از اهمیت باالیی در سیاست خارجی کشور چین برخوردارند   شده است.

توانیم آنها را عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ایران بدانیم، دلیل این امر نیز در آن است که به طور  که می 

رابطه  با عربستان سعودی  از سال  مثال کشور چین  را  دارد.  ۱۹۹۳ای  مناسبت خوبی  و  کرده است  نوع    آغاز  در 

دیگری جمهوری اسالمی ایران نیز وجود دارد که به دلیل ارتباطات فراوان میان این دو کشور، چین نیز دیپلماسی 

در پایان این گزارش باید مطرح کرد که کشور چین ضمن توسعه   انرژی را در میادین این کشور در پیش گرفته است.

با قدرت همکاری تقابل  نه  و  تعامل  در  در خلیج فارس سعی  برای حضور  با همه کشوهای منطقه  های  های خود 

 انتهای پیام/  یکا داشته است.ویژه آمرای به ای و فرا منطقه منطقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :33  هفته یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «انجام مسئوليت با دلسوزی»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 .رائِحَةَ الجََنُّةِ رَحْیَبِهِ نَفْسَه  لَمْ  ح وط یَبِما   ح طْه میَوَلَمْ   نَی مِنْ أمْرِ الم سِْلمِ  یَامْرِئٍ وَلِ مَای ُّأ

ها مانند و در کار آن  رد یاز کار مسلمانان را بر عهده گ یکس بخش  هر

 هد کرد.شمام نخوابهشت را است ی نکند، بو ی کار خود دلسوز

 1۴۶۵۴، ح ۲0، ص  ۶کنزالعمال، ج 

 :دوم یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «ماريب   ازين تالش برای رفع نتيجه  »

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 وَلَدَتْه  أ م ُّه    وٍْمَیوبِهِ کَمِنْ ذ ن  خَرَجَ قْضِهَاـیَحَاجَةٍ ـ قَضَاهَا أوْ لَمْ    یفِ ضٍی لِمَرِ یمَنْ سَع 

مانند  ،چه آن را برآورده سازد، چه نسازد،بکوشد یماری ب  ازین یکس براهر

 .شودیمادرش زاده شده، از گناهانش پاک م  که از یروز

 1۶، ص ۴ج  ه،ی الفق  حضرهیمن ال



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 
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