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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 س« علیه چین سیاست »مستر ایک

نشانه   -  هادی خسروشاهین آمده است؛  بیرون  از چراغ جادو  مقتدرانه شیغول  در  جیناش سخنرانی   ۷۰پینگ 

ای است. اما قدرت منطقه   ۱۰با   (RCEP) ایسالگی ورود چین به جنگ کره و ایجاد شراکت اقتصادی جامع منطقه 

طور مفاهیم مللی و همینالدر توازن نیروها، محیط بین   های بزرگ تغییراتی راها یا همان قدرتظهور و سقوط غول

غول از چراغ جادو   .هایی داردپاسیفیک پیام   -کنند. نفوذ روزافزون چین در منطقه آسیا  الملل ایجاد میدر روابط بین 

د  سالگی ورود چین به جنگ کره و ایجا  ۷۰پینگ در  جیناش هم سخنرانی مقتدرانه شی بیرون آمده است؛ نشانه 

منطقه    شراکت جامع  منطقه   ۱۰با   (RCEP) یااقتصادی  غولقدرت  سقوط  و  ظهور  اما  است.  همان  ای  یا  ها 

بین قدرت  محیط  نیروها،  توازن  در  را  تغییراتی  بزرگ  همینهای  و  بین المللی  روابط  در  مفاهیم  ایجاد طور  الملل 

نفوذ روزافزون چین در منطقه آسیا  می این کشور در حال تبدیل  می  پاسیفیک نشان   -کنند.  از یک  دهد که  شدن 

توسعه قاعده بازیگر  و  توسعه گرا  کشور  یک  به  قاعده پذیر  و  معنای طلب  یک  حاوی  خود  واقعیت  این  و  است  گذار 

هژمون نظم  است:  راهبردی  بسیار  هژمونضمنی  نظم  به  تغییر  حال  در  سرد  جنگ  از  پس  لیبرال  گرای گرای 

دغدغه به یک بازیگر مضطرب و  تاز و بیاز یک بازیگر یکه   ت. این گزاره تبدیل شدن آمریکاپلیتیک اس  غیرلیبرال و رئال 

می  معنا  را  هژمونی نگران  برای  رقیب  بازیگران  ایجاد  حال  در  جدید  نظم  است؛  روشن  کامال  هم  آن  دلیل  دهد. 

اعمال و کاربست یکجانبه    متحده است. چنین کنش و واکنشی خود به این معناست که آمریکا دیگر قادر بهایاالت 

المللی اقتصادی و سیاسی نیست؛ چراکه پیگیری سیاست ترویج های لیبرال در جهان از طریق نهادهای بینارزش 

المللی و ساخت نهادهای جهانی جهت پیگیری چنین دستورکاری اوال بسیار  لیبرال دموکراسی و اقتصاد آزاد بین 

هایی نظیر کالنتر  ا رسیدن تاریخ انقضای ایده ممکن است. پیامد چنین تحولی فرپرهزینه و ثانیا ماموریتی تقریبا غیر

بین پلیس  نخبگان  جهان،  آن  همه  که  است  دلیل  همین  به  است.  لیبرال  نهادگرایی  و  دموکراتیک  صلح  المللی، 

به روی چین دفاع می ایده باز کردن درهای اقتصاد جهان  از  امروز  کردنسیاسی مستقر در واشنگتن که روزی  د، 

المللی و تجارت جهانی  معتقد بود که ادغام چین در سیستم بین  ۲۰۰۰و    ۱۹۹۰ایدن در دهه  ب  .ندخود پشیمان شده

در کنگره آمریکا به    ۲۰۰۰المللی خواهد کرد. او خود در سال  پکن را مجبور به بازی متناسب و منطبق بر قوانین بین

با امپراتوری زرد رای د  برقراری روابط تجاری دائمی و عادی شدن این اده بود. قانونی که موجبات عضویت  روابط 

در   تجارت جهانی  در سازمان  و همین  ۲۰۰۱دسامبر    ۱۱چین  کرد  فراهم  دو  را  میان  دوجانبه  اقتصادی  روابط  طور 

سوء  از  امروز  خود  او  اما  بخشید.  تعمیق  را  بین کشور  قوانین  از  پکن  سخناستفاده  نفوذ  گسترش  برای   المللی 

ارمی قماش  از  را  »شی«  و  میگوید  اوباش  و  و  اذل  انتخابات  شرایط  جهت  به  سخنان  این  اگر  حتی  خواند. 

آمریکا  رقابت در  دوقطبی  نمیهای  نشود،  تلقی  در حال جدی  که چین  کرد  عبور  به سادگی  واقعیت  این  از  توان 

بین  نظام  در  آمریکا  هژمونی  تدریجی  باعثتهدید  تهدید  همین  است.  مق  الملل  در  بایدن  امروز  که  است  ام  شده 

الی راتنر، یکی از  .متحده سخن بگویدجمهور منتخب از ضرورت مقابله با چین از طریق ائتالف با متحدان ایاالت رئیس 

بایدن می  به رهبری مشاوران  از رویارویی با چین باشد، جهان شاهد ظهور نظم جدیدی  آمریکا ناتوان  گوید: »اگر 

که بود  خواهد  ارزش   چین  با  مکامال  و  آمریکا  میشل  های  تایید  مورد  سخت  گزاره  این  است.«  متعارض  آن  نافع 

کلیه  نابودسازی  برای  آمریکا  توان  حفظ  خواستار  او  دارد.  قرار  نیز  بایدن  دولت  در  دفاع  احتمالی  وزیر   فلورنوی، 

مریکا  مین رو است که آساعت است. از ه  ۷۲های چین )نظامی و غیرنظامی( در دریای چین جنوبی ظرف  کشتی

ه نظم  ارزشدر  شدن  جهانی  جای  به  پسالیبرال  بهژمونیک  لیبرالی  بلوکهای  برای دنبال  پیشنهاد  است.  سازی 

جنوبی، هند و استرالیا( خود یکی از  و کره  ۷دموکراسی جهان که عبارتند از اعضای گروه    ۱۰)  ۱۰تشکیل گروه دی  

و  این نشانه  در مقاله ها است. حتی جیک سولیوان  و مشترکی خ  جنیفر هریس  اتخاذ استراتژی هدفمند  واستار 



 
می پیشنهاد  بایدن  ارشد  مشاور  دو  این  شدند.  چین  قبال  در  تجارت  هوشمند  سازمان  بر  ناظر  گروهی  که  کنند 

بین تجارت  قوانین جدید  ایجاد  برای  مذاکره  و  نظارت  برای  پیشنهاد جهانی  این  نهایی  تشکیل شود. هدف  المللی 

ها در عمل منجر به فاصله گرفتن آمریکا از  المللی است. این سیاستاقتصاد بین ار نفوذ روزافزون چین در حوزه  مه

شده است. تغییر  (Fair Trade) عنوان تجارت عادالنهو ابداع اصطالح جدیدی تحت (Free Trade) مفهوم تجارت آزاد

آمرینشان  Fair به Free واژه امر تدهنده مداخله بیشتر دولت  این کشور در  برای کنترل  کا و متحدان  جارت جهانی 

نفوذ چین خواهد بود و این معنایی جز همجواری استراتژی غرب با مرکانتیلیسم جدید ندارد. اما این مرکانتیلیسم  

دوره  یکجانبه   برخالف  بلوکترامپ  چارچوب  در  بلکه  بود؛  نخواهد  ائتالفسازیگرا  و  شکل  ها  به  ضدچینی  های 

یا همان   T.P.P رفت. از همین رو بعید نیست که بایدن و تیمش به سراغ احیایانبه مورد پیگیری قرار خواهد گچندج

های اقتصادی چین برای  طلبیکشور بروند تا به قول خود مانع از فرصت   ۱۲پاسیفیک با حضور  -توافق شراکت آسیا

بین  نظام  در  می صعود  بایدن  شوند.  تجارت  الملل  قوانین  قرنبین خواهد  در  آمر  ۲۱المللی  متحدانش  توسط  و  یکا 

تر از دولت ترامپ  بایدن ممکن است در رویکردی منعطف  (R.C.E.P علیه T.P.P) تدوین شود و نه چین و همراهانش

طور کلی از ایده جداسازی تدریجی اقتصاد آمریکا از چین دست نخواهد ای با پکن پایان دهد، ولی به به جنگ تعرفه 

شود(. او خواه در کنگره آمریکا به شدت پیگیری میموکرات و جمهوریگذاران دای که توسط قانون لبه کشید )مطا 

های آمریکا برای اعمال فشار بر چین استفاده کند. ای تالش خواهد کرد از سایر اهرماحتماال به جای جنگ تعرفه

دلیل   به  چین  بر  فشار  اعمال  کره،  و  ژاپن  تایوان،  با  روابط  هنگتعمیق  در  بشر  حقوق  داالنقض  و کنگ،  الما  یی 

اردوگاه  و  ایغور  به مسلمانان  خود  شرکای  کمک  به  بایدن  اجباری.  کار  حوزههای  در  جدید  قواعد  تنظیم  باز     دنبال 

برنامه  او  بود.  خواهد  نیز  تکنولوژیک  مبتنی  ۳۰۰ای  رقابت  صنایع  تقویت  دالری جهت  دیده  میلیارد  دارک  فناوری  بر 

کشورش ایجاد کند. به همین دلیل وی اجازه نخواهد داد که چین از  ساس آن سه میلیون شغل جدید در  است تا برا

سرقت به  معنوی  مالکیت  گذاشتن  پا  زیر  برنامه طریق  همه  و  ادامه  فناوری  حوزه  در  سیستماتیک  های های 

ال با  یدن و برخالف دوره هژمونی لیبراش را به این ترتیب بر باد دهد. بنابراین امپراتوری زرد در عصر بازایی اشتغال

روبه دروازه  متحدانش  و  آمریکا  سیمانی  سخت  بلوک  با  بلکه  شد؛  نخواهد  مواجه  جهانی  اقتصاد  گشوده  رو  های 

در  می کنان(  )جورج  ایکس  که مستر  تقریبا شبیه همان چیزی  بود؛  مهار چین خواهد  آن  از  نهایی  که هدف  شود 

افرز    ۱۹۴۷جوالی   فارن  مجله  »در  بود:  داده  با  پیشنهاد  بزرگبرخورد  )مهار(  وظیفه شوروی  که  ترین  است  ای 

روبه  آن  با  حال  به  تا  ما  بزرگدیپلماسی  احتماال  و  بوده  آن رو  انجام  به  مجبور  اکنون  که  است  مسوولیتی  ترین 

را اد آن  پیشنه  ۱۹۴۰رسد سیاست و خط مشی همان چیزی است که کنان در اواخر دهه  نظر میبه  «.خواهیم بود

 .ست به جای شوروی نام چین را قرار دهیمداده بود، فقط کافی ا

آسیا در حال بازگشت به  /   سه قدرت اول اقتصادی جهان هستند   ۲۰۵۰چین، هند و اندونزی تا سال 

 قلب جهان

آذری  -اقتصاد  دنیای  به  : شادی  آمریکا  امروز  بزرگدر جهان  بهعنوان  و چین  اقتصاد جهان  در عنوان  ترین  آن  رقیب 

ند. جنگ تجاری و اختالفات ژئوپلیتیک چین با متحدان  اجایگاه دومین اقتصاد جهان همه توجهات را به خود جلب کرده

ا به خود  را  اخبار  از  زیادی  بخش  منطقه  در  اقتصاد  ختصاص میآمریکا  در  قدرت  دوقطبی  تقابل  این  آیا  اما  دهند. 

تا   ادامه  ۳۰جهان  منوال  همین  به  دیگر  جه  سال  اقتصادی  نظم  یا  داشت  است؟ خواهد  دگردیسی  حال  در  ان 

برنده واقعی جنگ سرد چه کشوری بود؟ شاید چین.    .بلومبرگ در یک بررسی به این موضوع نگاهی داشته است

جمهوری وقت آمریکا را بر آن داشت تا اتحادی  های دوران جنگ سرد ریچارد نیکسون، رئیساستدالل  ۱۹۷۲در سال  

از ذه در  دور  بازگرداند.  اقتصاد جهان  به عرصه  را  و چین  زند  رقم  ژدونگ  مائو  با  را  اتحاد    ۱۹۹۱سال  ن  فروپاشی 

کرد غافل  چین  خیزش  تبعات  به  نسبت  را  آن  که  شد  غرب  برای  غروری  ایجاد  موجب  شوروی  ها  سال  .جماهیر 



 
حزبی این کشور و اقتصاد در جایگاه یک قدرت بزرگ جهان ایستاده است. نظام تک   ۲۰۲۰گذشت و چین در سال  

های خارجی زنگ هشدار را به صدا درآورده است. اقتصاددانان  یه ار آورده و برای سرمابدولتی آن برای پکن غرور به 

ترین اقتصاد جهان خواهد شد و شاید به چین با سبقت از آمریکا بزرگ   ۲۰۳۵کنند که تا سال  بینی میبلومبرگ پیش

نقش  سیا قدرتمندترین  بزرگآفرین  تغییر  یک  از  بخشی  تنها  چین  خیزش  البته  شود.  بدل  نیز  که  سی  است  تر 

بههم و  است  جریان  در  نیز  می اکنون  دههنظر  طی  گیردرسد  سرعت  نیز  آینده  با      .های  بلومبرگ  اقتصاددانان 

ت  ۳۹استفاده از یک چارچوب بررسی رشد، وضعیت تولید ناخالص داخلی   تا  اقتصاد جهان از آمریکا گرفته  ا غنا را 

پیش   ۲۰۵۰سال   معیارهمورد  این چارچوب  در  داده است.  قرار  و  بینی  کار، سرمایه  نیروی  ایی همچون مشارکت 

ای از تغییرات جغرافیایی و سیاسی انجام شده اند. این بررسی با هدف تهیه نقشه وری نیز در نظر گرفته شدهبهره

زمان   آن  اقتصاد  آن  از  استفاده  با  بتوان  تا  کشیداست  تصویر  به  را  می   .جهان  نشان  بررسی  دوران این  که  دهد 

طول کشید، به پایان خود نزدیک شده است. مرکز    ۲۱که از پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل قرن  شایان توجه ثبات  

ثقل اقتصاد جهان از غرب به سمت شرق، از اقتصادهای پیشرفته به سمت بازارهای نوظهور و از بازارهای آزاد به  

کنترل دموکراسیسمت  از  و  دولتی  پوپو های  و  خودکامه  حکام  سمت  به  مستقر  جابه های  حال  در  جایی لیست 

 .است. همین حاال هم این تغییر، سیاست، اقتصاد و بازارهای جهان را مختل کرده است. اما این تازه آغاز راه است

دهد که عنوان مثال بحران کووید نشان می ار دهد. به تاثیر قرها را تحتبینیتواند این پیش البته اتفاقات زیادی می 

های مالی نیز اثراتی  ها، بالیای طبیعی و بحراننقشه اقتصاد جهان را تغییر دهد. جنگ   اندتوندمی می چگونه یک پا 

ه شدن و تغییرات آب و هوایی نیز اثرگذارند. با وجود همها در زمینه جهانیسیاست  مشابه خواهند داشت. انتخاب

 .ه اندیشیدن به آینده دراز مدت استبینی رشد بالقوه اقتصادها قابل اعتمادترین راها اما پیش این عدم قطعیت 

با تغییر قرن و در شرایطی که چین هنوز به  //    قرن آسیایی آسیا در حال بازگشت به مرکز اقتصاد جهان است. 

هنوز تحت نظام مجوزهای رایج شکوفا نشده بود، های هندوستان  سازمان تجارت جهانی نپیوسته بود و پتانسیل 

جوزهای رایج نظامی بود که در  داد. ) نظام مدرصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می ۲۵آسیا تنها 

برای   ۱۹۹۰تا    ۱۹۴۷های  طی سال  هندوستان بخش خصوصی  به  متعلق  یک شرکت  آن  براساس  و  بود  مستقر 

کرد.( این میزان تولید ناخالص داخلی نهاد دولتی را اخذ می   ۸۰خود باید رضایت بالغ بر    شروع تولید و ادامه حیات

اکنون بیش از نیمی از  ن قاره که همای  ۲۰۵۰تر از سطح موجود در آمریکای شمالی و اروپا بود. تا سال  بسیار پایین 

اقتصادی جها تولید  از  نیمی  از  بیش  داده است،  در خود جای  را  داد.  جمعیت جهان  اختصاص خواهد  به خود  را  ن 

می  عقب  رقابت  این  در  اروپا  و  شمالی  سهم    .مانندآمریکای  آمریکا  و  چین  خیزش  مدد  به  عمدتا  دیگر  سوی  از 

بازارهای نوظهور در حدود   ۲۰۰۰لص داخلی جهان نیز در حال افزایش است. در سال  بازارهای نوظهور از تولید ناخا 

به  یک را  جهان  تولید  از  سال  پنجم  در  دادند.  اختصاص  بزرگ   ۲۰۴۲خود  پیشرفته،  اقتصادهای  ترین  آنها 

سال  مشارکت  در  و  گذاشت  خواهند  سر  پشت  را  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  در  ا   ۶۰تا    ۲۰۵۰کنندگان  ز  درصد 

مجموع تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهند داد. آنچه بیش از همه محسوس خواهد بود، تغییر 

هندوستان موفق خواهد شد    ۲۰۳۳بینی بلومبرگ در سال  بین کشورهای جهان خواهد بود. بر اساس پیش  درت ق

تبدیل شود. در بزرگ جهان  اقتصاد  و به سومین  گذارد  را پشت سر  با پشت سر گذاشتن ۲۰۳۵سال    ژاپن  ، چین 

بزرگ  به  سال  آمریکا  تا  شد.  خواهد  تبدیل  جهان  اقتصاد  ممکن    ۲۰۵۰ترین  اندونزاما  بزرگ است  لیگ  به  ترین ی 

می زمان  آن  در  را  جهان  بزرگ  اقتصاد  سه  است،  مسلم  آنچه  یابد.  راه  جهان  بازارهای  اقتصادهای  میان  از  توان 

البته خوش یافت.  انتقال بینا نوظهور  شد.  خواهد  طی  آرامی  به  گذار  دوران  این  که  کنیم  فرض  اگر  بود  خواهد  نه 

چین هم به سمت  آمریکا  از  به حوزهقدرت  و  نموده  رخ  تجاری  جنگ  به شکل  حاال هم  فناوری،  ین  هایی همچون 

ا یافته  راه  مرزی  ادعاهای  و  بشر  ژئوپلحقوق  تنها خطر  جهان  بزرگ  اقتصاد  دو  بین  رقابت  البته  یتیک جهان ست. 



 
شد  تلفیق مسائلی همچون سالخورده شدن نیروی کار و کاهش توسعه، موجب خواهد    ۲۰۴۰تا دهه    .نخواهد بود

تر و فضای درصد افت کند. هندوستان با جمعیت جوان  ۳که رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی جهان به حدود تنها  

رشد سریقابل  روند  احتماال  دارد،  پیشرفت  برای  که  تنشعتوجهی  حاال هم  کرد. همین  خواهد  تجربه  را  های  تری 

شود  بینی میشود. پیشموکراتیک مشاهده میهای دحزبی جهان و حکومتترین کشور تکزیادی بین پرجمعیت

تنش  هندیاین  چون  یابد  افزایش  نیز  هندوستان  با  تبدیلها  برای  چالش    ها  به  را  چین  آسیایی  هژمونی  یک  به 

هند  .کشندمی و  بازارها  چین  این  شد.  خواهند  منتفع  خود  انبوه  بازارهای  از  رشدشان  با  همزمان  وستان 

مند خواهند  خود بهره  ( Economies of scale) «تاز ملی را از مزیت »صرفه مقیاسهای پیشتولیدکنندگان و شرکت 

انداز  رای چین چشمهای آنها جاذبه ایجاد خواهند کرد. رشد سریع و بهای خارجی و فناوری ساخت و برای شرکت

کوتاه  در  اقتصاد جهان  در جایگاه نخست  و موجمدت، خطای هاله ایستادن  ایجاد خواهد کرد  ب خواهد شد که ای 

اند، این قانون درمورد اقتصاد هم صدق  تاریخ را فاتحان نگاشته   .هرگونه ناکارآمدی در سیستم نادیده باقی بماند

پیش    کند.می ب نیروی  دارای  غرب  که  برنده،  رقبایی  با  رقابت  در  راند.  خواهد  مخالف  مسیری  به  را  آزاد  ازار 

اکنون قربانی شده است.  های پویایی و باز بودن اقتصاد از همبهاقتصادشان تحت سلطه دولت است، برخی از جن

نگ  رسد نتایج جدهند. به نظر می ه صفیر پوپولیسم گوش فرا میدهندگان ب در فضای چنین جهان ناآشنایی، رای

مرج   سرد فصلی از تاریخ بشری را ورق زد و فصلی دیگر را باز کرد. جهان اکنون در میانه یک دوران گذار پرهرج و

به سوی  دموکراسی  از  و  دولتی شدن  به سمت  آزاد  بازارهای  از  به شرق،  غرب  از  قدرت  توازن  دارد چون  قرار 

گذاران و تاریخ این پایان راه نیست.  گذاران، سیاستایه کارها، سرموستبداد و پوپولیسم در تغییر است. برای کسبا

 .این تازه آغاز راه است

 نقشه متفاوت بایدن برای مهار چین /  رودبه سراغ اژدها می « ۱۰آمریکا این بار با »دی 

باقی  -اقتصاددنیای  رئیس  : محمدحسین  بایدن،  دوشنبه  جو  روز  آمریکا،  منتخب  که  آبان  ۲۶جمهور  کرد  اعالم  ماه 

ین وضع  ای برای مقابله با نفوذ روزافزون چمتحده باید با متحدانش وارد مذاکره شود تا قواعد تجاری جهانی ایاالت 

تو به  آیا کشورش  که  نیاورد  میان  به  این  از  اما سخنی  میان کشورهای  افقکند؛  روز یکشنبه  که  آزاد  تجارت  نامه 

یکشنبه   روز  نه.  یا  پیوست  خواهد  شد،  امضا  چین ۱۵ماه،  آبان   ۲۵آسیایی  محوریت  با  اقیانوسیه  و  آسیا  کشور 

اقتبزرگ  »شراکت  به  موسوم  جهان  آزاد  تجارت  توافق  منطقه ترین  جامع  کردند.  (RCEP) «ایصادی  امضا  را 

گزارشی تشکیل این بلوک تجاری بزرگ را یک »کودتای بزرگ« در راستای توسعه نفوذ چین خبرگزاری فرانسه در  

گزارش   در  الجزیره  کرد.  دلور،   ۱۷توصیف  »ویلمینگتون«،  در  خبری  کنفرانس  در  بایدن  از  وقتی  نوشت،  نوامبر 

ایا آیا  که  بهالت پرسیده شد  اکنو RCEP متحده  او هم  داد  نه، وی پاسخ  یا  در مورد ن نمیملحق خواهد شد  تواند 

یک   فقط  حاضر  زمان  در  »و  است  نشده  مستقر  قدرت  در  هنوز  زیرا  بگوید؛  سخنی  آمریکا  تجاری  سیاست 

باید به  درصد از اقتصاد دنیا را در دست    ۲۵او در این کنفرانس خبری گفت: »ما    «.جمهور وجود داردرئیس  داریم. 

درصد دیگر )یا بیشتر( تا اینکه بتوانیم قواعد راه را وضع کنیم و   ۲۵دست یاری بدهیم، یعنی آن    هادیگر دموکراسی

منطق  جامع  اقتصادی  »شراکت  امضای  واداریم.«  آنها  پذیرش  به  را  دیگران  و  اجالس  (RCEP) «ایهچین  در 

سوم درصد از اقتصاد جهان و یک   ۳۰دهد که  تجاری دنیا را تشکیل میترین توافق  هانوی، ویتنام، بزرگای در منطقه 

پوشش می را  قدرتجمعیت جهان  و  گرد هم  دهد  بار  اولین  برای  را  جنوبی  کره  و  ژاپن، چین  مانند  آسیایی  های 

توافقمی ضربه  RCEP آورد.  می همچنین  محسوب  آمریکا  به  دیگر  ایاالتای  چراکه  در سال  شود؛    از   ۲۰۱۷متحده 

کشور بود، خارج شد؛ این توافق در زمانی که بایدن معاون   ۱۲که متشکل از   (TPP) «راکت ترانس پاسیفیک»ش

بود. در حالی که اعضایرئیس  بود مورد مذاکره قرار گرفته و اجرایی شده  ژاپن و بسیار TPP جمهور  از  شامل  ی 

بار دیگر به این توافق بازگردد، اما بایدن و مشاورانش  متحده  حامیان تجارت آزاد ابراز امیدواری کرده بودند که ایاالت 



 
  .«دارندها را بر کاالهای چینی »بر نمیاند که به سرعت تعرفه اند. در عوض گفته سخن چندانی نگفتهدر این رابطه  

نبال  دمتحده، روز دوشنبه گفت که نگران است واشنگتن بهق بازرگانی ایاالت میرون بریلیانت« معاون اجرایی اتا»

از تحوالت منطقه عقب بماند. او در عین حال افزود که اگرچه واشنگتن از مزایای آزادسازی تجاری   RCEP امضای

، ما RCEP جه به نقایصکند، اما نباید به این بلوک ملحق شود. این مقام بازرگانی آمریکا افزود: »با تواستقبال می

شامل قواعد  ملحق شود.« او افزود که توافقات تجاری اخیر آمریکا  متحده به این توافق  کنیم که ایاالت توصیه نمی

تجارت دیجیتال، موانع غیرتعرفه  مانند  در مورد مسائلی  اجراتری  قابل  و  مالکیت فکری  قدرتمندتر  از  و حفاظت  ای 

تر  حضور قویتری را برای حفظ  متحده باید یک تالش رو به جلوتر و استراتژیک یاالت است. او افزود: »با این حال، ا

ای نخواهیم  ان یکی از موتورهای محرک رشد جهانی چارهعنوآمریکا در منطقه اتخاذ کند. در غیر این صورت، ما به

کرده است که آمریکا با اصرار بر  گر باشیم.« بایدن گفته بود به رهبران اعالم  داشت که بیرون بنشینیم و فقط نظاره 

که پرداخت  خواهد  تجارت  به  مساله  سرمایه  این  آمریکایی  کارگران  »روی  کارگر  واشنگتن  و  کار  و  کند  گذاری 

محیطی در مذاکرات تجاری جدید مورد توجه قرار تر سازد« و اطمینان یابد که کار و منافع زیست یکایی را رقابتی آمر

ل مطرح  اما پرسشی که در بسیاری از محاف  «.ت در چشمان متحدانمان نخواهیم کردخواهد گرفت و »دیگر انگش 

که سیاست این است  ایاالت هااست  کدام حوزه ی  و  بود  برابر چین چه خواهد  در  گرفت؟ متحده  دربرخواهد  را  ها 

خود بر کاخ    ساله۴پست نوشت، دونالد ترامپ در دوران ریاست  نوامبر برای واشنگتن  ۱۶»جین ویلن« در گزارش  

ب  درازدامنی  نبرد  البته  و  جدید  مسیر  در  را  آمریکا  حوزهسفید،  این  از  یکی  انداخت.  در  چین  چین ا  با  نبرد  های 

است؛   چین مساله »تکنولوژی«  نفوذ  گسترش  برای  ابزاری  و  آمریکا  برای  امنیتی  تهدید  را  آن  ترامپ  که  ای 

رئیس می بایدن،  رویکرددانست.  همین  هم  منتخب  یا    جمهور  انتظار  نباید  چین  بنابراین  گرفت.  خواهد  پیش  در  را 

که دوران بایدن شاهد تحول عمیق یا دگرگونی اساسی در سیاست خارجی    مساله را داشته باشدبینی این  پیش

نرم  ترامپ  آمریکای  به  بایدن نسبت  آمریکای  لحن  اگرچه ممکن است  که  باورند  این  بر  باشد. متخصصان  تر  آمریکا 

ها باشیم. این گزارشگر مریکاییاین لزوما به این معنی نیست که در زمینه تکنولوژی شاهد کوتاه آمدن آشود، اما  

انتظار   از بایدن  باور است که  این  از جمله می بر  اتخاذ کند؛  برابر چین  رود که در برخی مسائل رویکرد سختی در 

شناسان بر این باورند که بایدن احتماال حمایت آید. کارمحدودیت در صادرات برخی اقالم که به کار »هوآوی« می

متحدانش   از  را  داشتبیشتری  خواهد  بازتری  دست  بنابراین،  و  آورد  خواهد  دست  به  ترامپ  به  تا    نسبت 

به ترامپ در قبال چین درپیشهایی همگونسیاست از  تر نسبت  بگیرد. شرکت چینی هوآوی که بدون شک یکی 

دی برای های متعدهای اخیر تالشرود و در سال ی مخابراتی در جهان به شمار میها و اپراتورهاترین شرکتبزرگ 

کرده است، در  ۵Gترنت همراه موسوم به شبکه  های مربوط به نسل پنجم شبکه ایناندازی زیرساختتوسعه و راه

با محدودیت  و  گرفته  قرار  تحت فشار  آمریکا  دولت  از سوی  به شدت  دو سال گذشته  دیکی  فعالیت های جدی  ر 

  ۲۰۱۹اجه شده است. در ماه مه سال  وم ۵Gهای شبکه  فروش محصوالت و همکاری در جهت توسعه زیرساخت

های آمریکایی  وزارت بازرگانی آمریکا به دستور کاخ سفید، شرکت هوآوی را در لیست سیاه قرار داد و تمام شرکت

این موضوع، شرکت گوگل همکاری خود با هوآوی را   پس از اعالم  .را از ادامه همکاری با این شرکت بزرگ منع کرد

برا الیسنس  ثبت  و  ریاست  قطع  ترامپ  دونالد  آنکه  از  پس  کرد.  متوقف  را  هوآوی  جدید  محصوالت  جمهوری ی 

های مخابراتی چینی نظیر »هوآوی« و »زد. متحده آمریکا قانون ممنوعیت فعالیت فروش و همکاری شرکتایاالت 

دید کرد، وزارت  تصویب و اعالم شد، برای یک سال دیگر نیز تم  ۲۰۱۹ا که در ماه مه سال  تی. ای« در این کشور ر

های چینی نظیر هوآوی را که ا اعالم دونالد ترامپ موظف شد الیسنس همکاری شرکتمتحده نیز ببازرگانی ایاالت 

ایی از هرگونه همکاری با  های مختلف آمریکشد، تمدید کند تا به این ترتیب شرکتمنقضی می  ۲۰۲۰مه    ۱۵جمعه  

ایاالت شرکت ملی  امنیت  که  چینی  رهای  میمتحده  تهدید  از  ا  دیگر  بسیاری  همچون  گوگل  شوند.  منع  کنند، 

ولوژی آمریکایی نظیر کوالکام، اینتل، برودکام و مایکروسافت از تجارت و همکاری با شرکت چینی های تکنشرکت



 
های ممنوعه  های جدید کاخ سفید و انتشار فهرست شرکتمال تحریمهوآوی منع شد و این شرکت بزرگ بعد از اع

ی از سیستم عامل اندروید لغو  مکاری با هوآوی در سال گذشته اعالم کرده بود که الیسنس استفاده هوآوبرای ه

از هرگونه خدمات و سرویس  بود  شده توسط گوگل  های توسعه داده خواهد شد و این شرکت دیگر قادر نخواهد 

حتمالی بایدن از اجماع دو حزب به  رد ارویک  .استفاده کند   ن فروشگاه آنالین پلی استور گوگل، اندروید و ...همچو 

گذار و اجرایی آمریکا برخی حامی رابطه با چین هستند؛ اما برخی دیگر  دست خواهد آمد. در میان نهادهای قانون

های آمریکایی از سوی و سرقت مالکیت فکری شرکتنسبت به تساهل بیش از حد با این کشور، رقابت تکنولوژیک 

می باچین هشدار  مقاله دهند.  در  جاری  بهار  در  »ایاالتیدن  نوشت:  افرز«  »فارن  در  بای  چین متحده  برابر  در  اید 

فکری   مالکیت  و  تکنولوژی  ربودن  به  همچنان  و  دهد  ادامه  مسیر  همین  به  چین  اگر  دهد.  خرج  به  سختگیری 

آمریکاییشرکت ایاالت   های  رویکرد  دهد،  سختادامه  یارانمتحده  کمک  با  چین  شد.  خواهد  یاری  ه تر  به  ها 

ها و صنایع در آینده مسلط شود.« بایدن  خشد و بر فناوری آید تا مزیتی غیرعادالنه به آنها ببهای دولتی میشرکت

بهه متحد« با متحدان خواهد  در بخش دیگری از مقاله خود نوشت، بهترین راه برای مقابله با چین تشکیل یک »ج

د  با همقطاران  ما  او نوشت:»زمانی که  دوبرابر خواهد  بود.  بگیریم، قدرتمان  قرار  در یک جبهه  موکراسی طلبمان 

نمیشد.   بگیردچین  نادیده  را  دنیا  از  نیمی  واشنگتن  «.تواند  گزارشگر  ویلن«  »جین  نوشته  رویکرد  به  این  پست، 

ن خود نیز گسستی از رویکرد ترامپ خواهد بود. ترامپ به تنهایی نه تنها به نبرد با مخالفان که به جنگ با متحدا

برخاسته بود و همین باعث شده بود تشکیل یک جبهه مشترک برای مقابله با چین و اقدامات تجاری این کشور به  

نتیجهی ترامپ حتی  رویکرد  نگیرد.  قرار  ترامپ  جبهه  در  کشوری  هیچ  عمال  و  تبدیل شود  رویا  داد؛ ک  معکوس  ای 

از تکنولوژی هوآوی استفاده نکنند. در هر حال »جیمز  که نتوانست شرایطی را فراهم کند که غربیایگونهبه  ها 

گوید: »نفس کار  المللی، میعات استراتژیک و بینلوئیس«، دیپلمات قدیمی و رئیس برنامه تکنولوژی در مرکز مطال

ه ساخت.« مان را از ما بیگانترامپ در مقابله با چین درست بود؛ اما اشتباه او این بود که متحدان اروپایی و آسیایی 

افزود: »ما می برلاین تحلیلگر  توکیو،  نیازمند همکاری  راه  این  اما در  تغییر کنیم؛  به  را وادار  ین و دیگر توانیم چین 

واشنگتنپایتخت  گزارشگر  نوشته  به  هستیم.«  هم  اروپایی  میهای  رویکرد  یک  پیشنهاد  پست،  از  حمایت  تواند 

تواند به ترویج و  معروف است. این پیشنهاد می «  ۱۰ی  اشد که به »د دموکراسی« ب  ۱۰بریتانیا برای اتحاد جدید »

از جمله شبکه تکنولوژی غربی  دورترغیب  راه  از  بلینکن«، مشاور سیاست خارجی  G۵ های  »آنتونی  کند.  کمک 

ان خود  متحده باید با متحدپرداخت و گفت که ایاالت  (D ۱۰) «۱۰ارشد بایدن، در ماه سپتامبر به حمایت از ایده »دی  

و سیاست کند  برایهمکاری  مشترکی  استانداردهای  های سرمایه های صادراتی، محدودیت کنترل  های  و  گذاری 

های دموکراتیِک لیبرال است.« این مشاور  ند تا »اکوسیستمی را تضمین کند که حامی و مروج ارزش فنی وضع ک

محور و های تکنولوژیسست میان دموکراسیافزاید: »آنچه در جهان کنونی شاهد آن هستیم، گارشد بایدن می 

تکنولوژی دیکتاتوری  دموکراسیهای  حال،  این  با  است.  تکنولوژیمحور  با  محور  های  کردن  کار  در  بهتری  عملکرد 

می یکدیگر  با  دارند،  مییکدیگر  همکاری  استانداردها  برای  قواعدی  تعیین  برای  یکدیگر  با  و  برای    «.کننداندیشند 

چین   با  جمهوریمقابله  برخی  به خظاهرا  احتماال  و  گذاشته  کنار  را  خود  »ارتدوکسی«  رویکردهای  واهان 

ناظرادموکرات  برخی  ملحق شوند.  بدبینی میها  ابراز  بهتر ن چین  نتیجه  به  منجر  متحدان  به صف کردن  که  کنند 

ین هستند و تمایل چندانی  شود. این دسته بر این باورند که متحدانی مانند آلمان به شدت وابسته به صادرات به چ

ها، جلب کمک اروپایی برای اتخاذ رویکرد سخت یا تقابلی در برابر چین ندارند. لوئیس هم بر این باور است که برای  

گله برخی  به  باید  بایدن  شرکتمندیدولت  مورد  در  شرکتها  کند؛  رسیدگی  آمریکایی  تکنولوژی  که  های  هایی 

تخمقام  به  را  آنها  اروپایی  کردههای  متهم  تراست  ضد  قوانین  و  حریم خصوصی  از  میلف  لوئیس  اینکه  اند.  گوید 

همز و  بیاییم  در  چین  تسخیر  به  خواهیم  نمی»نمی  عبرت  مان  یک  به  بیاییم«  در  هم  آمریکا  تسخیر  به  خواهیم 

رهای  ای در فارن افرز نوشت که کشومشترک در اروپا تبدیل شده است. سال گذشته »جیک سولیوان« در مقاله 



 
همفکر باید به یاری یکدیگر بشتابند و قواعدی تجاری در مورد مسائلی وضع کنند »که سازمان تجارت جهانی به آن  

شرکتنپر با  برخورد  چگونگی  مانند  است«  سالداخته  غربی  کشورهای  دولتی.  میهای  گله  که هاست  کنند 

دهد بازارها را با کاالهای  که به آنها اجازه می  های ناعادالنه دولتی برخوردارندهای دولتی چینی از حمایتشرکت

می  نظر  به  درنوردند.  تشکیرسد همانارزان  پیشنهاد  بریتانیا  که  »دی  طور  آمریکایی «  ۱۰ل  است،  داده  ها هم را 

سربه  باالی  بر  اساسا  که  باشند  سیستمی  تشکیل  با    .ایستدمی  WTO دنبال  سولیوان  جیک  رابطه  همین  در 

پایه همکاری کورت کمپل و  اوباما  نویسند تشکیل چنین ای »گروه آسیا« میه گذار شرکت مشاور ، دیپلمات دوران 

 WTO تواند به مثابه سیستمی بر باالیاز کشورهای همفکر و دموکراتیک[ میای ]گروهی متشکل  گروه تجاری 

تازی خود را محدود کند و کهتواند چین را با یک گزینه مواجه سازد: یا یعمل کند. آنها نوشتند: »چنین گروهی می

جهان بپذیرد.« با این    بی را برای بیش از نیمی از اقتصادهمگام با قواعد تجاری عمل کند یا شرایط نه چندان مطلو

رئیس اقتصادی  تیم  هنوز  »تیکحال،  مورد  در  منتخب  »وی جمهور  و  نکرده تاک«  روشنی  اظهارنظر  اند؛ چت« 

رویکرد سختی  شرکت ترامپ  که  گرفتهایی  پیش  در  برابرشان  در  واشنگتن  .را  گزارش گزارشگر  ادامه  در  پست 

تاک« نوشت که این در کمپین انتخاباتی خود با اشاره به »تیک  خود به نقل از رویترز نوشت، در ماه سپتامبر بایدن

به چینی  شرکت  یک  که  نیست  از     درست  بیش  به   ۱۰۰اطالعات  کاربر  دمیلیون  دسترسی  آمریکا  در  اشته ویژه 

با این حال »راب آتکینسون« رئیس شرکت تکنولوژی اطالعات و نوآوری، باشد: »این مساله موجب نگرانی است.«  

  «.تری برای شکار داردها تلف کند؛ زیرا او »ماهی بزرگکنم بایدن وقت خود را روی اپلیکیشن : فکر نمیگویدمی

در روابط آمریکا با چین آسان   (reset) نوشت، »ریست  ۲۰۲۰نوامبر    ۱۳چنگ لی«، در تحلیلی برای فارن افرز در  »

ابات آمریکا چشم ندوخته بودند. برخی در چین بر  ها هرگز اینقدر به نتایج انتخنخواهد بود«. او معتقد است چینی

ور  ها در روابط دو کشاین باورند که پیروزی بایدن بر ترامپ فرصتی برای دیپلماسی یا الاقل کاستن از میزان تنش

ای از این تیرگی و وخامت بود. با این  است. روابط دو کشور در دوره ترامپ به شدت تیره شد و جنگ تجاری نشانه 

سیاستتنشحال،   است.  کرده  بیشتر  را  درگیری  ریسک  بیشتر،  استراتژیک  لفاظی های  ترامپ،  های های 

سیاست و  گفتار  و  رفتار  در  همواره  که  تغییراتی  و  او  بههانژادپرستانه  مییش  رده وجود  باالترین  حزب آمد  های 

آتشی ک تا حدودی  بایدن  پیروزی  این حال،  با  بود.  را هم خشمگین کرده  را  رفت شعلهه میکمونیست  ورتر شود 

رسانه  در  که  نسبی  آرامش  از  این  و  قابلفروکاست  دارد  وجود  چینی  بههای  است.  ایده مشاهده  یک  مثال  طور 

رقابت  کوران  در  عنواناینترنتی  با  بود  چین  ممنوعه  شهر  از  برگرفته  آن  نام  که  افتاد  راه  آمریکا  انتخاباتی   های 

«Forbidden City» ن را بهها آاما چینی «For-Biden City»  ها الاقل از روی کار  داد چینیتغییر دادند که نشان می

روابط دو کشور را از دریچه چین  مقاله »چنگ لی« در فارن افرز مساله    .آمدن بایدن احساس راحتی نسبی دارند

ترامپ خشنود بودند؛ از روی کار آمدن    ۲۰۱۶ها در سال  بینی کار خوبی نیست. چینینویسد، خوشگرد و مینمی

توانند با او کار کنند. اما نتیجه، خالف از آب درآمد. دستگاه  کردند او »بیزینس منی« است که میچراکه تصور می 

نگران   این حال، خوشسیاست خارجی چین  با  محتاط است.  بایدن  اما  آمدن  کار  روی  که  باور است  این  بر  بینانه 

ود. بسیاری از شرایطی که سیاست خارجی ترامپ در مورد چین را شکل  تواند موجب روابط بهتری با چین شمی

قدرت  میان  روابط«  در  و »ریست  دارد  وجود  درداد هنوز  بود.  نخواهد  آسانی  کار  دنیا  بزرگ  دو    های  ترامپ  دوران 

ارد آورد  دیدگاه در چین وجود داشت: برخی معتقد بودند که دوران ترامپ بدترین ضربه را به روابط اقتصادی چین و

ترامپ   تقویت چین شد؛ چراکه سیاست خارجی آشفته  ترامپ موجب  دوران  بودند که  باور  این  بر  دیگر  اما برخی 

وند و برخی هم به درگیری نزدیک شوند. این مساله در روابط  تر شموجب شد بسیاری از کشورها به هم نزدیک

های حزب کمونیست به شدت  ه تایوان بود. مقام های چین، مسالیکی از نگرانی   .چین و آمریکا هم مصداق داشت

نگران بودند که ترامپ بر خالف رویه معمول حرکت کند و استقالل تایوان را به رسمیت بشناسد. همین موجب شد  

حزب کمونیست رویکرد سختی در برابر ترامپ و تایوان در پیش بگیرد. نویسنده مقاله فارن افرز بر این باور    رهبری



 
کار گرفته شود.  عنوان ابزار فشار علیه چین بهتواند بهها هنوز هست که میوران بایدن برخی اهرماست که در د

هنگ اردوگاه تایوان،  و  اویغورها  مساله  تبت،  کا کنگ،  حقوق های  قالب  )در  اجباری  اهرمر  که  بشر(  هستند  هایی 

ر این باور است که دولت ترامپ به همان شکلی تواند از آنها برای مهار چین استفاده کند. پکن بدولت بایدن هم می 

ایاالت  بهکه  به متحده  بود،  دیگران دنبال شکست شوروی  و  پمپئو  مایک  برخی همچون  دنبال شکست چین است. 

از »تغ در چین« سخن میهم  رژیم  بنابراین، دولت »شی« چاره ییر  و  گفتند.  رویکردی مالیم  اینکه  نداشت جز  ای 

برا در  آرامی  در چین همزیستی  و در هفتادمین سالگرد جنگ کره که  اکتبر  در ماه  کند.  اتخاذ  ترامپ  بر دولت دوم 

جمهور چین  متحده باشد. به تعبیر رئیس ت جمهور این کشور از ارتش خواست آماده درگیری با ایاالبرگزار شد، رئیس 

می استفاده  جنگ  از  شود»چین  جنگ  مانع  تا  به    .«کند  نسبت  خصومت  حال،  این  میان  با  مشترک  امری  چین 

خواه است. هر دو منتقد چین هستند و حامی جداسازی اقتصاد دو کشور از هم. با این حال،  دموکرات و جمهوری

هریس نشان    -ورند که یک اجماع ضد چینی در واشنگتن وجود ندارد. مناظره پنسهای چینی بر این با برخی مقام 

ایاالت  که  نمیداد  هنوز  رقمتحده  چین  چارچوب داند  داد  نشان  مناظره  این  دیگر.  چیز  یا  است  دشمن  است،  یب 

آمریکا رابطه  تنظیم  نحوه  پیرامون  آمریکا  در  مشخصی  بارها  -استراتژیک  هم  بایدن  ندارد.  وجود  سیاست    چین 

مقام  به  و  نامیده  »شکست«  را  چین  قبال  در  ترامپ  از  خارجی  بسیاری  آمریکا  آینده  دولت  کرد  اعالم  چین  های 

با این حال، ممکن است استراتژیرویکرد ها  ها مشترک باشد اما در تاکتیکهای تقابلی ترامپ را نخواهد داشت. 

خار سیاست  دستگاه  در  تحلیلگران  باشد.  داشته  وجود  سیاست تفاوت  تیم  که  هستند  خشنود  این  از  چین  جی 

تحلیلگر فارن افرز بر این باور    ای است که در دیپلماسی معقول هم شهرتی بسزا دارند.خارجی بایدن، تیمی حرفه 

است که یک باور مشترک در چین و آمریکا وجود دارد دال بر اینکه »شی« و »بایدن« روابط دوستانه خوبی دارند. 

راسل«،   اوباما، می »دانیل  دوران  امنیت ملی  ارشد سابق در شورای  بایدن الاقل  مقام  و  با هم ۸گوید، شی  بار 

های رو در رو با هم سپری کردند. اگرچه در نشست   ۲۰۱۲و    ۲۰۱۱های  ماه در سال   ۱۸ساعت را طی    ۲۵دیدار و  

بهبایدن در رقابت  تندی علیه چین  اما در چین بسیاری معترفندها سخنان  برد  این اظهارنظرها مصرف داخلی   کار 

افکند. نخواهد  سایه  بایدن  خارجی  سیاست  بر  و  باورند     داشت  این  بر  چین  آمریکایِی  نگرش  ناظران  که 

ها با چین داشتند خواهان از دوران نیکسون روابط بهتری نسبت به دموکرات بر اینکه جمهوریشان مبنیبلندمدت 

عضو کنگره که در »نیروی ویژه چین« حضور   ۱۵کنند که تمام  میدیگر درست نیست. محققان چینی خاطرنشان  

های متعدد در آمریکا  خواه هستند. نظرسنجیی جمهوریاند همگهای »تند« در برابر چین شهرهدارند و به دیدگاه 

می نشان  جمهوریهم  خصمانهدهد  رویکرد  دموکرات خواهان  به  نسبت  »چنگتری  دارند.  چین  مورد  در  لی«،  ها 

بندی خواهد کرد از آن ها در مورد چین را فرمولافزاید، دولت بایدن برخی نگرانی لیلگر فارن افرز، در نهایت میتح

در هنگاست سوءجمله   از حقوق بشر  بایدن میاستفاده  او معتقد است  کیانگ.  تبت، سین  تواند بر شدت کنگ، 

ز حقوق بشر گره بزند. او احتماال کارآمدتر از ترامپ خواهد  انتقادات بیفزاید و اقتصاد را به رسالت اخالقی در دفاع ا

تواند موانعی در مسیر چین خلق المللی میماع بینبود و به دلیل تیم سیاست خارجی توانمندی که دارد و با اج

بعید است خواسته اما چین هم  ایاالتکند  برآورده سازد. چینیهای  را  تمتحده  را  پیرامون خود  در  ناامنی  هدید  ها 

ا هرسد رویکرد چین به این حوزه بینند. با این حال، به نظر می امنیتی، تهدید بر انسجام سرزمینی و ثبات داخلی می

عالقه  چین  حال،  این  با  باشد.  مذاکره  حوزه غیرقابل  برخی  در  که  است  بهمند  جهانی  بهداشت  مانند  در  ها  ویژه 

یت سایبری و ثبات مالی و اقتصادی  ای، ضد تروریسم، امنه هسته ، تغییرات اقلیمی، منع اشاع۱۹-مقابله با کووید

باید دید آیا تعامل با دولت بایدن امکان دارد یا خیر. اگر بندی شود.  در جهان همکاری کند. این همکاری باید فرمول 

 .امکان دارد باید چند و چون آن در مذاکرات آتی با دولت بایدن مشخص شود

 قدرت شرقی جدید   گذاری ساختارباره پایهپیشنهاد سرلشکر صفوی در



 
المللی اتحادیه اقتصادی  صفوی، دستیار نظامی فرمانده کل قوا در همایش بینسرلشکر سیدیحیی رحیم : ایسنا

های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  ای گفت: »دولت اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه

ای نظیر های منطقه سازمان همکاری شانگهای و دیگر اتحادیه مناطق آزاد آنها با تعامل با  های خصوصی و  و بخش

و سازمان تشکیل  اکو  و سازمان  آسیا  در جنوب  منطقه  RCEP شده جدیدسارک  اقتصادی جامع  با  یا همکاری  ای 

یلومترمربع منابع و  های عظیم جمعیت چندمیلیاردی، وجود سرزمین و فضای بیش از چهل میلیون کداشتن ظرفیت

ونقل ریلی، دریایی و زمینی و های حملای و قدرت شبکه ی و انرژی و تکنولوژی، توان فضایی و ماهواره ذخایر فلز

شبکه  و  نظامی  اطالعقدرت  زمینه های  و  روابط  داشتن  و  میرسانی  فرهنگ شرقی  و  تمدن  ساختار  های  توانند 

را   آسیایی  جهانی  قدرت  یا  شرقی  قدرت  جمجدید  و  اقتصاد  و  فرهنگ  مبنای  را  بر  یکم  و  بیست  قرن  در  عیت 

المللی امروز رسد ساختار قدرت در نظام بین نظر میبه گزارش »ایسنا« صفوی ادامه داد: »به   «.گذاری کنندپایه 

دوم قرن  اکنون در دهه  در ابعاد ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک در دوره گذار و انتقال قرار گرفته است هم

آرام به سمت نظم جدیدی در حرکت است که مبین یک ساختار دو بخشی رت در جهان آرامبیست و یکم ساختار قد

)شرقی، غربی( در نظام قدرت جهانی است.« دستیار نظامی فرمانده کل قوا ادامه داد: »افول قدرت اقتصادی،  

بیرون آن تا  از درون سرزمین آمریکا  آمریکا  ابرق  سیاسی و فرهنگی  آمریکا دیگر  درت جهان نیست  قطعی است و 

به گفته این مقام ایرانی، شکست هژمونی آمریکا و    «.های نوظهور و جهانی استبلکه قدرتی در کنار سایر قدرت

تحریم تاثیرگذاری  رسانه کاهش  و  سیاسی  اقتصادی،  ابزارهای  سایر  و  علیه  ها  حداکثری  فشار  اعمال  برای  ای 

وسیه و چین ظاهر شده است.صفوی همچنین توضیح داد:  مستقل و غیرهمسو مثل ایران، رهای  ها و ملتدولت 

در مقیاس منطقه»پیدایش قدرت  امنیتی جدید  و  و فرهنگی  اقتصادی، سیاسی  قاره های  و  قاره آسیا،  ای  در  ای 

صورت  ه بهکه همین هفت RCEPای موسوم بهاقیانوسیه مثل توافق تشکیل گروه همکاری اقتصادی جامع منطقه 

جنوبی، ویتنام، هند،  کشور آسه آن به همراه چین، ژاپن، کره۱۰زبانی ویتنام به امضای سرانیدئوکنفرانس به میو

مهم که  است  موضوع  این  مبین  شد  حاصل  نیوزیلند  که استرالیا،  است  آن  جدید  اقتصادی  تشکل  این  پیام  ترین 

توسعه کشورهای  اقتصاد  از  متنوع  درحالترکیبی  ر  یافته،  توسعه  حداقل  دارای  و  میتوسعه  شامل  و ا  شود، 

از پیمان تجاری اقیانوس آرام مرکب از استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی،   ۲۰۱۶توضیح بیشتر آنکه ترامپ در نوامبر  

پِرو، سنگاپور خارج شده است.«وی در پاسخ به جایگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش   ژاپن، مکزیک، نیوزیلند، 

رژئو توسعه  در  آزاد  مناطق  منطقه پلیتیک  »سران  وابط  داد:  توضیح  نیز  جهانی  اقتصاد  روندهای  کالن  این  در  ای 

ها، خبرگان علوم اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشورهای عضو با تفاهم با یکدیگر نسبت به  دولت 

دولت  اقتصادی،راهبردهای  راهبرد  اتخاذ  ضرورت  و  رقیب  و  دشمن  مشت  های  نیازهای  با  متناسب  رک  سیاسی 

ظرفیتمی داشتن  با  را  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  این  و  توانند  استراتژیک  ژئو  و  ژئوپلیتیک  متنوع  و  عظیم  های 

و شبکه حمل یک  ژئواکونومیک  به  تبدیل  را  کشورهای عضو  در  آزاد  مناطق  وجود  و  زمینی  و  دریایی  ریلی،  ونقل 

همه درون اتحادیه  فراقاره قاره جانبه  و  کنند.«صفوی  ای  غیرقابل ای  ژئوپلیتیک  و  جغرافیایی  »موقعیت  افزود: 

عنوان یک چهارراه ترانزیتی محورهای چین، قزاقستان، نظیر است بهجایگزین جمهوری اسالمی ایران که در دنیا کم 

اروپا وصل می و  مدیترانه  به  را  و خاورمیانه  مرکزی  ایراآسیای  مقام  این  گفته  ترانزیتی هند، کند.«به  کریدور  نی، 

 .تواند باشدان و روسیه به اروپا دیگر محور اقتصادی می ایر

 میلیارد دالر اوراق قرضه در چین  ٦۷انتشار بیش از 

داده مالی چین، دولتطبق  وزارت  اکتبر  های  ماه  در  این کشور  یوآن )معادل    ۴۴۲/  ۹های محلی    ۶۷/  ۳۵میلیارد 

های وزارت مالی  هوا، طبق دادهمهر به نقل از شین  اند. به گزارش خبرگزاریر کرده میلیارد دالر( اوراق قرضه صاد

میلیارد دالر( اوراق قرضه صادر    ۶۷/  ۳۵ارد یوآن )معادل  میلی   ۴۴۲/  ۹های محلی این کشور در ماه اکتبر  چین، دولت



 
تریلیون   ۶/ ۱۲کنون را به    ال تا های محلی چین از ابتدای ساند.اوراق این ماه کل اوراق صادرشده توسط دولت کرده 

ر درصد از سهمیه صدو  ۹۴/  ۹های محلی چین  ماه ابتدایی امسال دولت   ۱۰دهد در  ها نشان مییوآن رساند. داده 

کرده  صادر  را  خود  امسال  قرضه  دولتاوراق  توسط  قرضه  اوراق  صدور  به  جاری  سال  در  چین  محلی اند.  های 

 .های مختلف را تحت فشار بحران کرونا ممکن سازدژه اجرای به موقع پرو سرعت بخشید تا 

 گذاری جدید دایملر در چین سرمایه

کامیون  : اقتصاددنیای  تولید  دارد ظرفیت  نظر  در  دایملر  افزایش شرکت خودروسازی  در چین  را  های سنگین خود 

قرار اس قالب سرمایه دهد.  در  اقدام  این  نات  به  با یک شرکت شریک چینی  بیکی فوتون موتور  گذاری مشترک  م 

شود بر    .انجام  بالغ  دارد  قصد  خودروساز  این  اتو«،  »جاست  گزارش  بازسازی    ۴۱۸به  صرف  آمریکا  دالر  میلیون 

هزار کامیون   ۵۰و خط تولید جدیدی با ظرفیت  عملیات تولید فعلی خود در کارخانه فوتون دایملر واقع در پکن کند  

گردد باز می   ۲۰۰۹گذاری مشترک به سال دازی کند. سابقه این سرمایه سنگین از جمله مرسدس بنز اکتروس راه ان

کامیون  و  دیزلی  موتورهای  تولید  فناوری  دایملر  آن  در  تامین میکه  را  و سنگین  متوسط  در حال حاضر های  کرد. 

برندکامیون فروخته می   های  در چین  که  بنز  زیادمرسدس  بسیار  تفاوت  و هنوز  وارداتی هستند  با  شوند هنوز  ی 

   .برندهای تولید داخل دارند

 برند تلفن هوشمند »آنر« فروخته شد 

مریکایی، برند تلفن  های دولت ترامپ و قطع دسترسی به فناوری آ شرکت هوآوی تکنولوژیز در پی تحریم  : ایسنا

عه را به یک کنسرسیوم تحت حمایت دولت چین فروخت. این کنسرسیوم از سوی گروه توس (Honor) هوشمند آنر

شریک، عامل و واسطه شامل شرکت سانینگ دات کام تا    ۳۰فناوری شهر هوشمند شنزن تشکیل شده و بیش از  

آوی پس از این معامله دیگر هیچ سهمی در برند آنر نهادهای دولتی مانند پست و مخابرات چین دارد. شرکت هو

تر محبوبیت پیدا کند و میان کاربران جوان  قیمت دراین معامله ممکن است کمک کند این برند ارزان  .نخواهد داشت

د  ای خارجی نظیر اروپا راه پیدا کند. معلوم نیست آیا جدا شدن برند آنر از هوآوی به ازسرگیری امکان خریبه بازاره

قطعات آمریکایی برای تولید محصوالت این برند منتهی خواهد شد یا خیر. انتشار این خبر باعث شد ارزش سهام  

رقیب حداکثر    شرکت  کنگ  هنگ  در  یکپارچه   ۶شیائومی  بخش  آنر  برند  کند.  سقوط  کسبدرصد  از  تلفن  ای  وکار 

افزار برای تولید  نون برای تامین قطعات و نرم تر از سامسونگ بود اما اکهوشمند هوآوی بود که زمانی بسیار بزرگ 

ترین شرکت فناوری چین  ریکا روی بزرگهای آمدهنده تاثیر تحریمرو شده است. این فشار نشان با محدودیت روبه 

منظور تامین  عات کلیدی به های آمریکا، شرکت هوآوی به انبار کردن قط شود پیش از اجرای تحریماست. گفته می 

وکار اصلی خود را حفظ کند. آمریکا با اشاره به  پرداخته تا کسب   ۲۰۲۱در چین حداقل تا سال   ۵Gه  تجهیزات شبک

کمپینی را علیه هوآوی راه انداخته که به دستگیری خانگی مدیرمالی این   ۲۰۱۸، از سال  های امنیت ملی نگرانی 

کشورهای متعدد از انگلیس گرفته تا  ساخت هوآوی در   ۵Gشرکت در کانادا و ممنوعیت استفاده از تجهیزات شبکه  

تراشه  تامین  محدودیت  اجرای  از  پس  هوآوی  به  نهایی  ضربه  است.  شده  منجر  آمژاپن  و  های  شد  وارد  ریکایی 

نگه داشتن کسب زنده  برای  نیاز  به قطعات مورد  این شرکت  ککنندهوکار مصرف دسترسی  تقریبا قطع  را  رد.  اش 

های گوشی اپل یا فعالیت کرده و با مدل Mate هایی مانند سریر کنار تلفن براساس گزارش بلومبرگ، برند آنر د

هزار یوآن ۴دالر( تا حداکثر    ۱۳۷یوآن )  ۸۹۹د آنر با حداقل قیمت  های برنسامسونگ رقابت مستقیمی نداشت. تلفن

می گرانفروخته  هوآوی  شد.  گوشی  آی ۱۷ترین  مدل  از  که  دارد  قیمت  یوآن  مکس    ۱۲فون  هزار  گران پرو  تر هم 

 .های بازی و اسمارت واچ هم رقابت داشتتاپ های دیگری مانند لپ است. برند آنر با هوآوی در بخش



 

 ه تقاضای خودرو در چین ای شرقی ب امید اروپ 

قیمت امید به رونق را در اقتصادهای اروپای شرقی زنده کرده  اشتهای چین برای خودروهای گران : اقتصاددنیای 

پیش  که  است  حالی  در  این  نگرانی است.  کارخانه تر  به  اقتصادها  این  حد  از  بیش  اتکای  مورد  در  های  هایی 

بخودروسازی  بود.  شده  مطرح  که  شان  چک  جمهوری  و  اسلواکی  اروپا،  اتونیوز  گزارش  تولید  ه  سرانه  بیشترین 

داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  در  به خودرو  شدهاند،  مجبور  است،  درنوردیده  را  اروپا  که  کرونا  بحران  اند  خاطر 

اما کارخانه مغازه  این  با وجود  را تعطیل کنند.  آنها در کن ها و مراکز اقتصادی  ار تولید خودروهای  های خودروسازی 

های محدودی در اختیار دارند، همچنان  خاطر پاندمی بودجه تر که به ریان نزدیک ارزانی همچون اشکودا برای مشت

لندرور که دو سال پیش   آمریکا هستند. جگوار  برای آسیا و  تولید خودروهای لوکسی مانند پورشه کاین  مشغول 

ش کرد،  افتتاح  اسلوواکی  در  را  خود  قابلکارخانه  افزایش  سالاهد  سوم  فصل  در  تقاضا  البته   جاریتوجه  و  بود 

 .بخش عمده این افزایش از سوی چین رقم خورد

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهش یافت   ۲۰نرخ رسمی 

ارز    ۱۵ارز کاهش و    ۲۰ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

ثابت ماند  ۱۲افزایش یافت. نرخ   ریکا برای امروز  الم بانک مرکزی، هر دالر آمبراساس اع به گزارش ایرنا و  .ارز نیز 

 ۵۵هزار ریال قیمت خورد؛ قیمت هر پوند انگلیس    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹آبان    ۲۸  -)چهارشنبه  

ریال، کرون   ۹۶ر و هزا ۴۶همچنین هر فرانک سوئیس  .ریال اعالم شد ۸۱۹هزار و  ۴۹ریال و هر یورو نیز  ۶۶۴هزار و 

ریال،    ۵۶۴ریال، روپیه هند     ۶۸۹هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۳۵هزار و    ۴ریال، کرون نروژ     ۸۶۸ر و  زاه  ۴سوئد  

هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان     ۲۷۳هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱درهم امارات متحده عربی  

ریال و   ۲۳۱هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۸هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۳۵۰زار و  ه  ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۵۱۲

ریال، راند آفریقای  ۹۳۴هزار    ۲۸بر اساس این گزارش، نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۵۸هزار و    ۳۲دالر کانادا  

ریال،    ۵۳۹و  هزار    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۲   ریال، روبل روسیه   ۴۴۱هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۷۲۹ هزار و  ۲جنوبی  

هزار و   ۱۱ریال، ریال سعودی  ۶۱۵هزار    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۴هزار و    ۳یکصد دینار عراق  

هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۲۸۱هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۰هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰

ریال تعیین  ۷۴هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۶۸و   هزار  ۲، ده روپیه سریالنکا  ریال۵۵۴

هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۸۸۱هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۰هزار و    ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .شد

  ۳۷وون کره جنوبی    یک هزارریال،    ۲۵۰هزار و    ۱۰مالزی  ریال، رینگیت    ۳۴هزار و    ۱۳۹ریال، یکصد بات تایلند  ۴۰۸

هزار    ۱۲ریال، الری گرجستان    ۷۸۶هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۹۷۷هزار و  

هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۵ریال، افغانی افغانستان  ۹۷۹هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۷۲۸و  

آذربا  ۴۲۷ منات  و    ۲۴یجان  ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۷ریال،  تاجیکستان    ۴۰هزار   ۳ریال، سومونی 

 .گذاری شدریال ارزش هزار ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۷۱۷و   هزار

 

 ارز افزایش یافت   ۱۶نرخ رسمی 

 ۱۷آبان ( اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۲۹ارز را برای امروز )پنج شنبه    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

براساس اعالم بانک  به گزارش روز پنج شنبه ایرنا و  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۴ارز افزایش یافت، نرخ    ۱۶و    ارز کاهش

https://www.irna.ir/news/84114413/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84115744/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
هزار ریال قیمت    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹آبان    ۲۹  -مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز )پنجشنبه  

همچنین هر فرانک   .ریال اعالم شد  ۷۴۹هزار و    ۴۹نیز  و  هر یور   ریال و  ۵۶۷هزار و    ۵۵خورد؛ قیمت هر پوند انگلیس  

هزار   ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۵۳هزار و    ۴ریال، کرون نروژ     ۸۸۱هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۸۹هزار و    ۴۶سوئیس  

یال،  ر  ۳۳۰و  هزار ۱۳۷ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و  ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۶۶ریال، روپیه هند   ۶۷۶و

ریال،    ۴۱۸هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ   ۴۸۲هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۷۶هزار و    ۲۶یکصد روپیه پاکستان  

بر اساس این گزارش، نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد ۸۹هزار و    ۳۲ریال و دالر کانادا    ۲۳۱هزار و  ۱۰۹ریال عمان  

ریال، ریال    ۵۵۳ ریال، روبل روسیه   ۴۳۸هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۷۰۶ هزار و  ۲جنوبی    ریال، راند آفریقای  ۹هزار    ۲۹

ریال،  ۶۲۷هزار    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۲هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱قطر  

ریال، یکصد تاکای    ۲۵۷هزار و  ۳۱ور  پالر سنگاریال، د ۷۰۱هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال سعودی 

  ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۷۵و   هزار  ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۵۴۴هزار و    ۴۹بنگالدش  

ریال،    ۸۷۵هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد۱۸۱هزار و  

ریال، یک هزار   ۲۵۴هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۳۵۹هزار و    ۱۳۸ریال، یکصد بات تایلند    ۳۹۵هزار و    ۶ن  یوان چی

و    ۳۷وون کره جنوبی   اردن    ۶۸۶هزار  تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار  و    ۹ریال، یکصد  ریال،   ۸۱۳هزار 

ریال، روبل   ۵۴۴ریال، افغانی افغانستان  ۹۶۴هزار و    ۲اندونزی  ریال، یک هزار روپیه    ۷۲۸هزار و    ۱۲الری گرجستان  

بالروس   آذربایجان    ۴۲۸هزار    ۱۶جدید  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۲۱هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۶ریال،  ریال،    ۶۸۷هزار 

تاجیکستان   ونزوئال   ۷۱۷و     هزار  ۳سومونی  جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  ترکمنست  ۲۰۶هزار  جدید  منات  و    ۱۲ان  ریال 

 .گذاری شدریال ارزش  رهزا

 

 ضرورت تدوین راهبرد توسعه صادرات با محوریت اتحادیه اوراسیا 

توافقنامه  -ایرنا  -تهران بمشاور  تاکید  با  تجارت  توسعه  سازمان  تجاری  با  های  صادرات  توسعه  راهبرد  تدوین  ر 

اتحاد باال بودن هزینه حملمحوریت  اوراسیا، گفت:  نبود کامیون یخچالیه  تولید کاال در  ونقل کاال،  باالی  دار، هزینه 

میرهادی  »  .ایران، فقدان برندسازی محصول و شناسایی نشدن بازار هدف از مهمترین مشکالت صادرات کاال است

ا سیدی« وگوی  گفت  بر  در  ایرنا  خبرنگار  با  راهبختصاصی  تدوین  و   ردضرورت  روسیه  محوریت  با  صادرات  توسعه 

های پولی، مالی و ارزی در راستای حمایت از  وی تصریح کرد: اتخاذ سیاست  .اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد

ن توسعه تجارت، حمایت  استراتژی فوق، رفع مشکالت نرم افزاری و سخت افزاری، اصالح ساختار و کارکرد سازما

رژیم تجاری صادرات محور با مقیاس وسیع یا ساماندهی نظام تولید پراکنده و مستثنی   هدفمند از صنایع منتخب،

های  های ممنوعیتی یا محدودیتی( را از راه های تنظیم بازار داخلی ) سیاستنمودن روسیه و اوراسیا از سیاست

روسیه است با  تجارت  بر ضسیدی همچ  .توسعه  بانین  ارتباط  در  دولتی  بخش  اقدام هاییا رورت حمایت  با   تخاذ 

بلندمدت مانند توسعه صادرات با محوریت روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حمایت پرقدرت از   هدف تدوین راهبرد

کنش عنوان  به  مسکو  و  آستراخان  ویژه  به  روسیه  مقیم  ایرانی  ایراتجار  خارجی  تجارت  حوزه  اصلی  با گران  ن 

   .ویتنام و اطالحات بنیادین در آموزش و تربیت نیروی انسانی تاکید کرد  روسیه، لزوم ایجاد مرکز تجاری مدل مشابه

ایجاد شرکت  و  کاال  تامین  افزود: تشکیل شبکه  بینوی  در مقیاس  پایانه های مدیریتی صادرات  ایجاد  و  ای  المللی 

سردخانه  بزرگ،  انبارهای  به  مجهر  عصادراتی  بسته ای  ابزارهای  و  اقدامات  ظیم  از  را  کاال  بخش  بندی  ضروری 

های مشاور امور بین الملل و توافقنامه   .خصوص با حمایت سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایرانی برشمرد

  نامه تجاری کامال آزاد سازی تجارت دوجانبه با امضای موافقتتجاری سازمان توسعه تجارت همچنین بر لزوم روان

ای و تبدیل منطقه آستاراخان روسیه و گیالن  در رفع موانع غیرتعرفهبا اتحادیه اقتصادی ارواسیا، همکاری دوجانبه  

همکاری توسعه  ثقل  مرکز  تشکیل به  و  روسیه  خاک  در  مشترک  تولید  لزوم  جانبه،  دو  مشترک  اقتصادی  های 

https://www.irna.ir/news/84109767/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7


 
کرد تاکید  ترکیه  و  چین  با  روسیه  تجاری  شورای  مدل  تجاری  برنامه   .شورای  کرد:  خاطرنشان  دقیق، وی  ریزی 

شرکت  شناسایی اعتماد  جلب  بازار،  محصول  درست  خارجی  و  داخلی  رقبای  شناسایی  روسیه،  داخلی  های 

به   بندی مناسب و برچسبصادراتی، بسته  پایش مداوم بازار روسیه سبب صادرات موفق کاال  گذاری، بررسی و 

می خصوصی  بخش  توسط  بر    .شودروسیه  اصالسیدی  صنوف، لزوم  از  اعم  خصوصی  بخش  ساختارهای  ح 

شرکت اتاق  بازرگانی،  ماخاچکاالهای  و  استراخان  ظرفیت  از  استفاده  و  تجاری  کرد های  فعال    .تاکید  گفت:  وی 

یکپارچه سازی و  واحد  مدیریت  اعمال  گمرکی،  و  کریدور سبز  گمرکات کشور  مبادی  در  گیری  تصمیم  نظام  سازی 

ه اکوادور در صادرات گل و موز می تواند  ورهای موفق در تسهیل و توسعه تجارت مانند تجرباستفاده از تجربه کش

به گزارش ایرنا، سه کشور بالروس، قزاقستان و روسیه در    .زمینه را برای رونق صادرات میان دو کشور فراهم آورد

با اجرایی شدن مفاد تجاری این  مان همز ۲۰۱۵اقتصادی اوراسیا را تشکیل دادند و در آغاز سال  اتحادیه  ۲۰۱۴سال 

شور ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند تا در جهت بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه و  معاهده دو ک

پس از مدتی این اتحادیه برای رسیدن به توافق های تجاری، مذاکرات خود را آغاز    .جهان با یکدیگر مشارکت کنند 

حادیه شدند و برخی دیگر مانند سنگاپور و  کشورهایی مانند ازبکستان خواستار پیوستن به اتکرد که در این میان  

کردند دیگر  اقتصادی  مبادالت  یا  آزاد  تجارت  برای  قراردادهایی  امضای  به  اقدام  از    .ویتنام  یکی  عنوان  به  ایران 

 ۵در    ذاکراتی طی سال های گذشته،کشورهایی که قصد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دارد، پس از م

ماه سال   موافقت  ۹۸آبان  اتحادیه  این  کشور عضو  پنج  آن  با  اساس  بر  که  کرد  امضا  را  موقت  ای  قلم   ۸۶۲نامه 

 .کاالیی مورد توافق برای صادرات و واردات میان کشورهای مورد نظر، قرار گرفت

 

 چین بازتاب اظهارات ظریف در تلویزیون 

مرک-ایرنا-پکن بازت تلویزیون  ضمن  چین  وزیر زی  اظهارات  علیه    اب  آمریکا  های  تحریم  لغو  لزوم  درباره  ایران  خارجه 

پایبند   تعهداتش  به  فعلی  از شرایط  رفت  برون  برای  باید  آمریکا  که  یادآورشد  ای،  توافق هسته  درچارچوب  ایران 

امور خارجه وزیر   واد ظریف«به گزارش ایرنا به نقل تلویزیون مرکزی چین ، این موضوعی است که »محمد ج   .باشد

به آن اشاره کرد و گفت کهایرا نیز روز چهارشنبه  انتخابات ریاست   ن  بینی شده در  برنده پیش   ، بایدن«  اگر »جو 

در   تعهداتش  به  ایران  بازگشت  زمینه  کند  لغو  را  گذشته  سال  دو  در  شده  اعمال  های  تحریم   ، آمریکا  جمهوری 

بازگشت تهران به تعهدات خود  ظریف افزود: ین از قولیون چ تلویز   .می شود  چارچوب برجام"به طور خودکار" مهیا

ندارد به هیچ گونه شرایط و حتی مذاکره  نیازی  و  تواند به صورت خودکار انجام شود  این گزارش آمده    .""می  در 

تهران  ، ایران  خارجه  وزیر  اظهارات  اساس  بر  که  به   است  متحده  ایاالت  مجدد  ورود  چگونگی  مورد  در  بحث  آماده 

بایدن متعهد   بر این اساس،  .می تواند با سه دستور اجرایی همه تحریم ها را لغو کند فق است و اینکه بایدنتوا

ت به  ایران  به برجام ملحق خواهد شدشده است که در صورت بازگشت  این رسانه چینی تصریح     .وافق ، مجدداً 

مذاکرات درازمدت و تالش های فراوان طرف   کردکه توافق هسته ای تاریخی ایران با کشورهای بزرگ دنیا ، حاصل

در س جمهوری آمریکا بود ولی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا  های ذی ربط در زمانی است که بایدن معاون ریی

بنا      .میالدی یکجانبه از آن خارج شد و سپس به تحریم ها شدید و فشارحداکثری علیه ایران روی آورد  ۲۰۱۸سال  

د این گزارش،  تالبه  ترامپ  که  و طبق گفته خودش  ر حالی  برساند  به حداکثر  را  ایران  بر  تا فشار  ش کرده است 

است که "راهی معتبر برای بازگشت به دیپلماسی" به  را در سطح جهانی منزوی کند ، بایدن پیشنهاد کرده   ایران

داد خواهد  ارائه  اسالمی  ت  .جمهوری  ظریف  اظهارات  به  چین  تلویزیون  حال  همین  آورده  در  و  کرده  وجه 

تلویزیون    ."را به عنوان عضوی از سازمان ملل و شورای امنیت اجرا کند ۲۲۳۱نامه  "آمریکا موظف است قطع است:

و تحریم ها برداشته شود و هیچ مانعی در   "اگر این قطعنامه اجرا   خارجه ایران تاکید کرد کهچین به نقل از وزیر  

د نداشته باشد ، در این صورت ایران" تعهدات خود را بر اساس توافق انجام  برابر فعالیت های اقتصادی ایران وجو

https://www.irna.ir/news/84115389/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84115389/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84115389/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
یادآورشد  .خواهد داد به   رسانه چینی  تاکید ورزیده است  ایران همواره  تنها  که  و  دنبال ساخت بمب اتمی نیست 

تل   .بود که برخی از تعهداتش را در چارچوب برجام کاهش داد  ۲۰۱۵پس از خروج ترامپ از توافق   ویزیون گزارش 

مناسبات درجریان    چین حاکی است که ایران همچنان درحال همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی است و این

ها بازرسی  و  ها  بررسی  و  شود  است  می  انجام  طرفین  توافقات  اساس  بر  ارشد   فوسونگ«»   .نیز  دیپلمات 

در مورد توافق هسته ای ایران است و از واشنگتن    معتقد است که ایاالت متحده مسئول تنش می گوید: پکن چین

وی که    .بگذاردرا برای میانجیگری دیپلماتیک بین المللی باز   می خواهد تا اقدامات اشتباه خود را متوقف کرده و راه

مدیر کل اداره کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه چین است، افزود: ریشه مشکل ها همین خروج آمریکا از برجام  

ت. در صورتی که تالش های دیپلماتیک در جریان است و باید راه ها برای رسیدن به نتیجه هموار شود و آمریکا  اس

چین مخالف اقدامات یکجانبه گرایانه است و همزمان معتقد   اکید کرد:فو« ت »   .هم باید از مسیر اشتباهش بازگردد

با باید در چارچوب کمیسیون مشترک برجام  به تعهداتشان درقبال  است که هر حرکتی  شد و الزم است که همه 

 .برجام پایبند باشد و چین به تالش هایش برای کاهش تنش ها ادامه خواهد داد

 

 بازگشت به برجام؛ درخواست چین از آمریکا 

سیاست   از نماینده دائمی چین در سازمان های بین المللی مستقر در وین از آمریکا خواست دست  -ایرنا  -تهران

به گزارش پنجشنبه    .بکشد و به مدار صحیح رعایت و اجرای برجام برگردد حداکثری علیه ایرانفشار   اشتباه اعمال

در نشست ویدیویی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت:   ایرنا از رادیو بین المللی چین، "وانگ چون"

شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید   خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اعمال فشار حداکثری بر ایران و وادار کردن

بارها ثابت کرده که دفاع   اما حقیقت مواجه شده علیه ایران با مخالفت گسترده هایا حتی احیای همه جانبه تحریم

چندجانبه  مورداز  نمی  گرایی  قرار  پشتیبانی  مورد  جانبه  یک  استیالجویی  و  است  جهانی  جامعه  مشترک  تفاهم 

تاک  .گیرد چین  سیاسنماینده  حل  راه  گونه  هر  اساسی  شرط  پیش  برجام  اجرای  و  حفظ  ادامه  که  کرد  و  ید  ی 

برای ایران است دیپلماتیک  از طرف های مختلف  .مساله هسته ای  از   خواست این مقام چینی همچنین  قاطعانه 

برجام از طریق  تأثیر قطعنامه شورای امنیت و برجام حفاظت کنند و بر دستیابی به راه حل درباره رعایت   اعتبار و

و باشند  پایبند  رایزنی  و  گو  و  به گفت  تع پایبندی  و  اینحقوق  در  به هدات خود  را  متعادل توافقنامه  از سر  شکلی 

وی همچنین پیشنهاد داد با پیش شرط حفاظت از برجام، بستر گفت و گوی چند جانبه ای در منطقه خلیج    .گیرند

چین و روسیه   .روی محرکه برای دفاع از صلح و ثبات این منطقه شودفارس ایجاد و تبدیل به عاملی برای تزریق نی

های برجام هستند که برخالف کشورهای غربی با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفت می کنند    از طرف

المللی و اجرای قطعنامه   بین  این توافق  برای حفظ  برن   ۲۲۳۱و خواهان اقدامات عملی  امنیت درباره  امه  شورای 

به از این توافق چندجانبه و بین المللی  به سصورت یکجان  ۱۳۹۷دولت ترامپ در اردیبهشت  .هسته ای ایران هستند

  .خارج شد

 

 جوالن دوباره اتوبوس های برقی در خیابان های پایتخت 

اتوبوسرا  -ایرنا  -تهران واحد  اتوبوس مدیرعامل شرکت  زنده کردن  برای  کارهای مطالعاتی  اینکه  بیان  با  تهران  نی 

های برقی در پایتخت انجام شده است، گفت: طرحی در این خصوص آماده شده که در صورت موافقت سازمان  

محمود ترفع با بیان اینکه در گذشته   .اقدام به خریداری اتوبوس های برقی کنیم  ۱۹برنامه و بودجه از محل تبصره  

اتوبوس های برقی در تهران استفاده می شد، روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا توضیح داد: تکنولوژی آن مدل اتوبوس 

بود و تنها در مسیر   ها، قدیمی است و تقریبا در دنیا منسوخ شده چراکه برای حرکت به خطوط برق باالسری وصل

به سمت اتوبوس های فول الکترونیک رفته که فقط با    وی ادامه داد: هم اکنون دنیا  .ویژه ای قابلیت حرکت داشت 

https://www.irna.ir/news/84115856/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84115007/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA


 
 .باطری کار می کند و در این مدل اتوبوس ها این آزادی عمل وجود دارد تا در تمامی خطوط تهران بکار گرفته شود

تهیه کردیم و این طرح را به سازمان    ۱۹دستگاه اتوبوس برقی از محل تبصره    به گفته ترفع، طرحی برای خرید چند

وی درمورد روند این کار نیز توضیح داد:   .امه و بودجه ارسال کردیم تا در صورت موافقت آنها، این کار انجام شودبرن

توان سرم از  استفاده  با  و  برگزار  ای  مناقصه  برسد،  برنامه  تایید سازمان  به  بخش خصوصی اگر طرح  گذاران  ایه 

 .پول خود را دریافت می کند  ۱۹مایه گذار از محل تبصره  اتوبوس ها را تامین می کنیم و پس از بکارگیری آنها، سر

ترفع افزود: چند سرمایه گذار تاکنون تمایل خود را به شرکت در این مناقصه اعالم کرده اند و امیدواریم با همکاری  

وبوس وی در مورد اینکه آیا شرکت های داخلی توان تولید ات  .های برقی را وارد کنیم  وزارت صمت بتوانیم اتوبوس

های برقی را دارند، نیز گفت: تالش هایی در این خصوص انجام شده اما تاکنون اتوبوس برقی تولید داخل نداشته 

وبوس برقی را در دنیا دارد و  مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران یادآور شد: کشور چین بیشترین تولید ات .ایم

انجام   اتوبوس برقی وارد  در صورتی که فرآیندی که اشاره کردم درست  این کشور به سرعت  ار  توان  شود، می 

 .کرد

ترفع همچنین در پاسخ به این سوال که اتوبوس و مینی بوس  //    اتوبوس و مینی بوس نو از اول آذر  ۱۰۰بکارگیری  

ایران خودرو چه زمانی در خطوط استفاد از  اتوبوس ها چند روز پیش  های خریداری شده  این  ه می شود، گفت: 

و دستگاه کارت خوان و چسباندن استیکر در حال انجام و   GPS یی شد و اکنون کار شماره گذاری آنها، نصبرونما 

وی ادامه داد: مینی بوس های جدیدی را هم   .دستگاه در مناطق مختلف تهران بکارگیری شود  ۱۰۰قرار است این  

ترفع    .عرضی دارد، استفاده کنیمعابر کم خریدیم قرار است در خطوط کم مسافر و خطوطی که م  که از ایران خودرو

دستگاه اتوبوس و مینی بوس دیگر هم به تدریج تا پایان سال به    ۱۵۰خاطرنشان کرد: طبق قرارداد با ایران خودرو  

این مقام مسئول یادآور شد: یک   .تناوگان تزریق می شود که البته این اتوبوس ها همه از یک مدل و کارخانه اس

کابین برای تقویت خطوط تندرو برگزار کردیم که یکشنبه هفته    ۲دستگاه اتوبوس    ۸۰نظور تامین  مناقصه هم به م

دستگاه اتوبوس، وضعیت خطوط تندروی ما بهبود   ۸۰آینده پاکت های مناقصه باز می شود و در صورت تامین این  

 .هزار دستگاه اتوبوس دارد ۶هران حدود به گزارش ایرنا، ت .می یابد

 

 گفت و گوی وزیران خارجه روسیه و چین در باره حفظ برجام 

تلفنی  »سرگئی    -ایرنا    -مسکو   وگویی  گفت  در  چین  خارجه  وزیر   » یی  وانگ   « و  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف« 

وتبا گو  و  گفت  برجام  حفظ  مساله  ازجمله  المللی  بین  مهم  مسائل  کردنددرخصوص  نظر  بامداد    .دل  گزارش  به 

جاری همکاری   ایرنا، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: الوروف و وانگ یی درخصوص وضع پنجشنبه

نظر   تبادل  یابد،  توسعه می  اپیدمیولوژی همچنان  و  اقتصادی  پیچیده  در شرایط  که  و چین  روسیه  راهبردی  های 

به برنامه زمانی تماس های در سطح عالی و نیز مسائل مربوط به همکاریهای عملی در این مکالمه تلفنی    .کردند

توافق ها اجرای  قالب  در  نیز  و  دوجانیه  اقتصادی  در چارچوب  اتحادیه  توسعه  برنامه  مورد  در  دو کشور  ی سران 

هنگی فشرده دو  وزیران خارجه روسیه و چین، از هما  .اوراسیا و ابتکار چینی یک کمربند یک مسیر توجه خاص شد

در سازمان   و  بشر  و شورای حقوق  امنیت  و شورای  ملل  در سازمان  اول  وهله  در  المللی،  بین  در عرصه  کشور 

دو طرف به هماهنگی مواضع خود    .انگهای و در چارچوب گروه بریکس ابراز رضایت و خرسندی کردندهمکاریهای ش

رهای آسیای مرکزی و مساله حفظ برجام برای حل و در مورد دستور کار بین المللی ازجمله وضع بالروس، کشو

پرداختند ایران  ای  هسته  برنامه  پیرامون  وضعیت  ب  .فصل  های  طرف  از  روسیه  و  برخالف چین  که  هستند  رجام 

با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفت می کنند و خواهان اقدامات عملی برای حفظ  کشورهای غربی 

 .شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران هستند ۲۲۳۱ی و اجرای قطعنامه  این توافق بین الملل

 

https://www.irna.ir/news/84115653/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85


 

 میلیارد دالری با چین به قوت خود باقی است   ۵۰۰الکاظمی: توافقنامه 

عراق تاکید کرد که توافقنامه    در پی انتقادهای گسترده داخلی از رویکرد اقتصادی دولت، نخست وزیر  -رناای  -بغداد

به گزارش ایرنا،   .میلیارد دالری کشورش با چین همچنان به قوت خود باقی بوده و لغو نشده است  ۵۰۰بلند مدت  

ز جلسه عصر امروز )سه شنبه( هیئت  »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق در کنفرانس مطبوعاتی خود بعد ا

وی افزود: درهای عراق برای سرمایه گذاری به    .هیچ وجه لغو نشده است  وزیران گفت: توافقنامه چین و عراق به

محافل داخلی عراق شاهد انتقادهای گسترده به رویکرد    .باز است روی همه کشورهای مایل به سرمایه گذاری

و   است  »الکاظمی«  دولت  به  اقتصادی  نگاه  جای  به  چین  با  تجاری  قرارداد  اجرای  و  به شرق  نگاه  خواهان  آنها 

کشورهای عربی هستند، زیرا به اعتقاد آنها، کشورهای مصر، عربستان و اردن که دولت عراق به دنبال همکاری  

آ با  اقتصادی و سرمایه اقتصادی  و  فناوری  توان  از  نیستندنها است،  د  .ای در سطح چین  ر خصوص  آنها همچنین 

عربستان با توجه به سابقه بد این کشور در برخورد با عراق و همچنین     پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور

  .دهندبا آنکارا هشدار می  پیامدهای سیاسی حضور مصر در کشورشان و تبدیل شدن عراق به عرصه رقابت قاهره

نخست » عبدالمهدی«  اقتصعادل  توسعه  برای  عراق  سابق  توافقنامه  وزیر  خود  استعفای  از  پیش  عراق  ادی 

بود  را بسته  با چین  توافقنامه اقتصادی    .اقتصادی  پنج روزه    ۵۰۰این   ۹۸شهریور سال    ۲۸میلیارد دالری در سفر 

عبدالحسین »  .روند اجرایی آن آغاز شد  ۹۸رسید و از نهم مهر ماه    کشور ۲عبدالمهدی به پکن به امضای مقامات  

اقت مشاور  نخستالهنین«  عبدالمهدی،  مهرماه  صادی  یکم  عراق  سابق  تجاری    ۹۸وزیر  مبادالت  میزان  بود:  گفته 

ه با  اما اجرای این توافقنام  .میلیارد دالر خواهد بود  ۵۰۰سال آینده بیش از    ۱۰مورد هدف میان عراق و چین طی  

بدالمهدی استعفا کرده و سپس  در عراق همراه و در نهایت باعث شد تا دولت ع  ۹۸شروع اعتراضات در نهم مهرماه  

الکاظمی سکاندار دولت این کشور شود؛ هر چند که برخی همین نگاه به شرق عبدالمهدی را باعث خشم آمریکا و  

برشمردند دولتش  کردن  سرنگون  برای  عراق    .تالش  وزیر  خود نخست  مطبوعاتی  کنفرانس  از  دیگری  بخش  در 

طرف  برخی  گفت:  کشور  این  داخلی  اوضاع  همکاری  درباره  باشد،  دولت  دست  در  منحصرا  سالح  اینکه  برای  ها 

می می تالش  پارلمانی  زودهنگام  انتخابات  اجرای  برای  موانع  همه  رفع  برای  همچنین  ما  و  انتخابات    .کنیمکنند 

 ۱۵برگزار شود. رییس جمهوری عراق  (  ۱۴۰۰نیمه خرداد  )  ۲۰۲۱ر است ششم ژوئن  زودهنگام پارلمانی عراق قرا

تایید کردآبانماه   از تصویب در پارلمان،  را پس  این کشور  انتخابات  از "وجود   .جاری قانون جدید  الکاظمی همچنین 

بازرگانان   به  در عین حال  و  بزرگ" خبر  و فسادی  پیگرد مفسدان  از  برای جلوگیری  گذاران  فشارهایی  و سرمایه 

درصد برنامه دولت    ۷۰قیده کرد که بیش از  ابراز ع نخست وزیر عراق  .درخصوص مقابله با باج خواهی اطمینان داد

 .خود را اجرا کرده است

 

 گرایی؛ محور اجالس بریکس ساخت واکسن کرونا و مخالفت با یکجانبه

ا  -ایرنا  -پکن در  بریکس  گروه  سهرهبران  روز  مجازی  یکجانبه جالس  اقدام  هر  با  دیگر  بار  نظم شنبه  که  گرایی 

میبین چالش  به  را  جانبهالمللی  چند  از  حمایت  بر  و  مخالفت  و  کشد،  تحقیق  مراکز  ساخت  در  تسریع  و  گرایی 

کردند تأکید  کرونا  واکسن  رؤ  .توسعه  ایرنا،  دوشنبه  روز  گزارش  ادولت سایبه  در  بریکس همچنین  ین  های عضو 

همه بیماری  با  مبارزه  زمینه  در  همکاری  افزایش  خواستار  کوویدنشست  به    ۱۹-گیر  نباید  که  افزودند  و  شده 

دادیکجانبه  رشد  اجازه  سن      .گرایی  در  را  خود  قبلی  نشست  نتوانست  کرونا  شیوع  دلیل  به  که  بریکس  گروه 

برگزار ماه جوالی  در  م  پترزبورگ  راهبرد  بر  با تمرکز  بار  این  به عنوان نخستینکند،  تروریسم  با  سند رسمی   بارزه 

ها برگزار شد و رهبران پنج کشور عضو آن بر تقویت خود و همچنین مهار کرونا به شکل مجازی و به میزبانی روس

یکجانبه همکاری با  مقابله  اقتصادی،  رشد  پیشبرد  برای  جهانی  اسهای  با  مخالفت  و  گرایی،  دوگانه  تانداردهای 

مق برای  چالشهمکاری  با  ورزیدندابله  تأکید  المللی  بین  چین»  .های  خلق  جمهوری  رییس  پینگ«  جین  در  شی 

https://www.irna.ir/news/84114161/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84113955/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84113955/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84113955/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3


 
خواستار همایش  این  در  خود  فزاینده سخنرانی  چالش همکاری  بر  غلبه  برای  وجهانی  کرونا  نظیر  رکود   هایی 

شد جهانی  پیشنهاد  .اقتصادی  چندین  جمله وی،  چندجانبهحما از  از  صلیت  از  حفاظت  و  جهان، گرایی  ثبات  و  ح 

یکجانبه  با  مقابله  برای مهار کرونا و  و همکاری  که     .گرایی مطرح کردتعمیق همبستگی  از چشم او گفت  پوشی 

 هانامه چندجانبه و استعانت از توافق  هایگرایی و قلدری، خروج از پیمان قوانین و حاکمیت قانون، اقدام به یکجانبه 

کشوری   به گفته وی، هر  .در سراسر جهان است عدود، برخالف خواست مردمبرای تأمین منافع یک یا چند کشور م

گرایی و مقابله با جهانی شدن بهره بگیرد، فقط به منافع خود و سایر کشورها آسیب  که از همه گیری برای یکجانبه 

 .حترم شمرده شودیافته و منافع و امنیت ملی کشورها مایجاد اقتصاد باز جهانی باید ادامه  رساند. تالش برایمی

بزرگ    اقتصاد  پنج  بریکس، شامل  اجالس  دوازدهمین  امروز  مجازی  و  -نوظهور   اجالس  روسیه، هند، چین  برزیل، 

جنوبی با    -آفریقای  مقابله  و  کرونا  مهار  و  تروریسم  با  مبارزه  همکاری،  و  اقتصادی  بهبود  بر  تمرکز  با  که  است 

برگزار شد  هایچالش  این    .بهداشتی عمومی  این بلوک در مورد سرعت بخشیدن به ساخت  اجالس  در  اعضای 

 .کمک به اعضای گروه بریکس در مقابله با همه گیری رایزنی کردند  برای  ۱۹مرکز تحقیق و توسعه واکسن کووید  

چین،   جمهوری  رییس  گفته  آزمایش شرکت به  انجام  حال  در  چینی  مر هایهای  کووید بالینی  واکسن  سوم  حله 

رو ۱۹ شرکای  چینبا  و  هستند  برزیلی  و  همکاری  سی  است  مشابهمایل  داشته   های  هند  و  جنوبی  آفریقای  با 

در همین حال »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه، از کشورهای عضو خواست سرعت تولید واکسن   .باشد

کن کرونا ایجاد  توسعه  و  تحقیق  مراکز  داده و  افزایش  کرد  .ندرا  ثابت  بر  توانه است میپوتین متذکر شد که چین 

موسسه روابط بین   چن فی نینگ« محقق»    .و کشورهای دیگر باید از تجربه پکن بیاموزند ویروس کرونا غلبه کرد

  توانند نقش اصلی اند، بنابراین میچین و روسیه در مبارزه با ویروس نسبتاً موفق بوده  گوید:الملل معاصر چین می

به گفته کارشناسان   .اشند و تجربیات خود را با سایر اعضا به اشتراک بگذارندرا در همکاری در این زمینه داشته ب

کشورهای   و  است  گیری  با همه  مبارزه  در  مهم  مباحث  از جمله  واکسن  توسعه  و  تحقیق  مراکز  مساله ساخت 

ای در  تقویت همکاری  دنبال  به  برزیل  و  روسیه  و  چین  بخصوص  زمینه هستندبریکس  هد    .ن  بازارهای  ف اگرچه 

های تولید شده در چین و روسیه یکسان نیستند، اما فضای همکاری زیادی بین دو کشور وجود دارد ضمن واکسن 

و موسسه  شرکت چینی سینوواک بیوتک  .کمک کند های آن کشورتواند به روسیه در تولید واکسن چین می آنکه

ن (Butantan) بوتانتان  کبرزیل  واکسن  تولید  زمینه  در  نزدیک  از  گفته »چن«    .کنندرونا همکاری می یز  از  به  پس 

واکسن احتماالً  چین  آمیز،  موفقیت  می تولید  اشتراک  به  بریکس  اعضای  با  اول  وهله  در  مثابه  را  به  تا  گذارد 

ین الملل در دانشگاه  همزمان »وانگ یویوی« مدیر انستیتوی امور ب    .کاالی عمومی در اختیار این بلوک باشد یک

را نیز تقویت   ت که نوآوری نه تنها نقش اساسی در توسعه آینده جهان دارد، بلکه اعضای بریکسگف مردم در پکن

بهوی    .کندمی گروه  این  اعضای  متحده   افزوده است:  ایاالت  محور  حالت سرمایه  از  را  خود  که  آن هستند  دنبال 

ه دهند همه کشورهای در حال رشد در  دیشه تامین منافع خود نباشند و اجازمتمایز کنند به این معنا که فقط در ان

چین تنها عضو بریکس است که   دهد کهبین المللی پول نشان می برآوردهای صندوق    .ها سهیم باشندموفقیت

بینی می در حدود  پیش  مثبت  اقتصادی  امسال رشد  آفریقای   درصد  ۱/۹شود  برای  اقتصادی  باشد. رشد  داشته 

بریکس که شامل پنج    .درصد برآورد شده است  ۴/۲و برای روسیه منفی    ۵/۸و برای برزیل منفی    ۸جنوبی منفی  

چالش میان  در  است،  نوظهور  قطبی اقتصاد  چند  فزاینده  طور  به  جهان  یک  از  نمادی  به  جهانی  بی سابقه  های 

مورد پشتیبانی کشورها است. این تبدیل شده است آن هم در شرایطی که چند جانبه گرایی بیش از هر زمانی  

 .گیرددرصد جمعیت دنیا را در بر می  ۴۳درصد رشد تولید ناخالص داخلی و  ۲۳ گروه

 

 لیه آزمایش بالینی واکسن کرونای چین نویدبخش است نتایج او 

https://www.irna.ir/news/84114344/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84114344/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84114344/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
درصد    ۹۲ساخت چین در    ۱۹-انجام شده است، واکسن کوویدای که به تازگی  بر اساس نتایج مطالعه   -ایرنا  -تهران

تند که هنوز سطح به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، با این حال محققان اذعان داش  .کندافراد، آنتی بادی تولید می 

را دریافت کرده بودند، کمتر از   CoronaVac این واکسن به نام شرکت کنندگانی که آنتی بادی تولید شده در میان

این آزمایش برای ارزیابی اثربخشی واکسن طراحی  بهبودی می یابند. ۱۹-افرادی است که بعد از آلودگی به کووید

فنگ چای زو« یکی از نویسندگان این مطالعه در بیانیه ای  »  .جام استدر حال ان نشده است و این مطالعات هنوز

داشت: آنها  اظهار  های  ارائه یافته  با  دهد  دوز نشان می  زمانی CoronaVac واکسن دو  بازه  یک  این    ۱۴ در  روزه، 

تواند در مدت ایجاد کند واکسن می  بادی در بدن  آنتی  ایمن سازی، به سرعت یک واکنش  از  زو که    .چهار هفته 

استان های  بیماری  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  این  محقق  ما  اعتقاد  به  افزود:  است،  »نانجینگ«  در   »جیانگسو« 

این یافته   گیری مناسب می سازد.برای استفاده اضطراری در هنگام شیوع همه را CoronaVac واکسن خصیصه،

در مدت زمان کوتاهی در   ۱۹-اسب علیه کوویدیک واکسن من هایی است که امیدواری ایجاد می کندها آخرین یافته 

گرفت خواهد  قرار  هر    .دسترس  »ُمدرنا«  و  »فایزر«  داروسازی  دو شرکت  اخیر،  روزهای  مثبت  در  اولیه  نتایج  دو 

از   بیش  اند.  کرده  منتشر  را  خود  های  واکسن  بالینی  های  آزمایش  سوم  حال    ۱۲۰مرحله  در  احتمالی  واکسن 

بالینی قرار دارندمورد در    ۴۸ارزیابی است و   از لحاظ    CoronaVac  .  آزمایش های  یک واکسن ویروسی است که 

است. شده  غیرفعال  واکسن شیمیایی  یک   این  اساس  کووید گونهبر  به  ابتال  باعث  که  کرونا  می    ۱۹-ویروس 

ارزیابی آزمایش بالینی دو بخشی این واکسن که اولین مرحله از فرایند   در این مرحله از  .ساخته شده است شود،

در چین در   ساله  ۵۹تا    ۱۸داوطلب سالم    ۷۰۰برای بیش از     را CoronaVac  آن محسوب می شود، محققان واکسن

تا    ۱۶فاصله زمانی   را   ۱۹-هیچ شرکت کننده ای سابقه آلودگی به کووید آنها گفتند:   .مه استفاده کردند  ۵آوریل 

ست نیز مسافرت نکرده بودند و در زمان دریافت این واکسن نداشت و به مناطقی که شیوع این بیماری در آنها باال

 .  منتشر شده است The Lancet Infectious Diseases این مطالعه در مجله .عالیم تب نداشتند

 

 واکسن کرونا ساخت چین در مرحله نهایی آزمایش بالینی است  ۵پکن: 

در مورد آخرین وضعیت تولید واکسن های ضد کرونا ساخت این کشور   سخنگوی وزارت خارجه چین  -ایرنا    -تهران  

کرونا واکسن ضد  نوع  پنج  بالینی  آزمایش  نهایی  مرحله  اکنون  داشت: هم  مانند   اظهار  در کشورهایی  تولید چین 

گزارش ایرنا، »جائو لی جیانگ« روز چهارشنبه    به  .ل، پاکستان و پرو در حال انجام استامارات متحده عربی، برزی

چند حال،  عین  در  افزود:  پکن  در  خبری  کنفرانس  بالینی   در  های  آزمایش  انجام  حال  در  نیز  دیگر  کرونای  واکسن 

بودن واکسن  ه صرفهوی تصریح کرد: چین آماده است برای تحقق دسترسی و مقرون ب    .است مرحله اول و دوم

 .حال توسعه، تالش کند کرونا در کشورهای در

مذهبی چین به سیاست های  پمپئو  به حمله  چین  جیانگ//    واکنش  لی  که سیاستمداران   جائو  گفت  ادامه  در 

امور در  دخالت  از  دست  باید  متحده  ایاالت  جمله  از  کشورها  از   برخی  استفاده  با  دیگر  کشورهای  داخلی 

های مربوطه توصیه می کند که نگذارند ایاالت متحده همچنین به کشور وی اظهار کرد: پکن  .ردارندمذهبی ب مسایل

کند استفاده  ها  آن  ها،    .از  گزارش  اساس  به   بر  که  مذهبی  آزادی  پیشبرد  برای  وزرا  نشست  در سومین  پمپئو 

مذهبی های  سیاست  از  شد  برگزار  لهستان  و  آمریکا  خارجه  وزرای  توسط  مشترک  کرد  صورت  انتقاد    .چین 

آمریکا مانند پمپئو  تعداد اندکی از سیاستمداران چین در واکنش به این انتقادها گفت:  سخنگوی وزارت امور خارجه 

از استفاده  با  دارند  بزنند عادت  تهمت  دیگر  کشورهای  به  مذهبی  آزادی  مانند  بارها    .موضوعاتی  چین  گفت:  او 

ای مربوط با آمریکا به منظور  ما همچنین کامال با همکاری کشوره است کردهمخالفت کامل خود را در این باره ابراز  

 .دخالت در امور داخلی سایر کشورها مخالفت می کنیم

 

https://www.irna.ir/news/84115318/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DB%B5-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 اش کرد تحریم های آمریکا هوآوی را مجبور به فروش زیر مجموعه

می  -ایرنا  -تهران چین  مخابراتی  غول  هوآوی  تحریمشرکت  و  فشارها  دلیل  به  که  از  گوید  یکی  آمریکا،  های 

تلفن که  را  خود  های  میزیرمجموعه  تولید  قیمت  ارزان  هوشمند  میهای  چاینا    .فروشد کند،  از  ایرنا  گزارش  به 

ها با  شد که تحریم های سختگیرانه تر آمریکا این شرکت را در تامین نیمه هادی   دیلی، این تصمیم پس از آن گرفته

است کرده  مواجه  آنر  .مشکل  برند  در  خود  سهام  تمام  که  کرد  اعالم  چهارشنبه  روز  یک  (Honor) هوآوی  به  را 

هنوز اعالم شرکت از جمله فروشندگان آنر در چین می فروشد. مبلغ این معامله    ۳۰کنسرسیوم متشکل از حدود  

دالر    ۱۵۰این برند را راه اندازی کرد. قیمت تلفن های همراه آن ارزان و حدود    ۲۰۱۳هوآوی در سال    .نشده است

از   بیش  برند ساالنه  این  تولید  ۷۰است،  کند میلیون گوشی  در  هوآوی می  .می  دیگر  واگذاری،  پایان  از  گوید پس 

با انتشار بیانیه ای گفت که محصوالت مصرفی آن اخیرا تحت    هوآوی  .اداره این زیرمجموعه مشارکت نخواهد کرد

فشار شدیدی بوده اند و این شرایط به دلیل استمرار عدم موجودی عناصر فنی مورد نیاز برای تجارت تلفن همراه  

ده  افزاید که این فروش به منظور اطمینان از بقای فروشندگان و تامین کنندگان آنر انجام شهوآوی می   .بوده است

و به بهانه های امنیتی و سرقت فناوری، شرکت بزرگ هواوی را در چندین نوبت تحریم   ۲۰۱۸آمریکا از سال    .است

 .کرده است

 

 آمریکا با توافق اقتصادی آسیا و اقیانوسیه چین غافلگیری 

درحالی که دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا به دنبال پیروزی در جنگ تجاری با چین است، پکن -ایرنا-پکن

به گزارش ایرنا،    .با امضای توافقنامه بزرگ اقتصادی آسیا و اقیانوسیه واشنگتن و متحدان وفادارش را غافلگیر کرد

قیانوسیه موسوم به آر سی یی پی که در اواسط ماه جاری  توافقنامه جامع مشارکتی راهبردی اقتصادی آسیا و ا

میالدی بین چین و طرف های دیگر به امضا رسید، درواقع گام بزرگ پیروزی بخش برای کشورهای منطقه دربرابر  

توافقنامه تجارت فرامرزی تی پی پی خارج شده است از  این  از  از آن نظر   .آمریکاست که پیش  توافق جدید  این 

د که هم توان و ظرفیت کشورها را برای همکاری با یکدیگر و مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا افزایش می اهمیت دار

پیکره   بر  ای  ضربه  این  و  گیرد  قرار  تحول  دستخوش  منطقه  کل  اقتصادی  ساختار  تا  شود  می  باعث  هم  و  دهد 

کشورهای علیه  آمریکا  اخیر  های  سال  اقتصادی  یکجانبه  و  نادرست  های  است   سیاست  چین  بخصوص    .دیگر 

کشور به امضا رسید ، خارج    ۱۱توسط    ۲۰۱۸، که در سال   (TPP) ترامپ از توافقنامه مشارکت بین اقیانوس آرام

شد. همان زمان معلوم شد که آمریکا شرایط بین المللی اقتصادی را به درستی درک نمی کند و اقداماتی انجام  

وص کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا را به دنبال دارد. از آن می دهد که سلب اعتماد کشورهای دیگر بخص

موقع تاکنون چین و ژاپن و شماری دیگر از کشورهای آسیای جنوب شرقی و شرقی از این کار آمریکا انتقاد کرده و  

اند  داده  قرار  سرزنش  مورد  را  توافق  این  به  کردن  بین  »   .پشت  مطالعات  موسسه  کارشناس  از  مانگ«  لیانگ 

وقتی صحبت جدی درباره لزوم ایجاد یک مشارکت اقتصادی گسترده منطقه ای  ی معاصر در چین می گوید:الملل

او می    .مطرح شد ، مقامات آمریکایی با کنایه گفتند که این یک پروژه عقب مانده است و محکوم به شکست است

و به تعهدات و توافقات بین المللی    واشنگتن با چه قدرتی بر طبل یکجانبه گرایی می کوبد افزاید: مهم نیست که

پشت می کند، مهم وضعیت واقعی است که چین بتدریج شکل می دهد. نوعی روابط اقتصادی بر اساس واقعیات  

برد برای همه  که  اقیانوسیه  و  در منطقه آسیا  از اصل غافلگیری علیه   -موجود  پکن  و استفاده درست  برد است 

با  (RCEP) مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای ی توان مدعی شد توافقنامهبه جرات م  .آمریکا را نشان می دهد

امضا کرده اند ، بزرگترین توافق اقتصادی چند جانبه در   (FTA) توجه به تعداد کشورهایی که توافق نامه تجارت آزاد

حده ، دیگر دارای  جهان است. در واقع ، این گامی به سوی ایجاد یک بازار واحد آسیایی است ، جایی که ایاالت مت

داشت  خواهد  دنبال  به  بیشتری  ضررهای  برای  غیبتش  و  نیست  اصلی  مسایل    .نقش  کارشناس  جیانگ«  چو 
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با ایجاد یک مشارکت تجاری چند جانبه جدید ، آشکار شد که اکثر کشورهای جهان هنوز  اقتصادی در پکن می گوید:

در همین   .فضای اقتصادی واحد با شرایط برابر ایجاد کنند  آزادی اقتصادی را انتخاب می کنند و ترجیح می دهند یک

نویسد: در چین می  تارنمای سینا  ترین   ارتباط  کننده  امیدوار  از  یکی  توان  به حق می  را  آن  ، آسه  در حال حاضر 

چین مایل به همکاری گسترده تر با کشورهای جنوب شرقی آسیا  بخش های این توافق دانست. بخصوص آنکه

بر این نباید فراموش کرد که با گسترش همکاری های اقتصادی ، زمینه های تامین امنیت بیشتر برای    افزون  .است

از   دیگر  و طرف های  با همکاری چین  آنها  که  این معنا  به  کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا فراهم می شود. 

تلویزیون چین در مطلبی مرتبط با توافق جامع مشارکتی اقتصادی     .امنیت اقتصادی باالتری برخوردار خواهند شد

آورده است که و   امضا شده  آگاه هستند  از اصول سیاست تجاری چین  به خوبی  کشورهای جنوب شرقی آسیا 

نه تنها برای روسیه ، کشورهای آسیای میانه ، بلکه برای   که پکن یک شریک تجاری قابل اعتماد مشاهده می کنند

تحلیلگران بر این باورند که نرخ باالی رشد اقتصادی چین یک امیدواری برای   .آفریقا و دیگر نقاط جهان است   اروپا و

طرف های دیگر است که با پکن همکاری می کنند و این شامل کشورهای آسیا و اقیانوسیه و از جمله کشورهای 

ای این توافق به دنبال ایجاد یک واحد از سوی دیگر از هم اکنون شماری از کشوره  .جنوب شرق اسیا می شود

پول آسیایی مشترک هستند که دیگر مجبور به انجام معامالت با وابستگی به دالر آمریکا نباشند و چون آمریکا هم 

برای کشورهای عضو  .جزو این توافق نیست پس به نظر راه برای استفاده از ارز ملی چین یوان هموار تر می شود

ین مساله مشخص است که چین وارد یک توافقنامه تجاری چند جانبه شده و افزوده است که این توافق، حاال ا

برای آزادسازی تجاری متعهد است درست در جایی که آمریکا با یکجانبه گرایی به دنبال ایجاد تنش در روابط تجاری  

ت اقتصادی نیز عقب نشینی  و اقتصادی کشورها است و دست از جنگ های تجاری برنمی دارد و از بسیاری توافقا 

سرویس خبری چین در یکی از تحلیل های مرتبط با این توافق آورده است: چین در حال ایجاد واقعیت     .کرده است

اقتصادی دلیل  جدید  به  دهد.  انجام  منطقه  این  در  است  نتوانسته  جهان  در  دیگری  بزرگ  کشور  هیچ  که  است 

یندهای جهانی سازی ، کاهش نقش همکاری های بین کشوری و  سیاست های دولت ترامپ که هدف آن مهار فرآ

بین المللی و جلوگیری از اتحاد های تجاری بود، ،فضا برای مانور آمریکا به مراتب کمتر از گذشته و بی اعتمادی  

 .نسبت به آمریکا بیشتر از هر زمانی است. فعال کفه ترازوها به نفع چین سنگینی می کند

 

 ای خود را در برابر آمریکا افزایش داد چین توان ضد حمله هسته

ای خود ای دنیا با توجه به تهدیدهای عدیده آمریکا توان هستهچین یکی از قدرت های رو به رشد هسته   -ایرنا  -پکن

به   .ای باالیی برای مقابله با اولین حمالت اتمی شده استرا افزایش داده و موفق به دستیابی به قدرت هسته

شنبه سه  روز  کشور  گزارش  این  پست«،  مورنینگ  چاینا  »ساوت  روزنامه  از  نقل  به  توان  ایرنا  این  دارای  اکنون 

گزارش از قول سرهنگ »وانگ شیانگ سویی« از نظامیان سابق    .هست که بتواند با اولین حمله اتمی مقابله کند

است که مجموعه ای از تونل "دیوار بزرگ زیرزمینی"   ارتش چین دارای برنامه ای به نام ارتش چین آورده است که

او می افزاید:    .ها را برای مخفی کردن و انتقال زرادخانه موشک های بالستیک ساخت این کشور شامل می شود

این تالش های چین درواقع نشانه های بارزی از مقابله ضد اتمی این کشور و افزایش توان بازدارندگی هسته ای  

ساخت تجهیزات دفاعی را تقویت کرده و در خشکی و دریا تالش داشته    چین در طول دو دهه گذشته   .پکن است

است تا خود را تقویت کند. این سرهنگ چینی در نشست اخیر در پشت درهای بسته گفت که حمله هسته ای  

این گزارش به اظهارات وی اشاره می کند مبنی بر    .آمریکا به چین همواره یکی از گزینه های واشنگتن بوده است

ارتش می تواند در یک حمله هسته ای دست  اطمینان حاصل کند نکه همه اقدامات چین برای این بوده است کهای

او که اکنون استاد دانشگاه »بی هانگ « در شهر پکن     .به ضد حمله بزند و طرف مقابل را از شروع حمله بازدارد

به   ای حمل و نقل و محافظت از موشک ها،شامل شبکه گسترده ای از تونل ها بر است، گفت: توافق دفاعی چین

https://www.irna.ir/news/84113908/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84113908/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84113908/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
وانگ بتازگی  ساوت چاینا می نویسد:   .که امنیت چین حتی در بدترین حالت نیز تضمین شده است این معنا است

ای به چین همیشه یک گزینه نظامی  گفت: "شروع حمالت هسته در یک جلسه غیرعلنی در منطقه »موگانشان«

اطمینان الزم  سال گذشته از اعتماد و  ۲۰"اما آنها به دلیل تعدیل و تغییرات چین در   برای ایاالت متحده بوده است."

عالوه بر تونل های موشک بالستیک قاره پیما،   وانگ بر این تاکید می ورزد که ."برای چنین اقدامی برخوردار نیستند

دیگری پیشرفته  را چین موشک های  نظامی  توان  و  داده  توسعه  دریا نیز  آبهای  نموده است  در  تقویت  ی جنوبی 

خبرگزاری شین هوا گزارش کرده که    .بالستیک بتوانند به طور ایمن کار کنند موشک های زیردریایی های حامل تا

" هرگز  است  شده  متعهد  که چین  بود  نخواهد  طرفی  می اولین  استفاده  اتمی  پست    ."کندسالح  چاینا  نشریه 

کالهک هسته ای باشد که به مراتب از چندین هزار کالهک    ۳۰۰تا    ۲۰۰می شود چین دارای   نوشته است که تصور

با این حال راهبرد اتمی پکن این است که اطمینان داشته باشد شاهد  هسته ای آمریکا و یا روسیه کمتر است. 

که ارتش   میالدی گزارش کردند ۲۰۱۸رسانه های دولتی چین در سال    .موج نخست اقدام اتمی دشمن نخواهد بود

بزرگ زیرزمینی" به   ی پنهان کردن، جابجایی و راه اندازی نیروهای بازدارنده و ضد حمله هسته ای، "تونل هایبرا

) هزار  ۵مساحت   از   ۳۱۰۰کیلومتر  شماری  نیز  شده  منتشر  تصاویر  در  است.  ساخته  کشور  سراسر  در  مایل( 

 .نل ها مشاهده می شونددر حال بارگیری در کامیون ها و عبور از داخل تو تسلیحات بالستیک چین

 

 چین: همکاری کشورها راهی مهم برای مقابله با کرونا است 

میته ملی توسعه و اصالحات چین اظهار داشت، همکاری چین با کشورهای مسیر »یک  سخنگوی ک  -ایرنا  -تهران

است کرونا  ویروس  با  مقابله  مسیر  در  مهم  راهی  کمربند«  یک  چین،    .جاده  المللی  بین  رادیو  از  ایرنا  گزارش  به 

چهارشنبه روز  وی«  با   »منگ  چین  اینکه  به  اشاره  منطقه   ۱۶۹با  سازمان  و  الملکشور  بین  و  سند    ۲۰۱ لیای 

همکاری مبتنی بر ابتکار »کمربند و جاده« امضاء کرده است، گفت: به خاطر اجرای این ابتکار تجارت خارجی چین 

میلیارد    ۹۶ماهه امسال حجم تجارت چین با کشورهای مسیر »کمربند و جاده« به    ۹او گفت: در    .تثبیت یافته است

مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته اما نسبت به    میلیون دالر رسیده است که گرچه نسبت به   ۳۴۲و  

چین،   خارجی  تجارت  کل  حجم  رشد  است ۰.۸ نرخ  بیشتر  عالوه    .درصد  به  افزود،  چینی  مقام  این 

میلیون دالر رسید که    ۲۰میلیارد و    ۱۳های چین در کشورهای مسیر کمربند و جاده در این مدت به   گذاریسرمایه 

مشا  مدت  با  مقایسه  گذشتهدر  کل حجم سرمایه ۲۹.۷ به سال  به  نسبت  و  یافته  افزایش  فرامرزی  درصد  گذاری 

منگ در ادامه درباره قطارهای باری بین چین و اروپا هم گفت که این کاروان ریلی   .درصد بیشتر است ۳۲.۳ چین،  

هوم »جاده ابریشم سالمت«  او در اشاره به اجرای مف  .هزار تن کاال را بین چین و اروپا جابجا کرده است   ۶۰امسال  

کشور و سازمان    ۱۵۰محموله کمکی برای مهار کرونا به    ۲۸۰نیز اظهار کرد: چین به عنوان کشوری مسئولیت پذیر  

 .ارسال کرده و کمک های فنی الزم را نیز در اختیار آنها قرار داده است

 

 میلیارد دالر رسید  ۹۶۰ارزش تجارت چین با کشورهای راه ابریشم به 

کشورهای  -ایرنا-پکن با  چین  تجاری  تبادالت  ارزش  که  گفت  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  جیان«  لی  »جایو 

مطبوعاتی در   در گفت وگو ی به گزارش ایرنا،وی  .میلیارد دالر رسیده است  ۹۶۰ید به بیش از  حوزه راه ابریشم جد

که یادآورشد  خارجی  و  چینی  خبرنگاران  با  نوین ۲۰۱پکن   پکن  ابریشم  راه  همکاری  با   سند  و   ۱۳۸را  کشور 

است ۳۱ کرده  امضا  المللی  بین  افزود:  .سازمان  اساساً  وی  گذاری  و سرمایه  خارجی  این تجارت  با  است.  ثابت   

حجم تاکنون،  میالدی  جاری  سال  ابتدای  از  دریایی   وصف  و  زمینی  ابریشم  راه  شریک  کشورهای  با  چین  تجارت 

در بخشهای غیر مالی کشورهای این حوزه بالغ   سرمایه گذاری مستقیم چین میلیارد دالر و میزان ۹۶۰بیش از   به

که    ۱۳بر   است  بوده  دالر  رشد    ۳۰میلیارد  دهددرصد  می  نشان  قبل  سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  گفته    .در  به 

https://www.irna.ir/news/84114710/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84115400/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B6%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%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
چین   آهن  راه  تونل  چین،تکمیل  خارجه  وزارت  امضای  -سخنگوی  و  یک الئوس  فاز  چین   قرارداد  آهن  تایلند   -راه 

جاکارتا و آهن  راه  مترو-ساخت  قطار  و سرویس  و باندونگ  پاکستان  آن در  ابریشم  افتتاح  راه  های  پروژه  از جمله 

اروپا با وجود همه گیری کرونا اشاره کرد و گفت که از ابتدای سال تا  -قطارهای باری چین به اعزام جایو«»   .است

میالدی بین   ۲۰۱۹از مجموع قطارهای کل سال   هزار سفر رسیده و  ۱۰ماه جاری میالدی جابجابب از این طریق به  

 .متصل می کند شهر اروپا را به یکدیگر ۹۲ر و  کشو ۲۱چین و اروپا   چین و شهرهای اروپایی بیشتر است.خط ریلی

نوامبر درمورد    ۱۷سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش هایی درخصوص توافق ژاپن و استرالیا در روز  

باید روابط دوجانبه ای را که منجر به صلح ،  ما بارها گفته ایم که کشورهای مربوط پیمان امنیتی و موضع پکن گفت:

، توسعه دهند. چنین رابطه ای باید به جای هدف قرار  ثبات و اعتماد متقابل منطقه ای بین کشورهای منطقه باشد 

با روند صلح و توسعه همراه باشد دادن طرف یا تضعیف منافع کشور دیگر،  رهبران استرالیا و   اظهارات وی  .ثالث 

اتهامات بی اساس علیه چین و دخالت فاحش در امور داخلی چین دانست و ادامه   طرح ژاپن را درباره این توافق ،

حاکمیت  می خواهیم که شرایط را درک کرده و جلوی اقدامات نادرست برای تضعیف حق ما از جوانب ذی ربطداد:  

این کشور داخلی  امور  در  دخالت  و  بگیرند چین  امور خارجه  »  .را  وزیر  انتقادهای  درباره  لی جیان« همچنین  جایو 

سفارت یادآورشد:  چین  در  مذهبی  های  آزادی  درباره  لهستان  در  این   آمریکا  رد  در  ای  بیانیه  لهستان  در  چین 

است کرده  منتشر  کرد:  .اظهارات  تاکید  چین  خارجه  وزارت  عنوان  سخنگوی  به  دیگر  کشورهای  از  معموالً  پمپئو 

انتقاد و اتهام علیه دیگر کشورها استفاده می کند. پکن همواره بر مخالفت با این رویه تاکید ورزیده   بلندگویی برای

خوا واشنگتن  از  برداردو  کشورها  دیگر  داخلی  امور  در  مداخله  از  دست  است  الزم    .سته  که  داد  توضیح  وی 

است.  است کننده  نگران  واقعاً  متحده  ایاالت  در  مذهبی  اوضاع   ، چین  وضعیت  با  مقایسه  در  کنم  خاطرنشان 

دراز درواقع مشکل  دارد یک  وجود  متحده  ایاالت  در  نژادی  تبعیض  از  سیستماتیک  و  گفت:  .مدت  نتایج    وی  طبق 

از مسلمانان آمریکایی معتقدند که در آمریکا مورد   درصد  ۷۵نظرسنجی منتشر شده مرکز تحقیقات گالوپ و پیو ،  

جایو از سیاستمداران آمریکایی و از جمله وزیر خارجه آن کشور خواست که بجای    .تبعیض جدی قرار می گیرند

ل بهبود شرایط در داخل آمریکا باشند و به کشورهای دیگر نیز  انتقادهای مداخله جویانه از کشورهای دیگر به دنبا

 .توصیه کرد اجازه ندهند واشنگتن به عنوان مهره های شطرنج از آنها سوء استفاده کند

 

 اثر فرهنگی اش را از بریتانیا پس گرفت   ۶۸چین 

سال گذشته    ۲۵اثر فرهنگی از بریتانیا شده که طی   ۶۸ چین اعالم کرد به تازگی موفق به بازگرداندن  -ایرنا  -تهران

معاون اداره میراث فرهنگی چین روز چهارشنبه  چیانگ«   به گزارش ایرنا، »گوان  .به این کشور قاچاق شده است

وزارت امور خارجه، گمرک و سایر ادارات کشور و همچنین   با م کرد بازگرداندن این آثار به دنبال همکاری نزدیکاعال

است پشتیبانی داده  روی  بریتانیا  در  چین  این  .سفارت  بازگرداندن  گفت:  راه   ۶۸ او  در  موفقیت  یک  فرهنگی  اثر 

یک نمونه موفق از همکاری بین   ولت چین است واز کشور برای د فرهنگی قاچاق شده به خارج گیری آثاربازپس 

و "کنوانسیون   چین  چارچوب  در  و"  ۱۹۷۰بریتانیا  فرهنگی  آثار  قاچاق  با  مبارزه  بازگرداندن برای  روند  آثار   تقویت 

نه تنها نشان دهنده اراده قاطع   این مقام سازمان میراث فرهنگی چین اظهار داشت: این موفقیت  .فرهنگی است

است، بلکه از نظر حضور فعال چین در  قاچاق آثار فرهنگی و بازگرداندن این آثار به کشور مبارزه با یدولت چین برا

بازگرداندن روند زمینه  در  المللی  بین  قوانین  در چند سال گذشته اصالح  به آثار فرهنگی  و   و کمک  قوانین  توسعه 

مهم نظام دستاورد  یک  نیز  فرهنگی  آثار  بازگشت  جهت  در  المللی  رود  بین  می  شمار  گوان    .به 

 .از نظر تاریخی و هنری ارزش بسیار دارند نفیس را شامل می شود و مجموعه، آثاری بسیار غنی و این کل گفت:
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 :خبرگزاری صدا و سیما -

 از پوشش بیمه ای رمدسیویر تا تست رایگان کرونا   :خانم دکتر الری خبر داد

بهداشت وزارت  پرسش  سخنگوی  به  مجازی  نشست  رسانه در  متنوع  بیمههای  پوشش  از  داد،  پاسخ  ای ای 

سالمت گروه علمی فرهنگی هنری   به گزارش خبرنگار  .ساعته  ۱۶رمدسیویر تا تست رایگان کرونا در مراکز دولتی  

سیما و  صدا  دکترخبرگزاری  خانم  دارو   ،  این  افزود:  مجازی  خبری  نشست  در  الری  خاصی  سیما  مرحله  در  ها 

 .بوداثرگذاری دارند که اگر با پروتکل کمیته علمی دارو تجویز شود نتیجه بخشی بهتر خواهد 

ندارد وجود  کرونا  قطعی  درمان  تست  //     داروی  آیا  اینکه  درباره  به سوالی  پاسخ  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 

واکسن کرونا سبب افزایش مرگ و میر بیماران شده است یا خیر، گفت: این صحبت بی منطق است. ما    ها و یا دارو 

مطالعه  دارو اگر  بر  در همه  ای  و  است  بوده  متداول  به شکل  دادیم  انجام  فاویپیراویر  و  رمدسیویر  مثل  دنیا  هایی 

می تاکناستفاده  که  چیزی  و  ندارد  وجود  کرونا  قطعی  درمان  داروی  که  شدند.  است  رسیده  آن  به  دنیا  همه  ون 

کورتیکواستروئیدمی دوم  درجه  در  و  اکسیژن است  اول  درجه  در  باشد،  بیمار  بخش  نجات  در  تواند  که  ها هستند 

 .اری هستند و درمان قطعی نیستندها کم کننده بیمدهیم، مابقی دارو مرحله التهابی به مریض می 

با ک مقابله  پروتکل کمیته علمی  از  کنند پزشکان  تبعیت  دارو //    رونا  افزود:  اینترفرون وی  وایرال،  آنتی  و...  های  ها 

زاده و تیمشان انجام شده است که باعث همگی شامل این دسته هستند. یک یا دو مطالعه مهم توسط دکتر ملک

ار است  ت با چندین کشور معتبر و از طریق سازمان بهداشت جهانی بوده است و افتخافتخار ما است، چون مشارک 

که ما را در یک مطالعه شرکت دادند و نتایج آن را اعالم کنیم. دارویی نبوده که بخواهد باعث افزایش مرگ و میر  

نگران می را  ما  که  آنچه  اما  کمیتهشود،  پروتکل  از  پزشکان  که حتما همه  این است  دارو  کند  تجویز  در  ها علمی 

 .تبعیت کنند

کرونا درمان  جدید  گایدالین  یکشنبهانتشار  روز  که  //    ؛  دارد  وجود  جوی  اکنون  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 

ممکن است پزشک نگران باشد و چندین دارو را با هم تجویز کند که نگران هستیم شاید این موضوع عوارض دیگری 

کمک کنند که  مار ایجاد کند. در این راستا سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان باید  مانند مسمویت کبدی برای بی 

پزشکان خوب توجیه شوند. البته این قضیه به دلیل نظام شبکه در سیستم ما تا حدودی حل شده، ولی پزشک  

و تجویز کنند. روز یکشنبه  باید توجیه شود که داروی متعدد به بیمار ندهند و بر اساس آخرین گایدالین برای بیمار دار 

امید    ۹گایدالین   که  شود  منتشر  است  قرار  موارد  هم  بستری  و  سرپایی  بیماران  برای  چون  داریم،  آن  به  زیادی 

 .های آنتی وایرال به این گایدالین اضافه شده استخوبی در آن قید شده است و دارو 

های  آموزش پزشکی درباره اعمال محدودیتسخنگوی وزارت بهداشت، درمان و  //    شوندافراد پیاده جریمه نمی

بندی شهرهای مشکتردد گفت: دیگر رنگ  را رنگ  نداریم و کل شهری و سفید و سبز  های کشور در سه رنگ  ها 

با توجه به وضعیت هر شهر اعالم میشوند. محدودیتقرمز، نارنجی و زرد تقسیم بندی می شود،  های هر شهر 

و امدادی  دکتر الری افزود: مراکز بهداشتی و درمانی    .شودشب نیز اعالم می   ۹جزئیات محدودیت تردد از ساعت  

ها جزو گروه اول هستند و  شود، خبرنگاران جزو مشاغل گروه اول نیستند، اما سربازها نمیمشمول این محدودیت 

نمی آنتعطیل  تردد  نمیشوند،  البته  است،  مجاز  نیز  کنیمها  برقرار  نظامی  حکومت  تردد خواهیم  جلوی  کسی   ،

نمی را  پیاده  فقط خودروافراد  قرار است  درگیرد.  باشند  ها  نداشته  تردد  اجازه  وزارت    .زمان محدودیت  سخنگوی 

کار  فقط  اما  هستند،  یک  گروه  در  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  گفت:  میبهداشت  انجام  را  اورژانسی  دهند، های 

هستند،  کلینیک تعطیل  هم  پوست  و  زیبایی  کار های  جزو  شیفتچون  نیستند،  اورژانسی  هم  های  مشاغل  های 

می دمحدود  و  خودوروربین شود  پلیس  آنهای  پالک  و  ندارند  تردد  اجازه  که  را  مجاز  غیر  اعالم  های  پلیس  به  ها 

 .کنندنشده، جریمه می
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نیستمحدودیت  نظامی  حکومت  کسی  //    !ها،  اگر  نداریم،  نظامی  حکومت  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 

ها نیز بیشتر شده است، مبالغ جرایم خودرو شود،  ها برخوردی نمیبخواهند پیاده تردد کند، مشکلی نیست با آدم 

و خودروهزار جریمه خودرو  ۵۰۰ تومان رسیده است  میلیون  تا یک  تردد داشته ها  تردد،  منع  هایی که در ساعات 

ها سخت اجرا شود  های خصوصی نگرانی داریم اگر محدودیت وی افزود: در مورد شرکت  .شوندباشند، جریمه می 

شوند.   نظارت  باید  پروتکل همه  اجرایی  فرآیند  کمیتهواقعا  توسط  می   هایها  پیگیری  کرونا  ستاد  شود،  انتظامی 

دستگاه  داردوظایف همه  عالیه  نظارت  بهداشت  وزارت  و  مشخص شده  خانه    .ها  در  که  افرادی  برای  افزود:  وی 

آن ایزوله شدن  گردشگریامکان  و  فرهنگی  میراث  وزارت  با همکاری  قرار است  ندارد،  وجود  هتل  ها  و  برخی  ها 

آنمسافرخانه  اقامت  برای  بیمهها  پوشش  و  مناسب  هزینه  با  و  شود  گرفته  نظر  در  برای ها  اماکن  این  از  ای 

بیماران   ایزوله  و  نقاهتگاه   .استفاده شودقرنطینه  ادامه داد:  ها مورد استقبال مردم قرار نگرفت، چون خانم الری 

ح اماکن  این  در  فرد  و  بود  عمومی  عده اجتماعات  ندارد  خصوصی  میراث  ریم  است  قرار  هستند  هتل  طالب  ای 

زمینه تجربیات    ها را به وزارت بهداشت بدهد و این خدمت مشمول بیمه شود، زنجان در اینفرهنگی لیست هتل 

خواهند در دو هفته حریم خصوصی داشته باشند و با توجه به فرهنگ ایران  ای می خوبی دارد، در هر صورت عده

 .تر تمایل به ماندن در خانه دارندمردم بیش

از طریق هوا افزایش  //    انتقال ویروس  با  تابستان  سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در 

ری غافلگیر شدیم، اما برای پاییز و زمستان انتظار افزایش بیماری را داشتیم. با تغییر فصل در اروپا هم موارد بیما

ها و  های دیگر هم وحشتناک بیماری بیشتر شده است. مساله تهویه هوا در خانهدر کشور  انفجار رخ داد، اکنون

شود در انتقال موثر هستند باید سطوح گفته میتر که ها بسیار مهم است. در مورد قطرات تنفسی درشتآپارتمان

 .کنندها اطرافیان را مبتال میشود افراد ناقل به وسیله افشانه هایی در فضا منتشر میتمیز شود، اما میکرودراپ 

در   کنند،های دیگر خانه به خانه افراد را کنترل می خانم الری افزود: ابعاد خانواده در کشور ما زیاد است، در کشور

کنند، اما شنود، برادر و خواهر و پدر و مادر را به عنوان مهمانی حساب نمینفر دور هم جمع می ۲۰ایران آخر هفته 

ی کدام  ایران هر  در  انتقال خانوادگی  به همین علت  اند  بوده  ارتباط  در  مختلفی  افراد  با  و  ک خانواده جدا هستند 

ویر  باالست انتقال  بمب  افراد مثبت  و حداقل  وی گفت:  باید خودشان  و حتما  اطرافیانشان    ۱۰وس هستند  از  نفر 

وس را بیشتر کرده است، سرعت انتقال ها سرعت انتقال ویر حتی اگر تست کرونا ندهند، ایزوله شوند، همه این

در خانواده خوشه در چرخش ای  ما  در کشور  ایتالیا  ویروس  و هم  ووهان چین  ویروس  بیشتر شده است، هم  ها 

 .است

پرداختس کرونارانجام  درمان  کادر  به  ویژه  پرداخت //    های  درباره  ادامه  در  گفت: وی  درمان  کادر  به  ویژه  های 

مان از آن یک میلیارد دالر صندوق توسعه ملی به ما پرداخت شده است. به دلیل نوسنات میلیاردتو  ۳۵۰هزار و  ۱۲

درصد  در  تغییراتی  دچار  است  ممکن  که ارزی  رقم  این  از  شویم.  قسمت   ها  آخرین  در  دادند  ما  به  مختلف  های 

رقم    ۵۵۰۰تخصیص   این  از  که  کاران  ۲۶۰۰میلیاردتومان است  تومان تحت عنوان معوقه  دانشگاه میلیارد  در  های  ه 

پزشکی توزیع شده است. برای مابقی هم منتظر دستورالعمل معاونت بهداشت و معاونت درمان هستند که علوم

ها کاهش یافته است و به همین علت، چون  دکتر الری گفت: درآمد اختصاصی بیمارستان   .توزیع آن را هم آغاز کنند

مریض بیماران،  درآمبیشتر  کرونایی هستند  کارانه های  و  یافته  کاهش  اختصاصی  و د  است  خورده  مشکل  به  ها 

ر اول سال اعمال شد،  ها کاهش یافته است. البته افزایش دریافتی که درغم کار بیشتر همکاران، دریافتی آن علی

کار،  وی با اشاره به تفکیک کارانه از اضافه   .شامل حال همکاران ما هم شد، ولی قسمت کارانه کاهش یافته است

توان در شرایطی که  شود، اما مبلغ کارانه کم شد و به چشم آمد. نمیتر پرداخت میاظهار کرد: اضافه کار به موقع 

میلیارد تومان معوقه کارانه به دو تا سه ماه رسیده    ۲۶۰۰داخت کرد. با توزیع این  کارانه پرداخت نشده، پاداش پر

گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما، خانم به گزارش خبرنگار سالمت    .است که عدد نرمالی است



 
دارو این  افزود:  مجازی  خبری  نشست  در  الری  سیما  که  دکتر  دارند  اثرگذاری  خاصی  مرحله  در  پروتکل ها  با  اگر 

 .کمیته علمی دارو تجویز شود نتیجه بخشی بهتر خواهد بود

ندارد وجود  کرونا  قطعی  درمان  بهداش//     داروی  وزارت  تست  سخنگوی  آیا  اینکه  درباره  به سوالی  پاسخ  در  ت 

ما    ها و یا واکسن کرونا سبب افزایش مرگ و میر بیماران شده است یا خیر، گفت: این صحبت بی منطق است.دارو 

مطالعه  دارو اگر  بر  دنیا  ای  در همه  و  است  بوده  متداول  به شکل  دادیم  انجام  فاویپیراویر  و  رمدسیویر  مثل  هایی 

می که  شداستفاده  است  رسیده  آن  به  دنیا  همه  تاکنون  که  چیزی  و  ندارد  وجود  کرونا  قطعی  درمان  داروی  ند. 

اکسیژن است  می اول  درجه  در  باشد،  بیمار  بخش  نجات  کورتیکواستروئیدتواند  دوم  درجه  در  در  و  که  ها هستند 

 .قطعی نیستندها کم کننده بیماری هستند و درمان  دهیم، مابقی دارو مرحله التهابی به مریض می 

کنند  تبعیت  با کرونا  مقابله  پروتکل کمیته علمی  از  دارو //    پزشکان  افزود:  اینترفرون وی  وایرال،  آنتی  و...  های  ها 

زاده و تیمشان انجام شده است که باعث هستند. یک یا دو مطالعه مهم توسط دکتر ملک  همگی شامل این دسته

معتبر و از طریق سازمان بهداشت جهانی بوده است و افتخار است   افتخار ما است، چون مشارکت با چندین کشور

د باعث افزایش مرگ و میر  که ما را در یک مطالعه شرکت دادند و نتایج آن را اعالم کنیم. دارویی نبوده که بخواه

نگران می را  ما  که  آنچه  اما  تجویز  شود،  در  کمیته علمی  پروتکل  از  پزشکان  که حتما همه  این است  ها داروکند 

 .تبعیت کنند

یکشنبه روز  کرونا؛  درمان  جدید  گایدالین  که    //  انتشار  دارد  وجود  جوی  اکنون  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 

ممکن است پزشک نگران باشد و چندین دارو را با هم تجویز کند که نگران هستیم شاید این موضوع عوارض دیگری 

در این راستا سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان باید کمک کنند که    مانند مسمویت کبدی برای بیمار ایجاد کند.

ان خوب توجیه شوند. البته این قضیه به دلیل نظام شبکه در سیستم ما تا حدودی حل شده، ولی پزشک  پزشک

روز یکشنبه  باید توجیه شود که داروی متعدد به بیمار ندهند و بر اساس آخرین گایدالین برای بیمار دارو تجویز کنند.  

داری  ۹گایدالین   آن  به  زیادی  امید  که  شود  منتشر  است  قرار  موارد  هم  بستری  و  سرپایی  بیماران  برای  چون  م، 

 .های آنتی وایرال به این گایدالین اضافه شده استخوبی در آن قید شده است و دارو 

های  درباره اعمال محدودیت  سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی//    شوندافراد پیاده جریمه نمی

ر تردد گفت: دیگر رنگ  را  بندی شهرهای مشکی و سفید و سبز  نداریم و کل شهرنگ  های کشور در سه رنگ  ها 

با توجه به وضعیت هر شهر اعالم میشوند. محدودیتقرمز، نارنجی و زرد تقسیم بندی می شود،  های هر شهر 

دکتر الری افزود: مراکز بهداشتی و درمانی و امدادی    .شودالم می شب نیز اع  ۹جزئیات محدودیت تردد از ساعت  

ها جزو گروه اول هستند و  شود، خبرنگاران جزو مشاغل گروه اول نیستند، اما سربازها نمین محدودیت مشمول ای

نمی آنتعطیل  تردد  نمیشوند،  البته  است،  مجاز  نیز  حکومتها  تر  خواهیم  جلوی  کسی  کنیم،  برقرار  دد نظامی 

نمی را  پیاده  فقط خودروافراد  قرار است  اجاگیرد.  زمان محدودیت  در  باشندها  نداشته  تردد  وزارت    .زه  سخنگوی 

کار  فقط  اما  هستند،  یک  گروه  در  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  گفت:  میبهداشت  انجام  را  اورژانسی  دهند، های 

کار کلینیک جزو  چون  هستند،  تعطیل  هم  پوست  و  زیبایی  شیفت  هایهای  نیستند،  هم  اورژانسی  مشاغل  های 

می دوربین محدود  و  پلیس  شود  آنخودورهای  پالک  و  ندارند  تردد  اجازه  که  را  مجاز  غیر  اعالم  های  پلیس  به  ها 

 .کنندنشده، جریمه می

نیستمحدودیت  نظامی  حکومت  کسی  //    !ها،  اگر  نداریم،  نظامی  حکومت  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 

ها نیز بیشتر شده است، شود، مبالغ جرایم خودرو ها برخوردی نمیاده تردد کند، مشکلی نیست با آدم بخواهند پی

و خودروهزار جریمه خودرو  ۵۰۰ تومان رسیده است  میلیون  تا یک  تردد داشته ها  تردد،  منع  هایی که در ساعات 

ها سخت اجرا شود  یم اگر محدودیت های خصوصی نگرانی دار وی افزود: در مورد شرکت  .شوندباشند، جریمه می 

اجرای فرآیند  واقعا  شوند.  نظارت  باید  پروتکل همه  کمیتهی  توسط  می ها  پیگیری  کرونا  ستاد  انتظامی  شود،  های 



 
دستگاه  داردوظایف همه  عالیه  نظارت  بهداشت  وزارت  و  مشخص شده  خانه    .ها  در  که  افرادی  برای  افزود:  وی 

آن ایزوله شدن  ندامکان  وجود  برخی هتلها  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت  با همکاری  قرار است  و  ارد،  ها 

آنسافرخانه م اقامت  برای  بیمهها  پوشش  و  مناسب  هزینه  با  و  شود  گرفته  نظر  در  برای ها  اماکن  این  از  ای 

بیماران استفاده شود ایزوله  و  نقاهتگاه   .قرنطینه  ادامه داد:  ر نگرفت، چون ها مورد استقبال مردم قرا خانم الری 

ندار خصوصی  حریم  اماکن  این  در  فرد  و  بود  عمومی  عده اجتماعات  میراث  د  است  قرار  هستند  هتل  طالب  ای 

ها را به وزارت بهداشت بدهد و این خدمت مشمول بیمه شود، زنجان در این زمینه تجربیات  فرهنگی لیست هتل 

خصوصی داشته باشند و با توجه به فرهنگ ایران    خواهند در دو هفته حریمای می خوبی دارد، در هر صورت عده

 .ندن در خانه دارندمردم بیشتر تمایل به ما 

از طریق هوا افزایش  //    انتقال ویروس  با  تابستان  سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در 

اشتیم. با تغییر فصل در اروپا هم موارد بیماری غافلگیر شدیم، اما برای پاییز و زمستان انتظار افزایش بیماری را د

ها و  هم وحشتناک بیماری بیشتر شده است. مساله تهویه هوا در خانه  های دیگرانفجار رخ داد، اکنون در کشور

شود در انتقال موثر هستند باید سطوح تر که گفته میها بسیار مهم است. در مورد قطرات تنفسی درشتآپارتمان

 .کنندبتال میها اطرافیان را مشود افراد ناقل به وسیله افشانه هایی در فضا منتشر میتمیز شود، اما میکرودراپ 

کنند، در های دیگر خانه به خانه افراد را کنترل می خانم الری افزود: ابعاد خانواده در کشور ما زیاد است، در کشور

کنند، اما مادر را به عنوان مهمانی حساب نمیشنود، برادر و خواهر و پدر و نفر دور هم جمع می ۲۰ایران آخر هفته 

یک خانواده جدا ه  کدام  ایران هر  در  انتقال خانوادگی  به همین علت  اند  بوده  ارتباط  در  مختلفی  افراد  با  و  ستند 

و حداقل    باالست باید خودشان  و حتما  ویروس هستند  انتقال  بمب  افراد مثبت  اطرافیانشان    ۱۰وی گفت:  از  نفر 

رده است، سرعت انتقال ها سرعت انتقال ویروس را بیشتر ککرونا ندهند، ایزوله شوند، همه اینحتی اگر تست  

در خانواده خوشه در چرخش ای  ما  در کشور  ایتالیا  ویروس  و هم  ووهان چین  ویروس  بیشتر شده است، هم  ها 

 .است

پرداخت کروناسرانجام  درمان  کادر  به  ویژه  پرداخ//    های  درباره  ادامه  در  گفت: ت وی  درمان  کادر  به  ویژه  های 

یارد دالر صندوق توسعه ملی به ما پرداخت شده است. به دلیل نوسنات میلیاردتومان از آن یک میل  ۳۵۰هزار و  ۱۲

درصد  در  تغییراتی  دچار  است  ممکن  قسمت ارزی  در  که  رقم  این  از  شویم.  آخرین  ها  دادند  ما  به  مختلف  های 

که  ۵۵۰۰تخصیص   رقم    میلیاردتومان است  این  دانشگاه   ۲۶۰۰از  در  کارانه  تومان تحت عنوان معوقه    های میلیارد 

پزشکی توزیع شده است. برای مابقی هم منتظر دستورالعمل معاونت بهداشت و معاونت درمان هستند که علوم

علت، چون    ها کاهش یافته است و به همیندکتر الری گفت: درآمد اختصاصی بیمارستان   .توزیع آن را هم آغاز کنند

مریض بیماران،  کاهشبیشتر  اختصاصی  درآمد  کرونایی هستند  کارانه   های  و  و یافته  است  خورده  مشکل  به  ها 

ها کاهش یافته است. البته افزایش دریافتی که در اول سال اعمال شد،  رغم کار بیشتر همکاران، دریافتی آن علی

کار،  وی با اشاره به تفکیک کارانه از اضافه   .افته استشامل حال همکاران ما هم شد، ولی قسمت کارانه کاهش ی

توان در شرایطی که  شود، اما مبلغ کارانه کم شد و به چشم آمد. نمیتر پرداخت میاظهار کرد: اضافه کار به موقع 

رسیده  میلیارد تومان معوقه کارانه به دو تا سه ماه    ۲۶۰۰کارانه پرداخت نشده، پاداش پرداخت کرد. با توزیع این  

 .که عدد نرمالی استاست 

 

 سفر مجازی به مرموزترین منطقه گردشگری کرمانشاه  درخانه بمانیم و سفر کنیم؛ 

های خروشان و رقصان، جنگلهای سرسبز و طبیعت بکر و  های پر برف، رودخانه های سر به فلک کشیده با قله کوه

کند منطقه داالهو ،  گردشگران کرمانشاه زنده میبا صفا با مردمانی ساده و صمیمی اولین جایی را که در ذهن  

است دیار  این  زمینی  گردی  .بهشت  وب  گروه  گزارش  سیما به  و  صدا  از  خبرگزاری  یکی  مجازی،  گردشگری  ؛ 
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و چه الکچری گردها،  هاهای تجارت الکترونیک امروز جهان است. بسیاری از گردشگران چه کوله پشتی گردظرفیت

نقاط مختلف جهان، مقصد به  توصیهبرای سفر  اساس  بر  را  نظر  مورد  کامنت های  و  نظرات  و  گردشگران ها  های 

قرار میحرفه ارزیابی همه جانبه  و  بررسی  داغ شدن بحث شیوع کرونا ای مورد  پر     دهند.  را  گردشگری مجازی 

است کرده  دیدن  .رنگتر  که  است  استانی  کمترشناختهی کرمانشاه  و  های  بیستون  از  زیباتر  که شاید  دارد  ای هم 

نمونه باشند.  به شیرین  فرهاد  از عشق  نخلستان اش شهر قصر شیرین است،  ُپرشورتر  با  که  که  شهری  هایش 

های اخیر هم  مقدس است. در سالها مقاومت مردمان این دیار در دفاعپشت یک کوه بلند واقع شده، یادآور سال 

 .مقصد گردشگری راهیان نور شده استاین شهر 

شگری استان اما شاید در این میان منطقه زیبای »داالهو« جزو مرموزترین مناطق گرد//  داالهو، بهشت ناشناخته

اند  گرمنظیر دارد. مردمانش خونهای خروشان. طبیعتی بیای است سرسبز با آبکرمانشاه باشد. داالهو منطقه

نظیر برای گردشگری  ای کمها اثر تاریخی و باستانی مجموعهنی. این منطقه همراه با ده و برخوردار از فرهنگی غ

داالهو منطقه  بخش  زیباترین  است.  آورده  به   فراهم  یا،  چشمه»ریجاب«  است:  »ریژآو«  محلی،  و  گویش  ساران 

محلی »ریزش آب«    های رنگارنگ در کوهستانی سرسبز که نامش در گویشهای پرآب و زالل در کنار گل رودخانه 

این منطقه بسیار استمعنی می از دیدنی   .دهد، چون ریزش آب در  لیزه« ها در منطقه داالهو دره »سرخهیکی 

آثا که  می است  دیده  آن  در  ساسانیان  عصر  از  در  ری  دره  این  شده   ۲۵شود.  واقع  ذهاب  سرپل  شهر  کیلومتری 

  .نظیر است، اما کمتر شناخته استه در نوع خود در ایران بیدر کنار این دره، »قلعه ساسانیان« قرار دارد ک  .است

  ترین آثار باستانی ایران است که سالم  از دیگر مناطق بسیار زیبا در نزدیکی داالهو، طاق »گرا« ست؛ این طاق از

خی، های طبیعی و تاریدر کنار دیدنی  .آن هم کمتر دیده شده، اما چشم هر گردشگری را به خود خیره خواهد کرد

به  داالهو  غنیمنطقه  موسیقی  می دلیل  زندگی  منطقه  این  در  قهاری  تنبورنوازان  است.  معروف  هم  و اش  کنند 

تنبورنوامراسم آنکه شان در ایام نوروز و دیگر اعیاد مذهبی و ملی بسیار جالب زیهای سنتی  توجه است. ضمن 

  .ساخت تنبور در این منطقه شهرت جهانی دارد

سمت غرب و  شود. اگر بههای استان کرمانشاه به اینجا ختم نمیالبته دیدنی//    ایش خورشیداورامان، محل آس

می  »اورامانات«  منطقه  وارد  برویم،  کوهمرز  سربه شویم؛  روستا فلکهای  طبیعی  پناهگاِه  اورامان  های کشیده 

کوهستان جاری شده است و  رودخانه سیروان در پیچاپیچ .نظیر استها بیچین آنماری سنگپلکانی است که مع

هایی یک جاذبه عمده گردشگری هستند،  تناند که هر کدامشان به های مختلفی در حاشیه آن شکل گرفته روستا 

ماری اورامانات در نوع خود در مع  !هایی ازجمله نودشه، شرکان، سرپیر، کاله، رودبر، بلبر، ژیوار، ناو، نوینروستا 

اند که از دل کوه  هایی پلکانی که اغلب با همان مصالح سنگی ساخته شده، خانهنظیر استایران و حتی جهان بی 

به معماری  این  است.  »هزارماسوله«  درآمده  شهر  را  پاوه  همچون  بزرگی  شهر  حتی  که  شده  گسترده  شکلی 

امی حتماً  رفتید،  پاوه  تا  اگر  کنیدنامند.  دیدن  هم  قلعه  قوری  آبی  غار  »هورامان«  »  .ز  یا  بخش اورامان«  دو  از 

معنى خورشید است؛ بنابراین،  معنى خانه و جایگاه و سرزمین تشکیل شده است. »هور« به »هورا« و »مان« به 

 .توان جایگاه خورشید هم معنى کرد»هورامان« را مى 

 

 بازار اورآسیا، فرصتی برای صادرکنندگان ایرانی /   گزارش اختصاصی

میلیارد دالری    ۳۰۰های اتحادیه اقتصادی اورآسیا و بازار بزرگ و  با کشور پیوستن ایران به موافقت نامه تجارت آزاد  

خبرگزاری صدا و  به گزارش سرویس بین الملل   . این اتحادیه، فرصتی کم نظیر برای صادرکنندگان کشورمان است

بازار بزرگ و  موافقت نامه تجارت آزاد با کشور ، پیوستن ایران به   مسکو از سیما های اتحادیه اقتصادی اورآسیا و 

های باکیفیت ایرانی را  میلیارد دالری این اتحادیه، فرصتی کم نظیر برای صادرکنندگان کشورمان است تا کاال  ۳۰۰

کنند. بازار همسایگان شمالی  منطقه   روانه  پیمان  یک  اوراسیا  اقتصادی  استاتحادیه  در سال    ای  بین   ۲۰۱۴که 
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سال   در  نیز  قرقیزستان  و  ارمنستان  سپس  و  رسید  امضا  به  بالروس  و  قزاقستان  روسیه،  آن   ۲۰۱۵رهبران  به 

اروپا    های اقتصادی و سیاسی اتحادیهای مقابله با دخالت پیوستند. هدف اصلی بنیانگذاران این پیمان مهم منطقه 

کشور  کشور و  امور  در  غربی  آسیای  های  کشور های  سایر  و  اتحادیه  مرکزی  این  به  آینده  در  که  است  هایی 

های ظالمانه آمریکا مواجه شده است، از همان آغاز های اخیر با شدیدترین تحریمایران که ظرف سال   پیوندند.می

های اساسی، توسعه صنعت گردشگری و تامین کاال تشکیل اتحادیه اوراسیا به اهمیت آن برای گسترش صادرات،  

درآمد افز با کشورایش  آزاد  نامه تجارت  انعقاد موافقت  با  و  برد  پی  ترانزیت  از  اتحادیه،  های حاصل  این  های عضو 

های مقدماتی را برای پیوستن به آن در آینده برداشت. براساس موافقت نامه موقت تجارت ترجیحی ایران و گام 

قلم کاالی   ۵۰۲های عضو این اتحادیه برای  ت، کشوربه مرحله اجرا درآمده اس  ۱۳۹۸از پنجم آبان ماه    اوراسیا که

کرده  برقرار  ترجیحی  تعرفه  ایران  برای  صادراتی  متقابال  نیز  ایران  و  اتحادیه    ۳۶۰اند  اعضای  صادراتی  کاالی  قلم 

میلیون کیلومتر مربع و جمعیت    ۲۰ه بیش از  های عضو این اتحادیوسعت کشور  تعرفه ترجیحی در نظر گرفته است.

حدود    ۱۸۳آن   اتحادیه  این  داخلی  ناخالص  تولید  و  است  نفر  می   ۵میلیون  زده  تخمین  دالر  میلیارد    شود. هزار 

تعرفه  جنگ  اگر  که  باورند  براین  اقتصادی  اقتصادی  کارشناسان  اتحادیه  به  چین  یابد،  گسترش  چین  با  آمریکا  ای 

مبادله آزادانه کاال    آینده تبدیل خواهد کرد.ترین قطب اقتصادی دهه  ت و این منطقه را به بزرگ اوراسیا خواهد پیوس

هایی که عضو اتحادیه هستند، آزادی نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار در قلمروی اتحادیه،  و خدمات بین کشور 

، تالش برای تبدیل کردن اتحادیه به  سازی مقررات و تشریفات گمرکی اعضاسهولت تجارت اعضا با یکدیگر، یکسان 

ها و اتخاذ خط مشی مشترک در  های گمرکی و حذف تدریجی آن سازی تعرفه رک اقتصادی، یکسان یک بازار مشت

 رود. های صنعت، کشاورزی، انرژی، از اهداف مهم تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار میبخش

 سید علی دارابی  روسیه :/  سفیرجمهوری اسالمی ایران در روسیه -کاظم جاللی 

 

 مایشگاه فناوری شنزناستقبال از ن

، بیست و دومین نمایشگاه فناوری پیشرفته شنزن  پکن از خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل   

فناوری  ارائه  با  چین،  کرده  در  خود جلب  به  را  بازدیدکنندگان  توجه  متنوع،  و  مختلف  نمایشگاه  های  این  در  است. 

مسئول بخش علمی    کند.ری در بخش کشاورزی بیش از دیگر محصوالت خودنمایی میها و تولیدات فناو دستاورد 

 محمد رضا خالق وردی   چین :/  مسئول غرفه از چین/  نمایشگاه

 

 پالس   اختالفات دریایی چین و آینده رویکرد واشنگتن به ائتالف کواد/  گفتگو با دکتر محمد عجم

حوزه  از  فراتر  خیلی  آنها  از  بعضی  که  دارد  وجود  وجهی  چند  ثابت  بحران  چند  یا  یک  جغرافیایی  مناطق  در همه 

دهند می  قرار  تاثیر  تحت  را  خود  در جغرافیایی  که   یک فلسطین قضیه خاورمیانه مثال  است  وجهی  چند  مشکل 

چنین خصلتی دارد و اگر روند به همین شکل   تاثیرات بین المللی گذاشته است. مشکل دریای چین نیز کم و بیش

کشور ساحلی با چین مشکل دارند این    ۷فعلی پیش برود تاثیرات جهانی بر جای خواهد گذاشت. در دریای چین  

، استرالیا و کانادا کشورهای   هند ، آمریکا   .هم به منطقه کشانده اندفرامنطقه ای را     کشورها پای قدرتهای دیگر

دخالت در    ه نیستند اما با تشکیل ائتالفی بنام کواد )چهارگانه( پای این کشورها برای حضور وساحلی این منطق

بنا براین از همین حاال به  منطقه باز شده است اعضای ائتالف چهار گانه به درخواست ژاپن قرار است افزایش یابد.  

است چین این ائتالف را ناتوی اقیانوس    واکنش چین خیلی صریح و تند بوده   می گویند.   +4آن کواد پالس یعنی  

  آرام بر ضد چین می نامد. گفتگوی زیر برای بررسی بیشتر اختالفات دریایی چین و آینده رویکرد واشنگتن به ائتالف 

بنظر شما  این حساب  با  مطالعات صلح:  المللی  بین  و    مرکز  ورود  آیا  و  خواهد شد؟  تشدید  ژاپن  و  چین  منازعه 

هاى    تردد آب  کشتى  به  کرد؟ چینى  خواهد  ایجاد  حقی  چین  برای  سنکاکو؛  جزایر  اطراف  ژاپن //    هاى  و  چین 
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بیشترین حجم تجاری را دارند و به هم وابستگی زیادی دارند اما ژاپن همواره تهدید چین را احساس می کند. بویژه 

شتی هیچ  ته است. تردد ککه در یکسال گذشته تردد کشتی های چینی به حریم دریایی ژاپن بسیار افزایش یاف

حقی که بعدها چین بتواند به آن مستند کند ایجاد نمی کند. اولین بارى که یک کشتى دولتی چینى وارد آب هاى  

بوده است. و از آن زمان بطور فزاینده ای وارد آبهای جزایر سنکاکو )ژاپن(    ۲۰۰۸ژاپن در سنکاکو شد، در دسامبر  

طی گزارشی اعالم کردند” کشتى هاى دولتی چینى براى    ۲۰۲۰ژوئیه    ۲۰  می شوند بطوریکه رسانه های ژاپن

   بار به آب هاى ژاپن وارد شده اند.  ۳۲و     بار به آب هاى اطراف جزایر سنکاکو  ۳٦5نود و هشتمین روز متوالى جعما  

ب قوانین  لحاظ  هم  و  تاریخى  لحاظ  از  هم  سنکاکو  “جزایر   : که  است  کرده  تاکید  همواره  ژاپن  المللى دولت  ین 

کنیمسرزم مى  برخورد  چینى  رفتارهاى  با  قاطعانه  و  قدرت  تمام  با  است.  کشورمان  اصیل    ”ین 

ژاپن است سیاستهای تهاجمی چین   بنیه دفاعی و تهاجمی  تقویت  به دنبال  ژاپن  اینکه دولت ملی گرای  به  نظر 

دارد ” که قصد  آبه  “دکترین نظامی  تقویت  برای  را  ژاپنقا   ۹بند     زمینه مناسبی  به    نون اساسی  ارتش  ایجاد  که 

را ممنوع می کند نیروهای مسلح  تغییر دهد   معنای  ژاپن در    .را  نهادهای غیر دولتی  از سوی دیگر اخیرا دولت و 

در واقع ژاپن     حمایت از تایوان و هنگ کنک نیز مواضع محکمی گرفته است که به تشدید بحران با چین افزوده است

جزایر    موضوع  -۳قضیه تایوان    -۲مسئله تاریخ و جنگهای ژاپن و چین    :ل اساسی دارندموضوع مشک  ٦   و چین در

و حمایت ژاپن از دعاوی کشورهای ساحلی علیه   آمریکا مسئله همکاری امنیتی ژاپن و  -4دیائویو / جزایر سنکاکو  

بنا ب  -٦مسئله جبران خسارت جنگ    -5   چین از رفع  ر این چشم اندسالح های شیمیایی ژاپنی رها شده در چین. 

 .کدورت و منازعه در کوتاه مدت بعید است

المللی مطالعات صلح:   بین  ؟   دریای جنوبی  در  پس بحران و منازعه مرکز  یافت  ادامه خواهد  چین  //     چین هم 

چین سیاست و مواضع تند خود را     ۲۰۱۳   و از سال   حاضر به تمکین در مقابل ادعاهای کشورهای ساحلی نیست

به دلیل سخنرانیهای “تحریک آمیز”  آمریکا امه داده است در این سال، دولت چین از نخست وزیر ژاپن و وزیر دفاعاد

دی انتقاد کرد. ژنرال وانگ گوانژونگ، معاون وقت ستاد  مه در سنگاپور به تن   ۳۱علیه چین در یک همایش امنیتی  

گرا ملی  وزیر  نخست  آبه،  شینزو  اظهارات  چین،  ارتش  دفاع   یمشترک  وزیر  هیگل،  چاک  و  ژاپن  را   آمریکا وقت 

ژاپن   گفت  و  بود  رانده  سخن  ای  منطقه  اختالفات  فصل  و  حل  در  ژاپن  تر  قاطع  نقش  از  آبه  شینزو  کرد.  محکوم 

چین،     احلی در اختیار کشورهای همسایه، که نگران سیاستهای چین هستند، خواهد گذاشت.قایقهای گشت س

ای آبه برای تقویت سیاست امنیتی خود در منطقه از “افسانه” تهدید چین استفاده می در مقابل، گفته است که آق

های پکن هستند، گارد  توزیر ژاپن پیشنهاد کرده به کشورهای همسایه که نگران سیاسکند. شینزو آبه، نخست

د مشابه به احتمال  ساحلی بفرستد. و هم اکنون ژاپن با اندونزی قرارداد فروش ناوشکن امضا کرده است قراردا

 .زیاد با ویتنام نیز بسته خواهد شد

مطالعات صلح:   المللی  بین  ویتنام مرکز  بحران چگونه است؟   جایگاه  این  در  دیگران  بین //    و  ترین مشکل  جدی 

دریای جنوبی چین حدود    .به درگیری منجر شد  ۲۰۱۳ام و چین و در درجه بعدی با فیلیپین وجود داردکه در سال  ویتن

رسد، یعنی یک ششم کیلومتر مربع می  ۱۵شان مجموعا به  جزیره کوچک دارد که اهمیتی ندارند و مساحت  ۲۵۰

در آنها  اهمیت  اما  کیش.  ادعای     جزیره  با  یعنی  هست  اطراف  منطقه  دریاهای  و  سواحل  جزیره  هر  بر  ارضی 

المللی پس از جنگ جهانی دوم  قراردادهای بین   انحصاری اقتصادی کشور مدعی صدها کیلومتر گسترش می یابد.

چین بدالیل     هرگز تکلیف این جزایر را معلوم نکرد. در نتیجه حداقل شش کشور هرکدام بدالیلی مدعی آنها هستند

های رسمی چین چیزی به  در نقشه    .لیل نزدیکی جغرافیایی ادعای حاکمیت دارندتاریخی و کشورهای دیگر به د

میلیون کیلومتری دریای    ۳/۵درصد از مساحت    ۹۰وجود دارد که طبق آن   (شکل U یا خِط یو ) اینام خط نُه نقطه 

الزی، فیلیپین و  جنوبی چین و جزایرش متعلق به چین است. در نتیجه چین در تضاد مستقیم با برونئی، تایوان، م 

چین یکی از    ۲۰۱۳ل  در سا   .کنندهایی از این جزایر را اشغال میویتنام قرار دارد که هر یک )به جز اولی( بخش



 
دالری  ۱های جدید  کش نفت آب میلیارد  به  را  بین اش  قوانین  که طبق  فرستاد  انحصاری  هایی  منطقه  المللی جزو 

ها را عقب زد. پس از آن  آن  پاشی،گارد ساحلی پاسخ داد، چین با آب   ۳۰ویتنام هستند. وقتی ویتنام با فرستادن  

  کارخانه چینی در ناحیه شهر هو شی مین   ۱۵ویتنام برپا شد. بیش از    ضدچینی در سراسر   تظاهرات خشونت آمیز

کشیده  آتش  به  و  شده  )پایتخت(  شد  حمله  باشد  داشته  چینی  قیافه  که  کس  هر  به  سپردن  ۲۱اند.  جان  د. نفر 

. این روزنامه دولتی “گلوبال تایمزِ” چین گفته این کشور باید دست به جنگ بزند تا هانوی را سر جای خود بنشاند

در سالهای اخیر در دریای شرقی چین نیز تخاصماتی مشابه   . روزنامه همین حرف را در مورد فیلیپین نیز زده است

  ۱۰تر مثل ژاپن و کره جنوبی روبرو است که هر دو جزو  ایی بزرگ هجا با قدرت بروز کرد با این تفاوت که چین در آن 

به دنبال ائتالف امنیتی است کره شمالی با بمب     و استرالیا مریکاآ -هند قدرت نظامی بزرگ جهان هستند. ژاپن با

اند  ش دادهاست. اندونزی و مالزی نیز بودجه نظامی خود را افزای   اش نیز در همان نزدیکی با چین همراهایهسته

طریق  آن  از  و  استرالیا  با  دفاعی  ائتالف  دنبال  به  ن آمریکا و  تایلند  و  سنگاپور  ویتنام،  در  هستند.  را  راه  همین  یز 

کوچک میسطحی  طی   .کنند تر 

بزرگترین کشور تولیدگر جهان است و     قیمت نیست بلکههای کوچک ارزانبازی چین امروز دیگر تنها سازنده اسباب

گیری تایوان ممکن است به جنگ  چین حتی برای بازپس   .تولید دارد چین نظم موجود را بر نمی تابد مریکا آ سه برابر

کنفرانس امنیتی    .ها پیش از هم فروپاشیده استاز مدت آمریکا وگوهای نظامی بین چین ووسل شود. گفتنیز مت

خواهان خویشتنداری در دریای چین جنوبی  اخرین اجالس خود     در ARF  جنوب شرق آسیا آسیا و اقیانوس آرام و

آسیا، ژاپن، ایاالت متحده و چین عضو شامل کشورهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق    ۲۷این نشست از     شدند.

پیشنهاد چین مبنی بر تدوین مرامنامه دریای چین جنوبی را رد کردند ، موتگی  آمریکا اما ژاپن و   .تشکیل شده است

نباید منافع کشورهای ثالث را زیر پا بگذارد و باید مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد در گفت که این مرامنامه  

  .ها باشدمورد حقوق دریا

دریاها و حقوق  به حکمیت  توسل  روش  آیا  مطالعات صلح:  المللی  بین  را    مرکز  ای  منازعه منطقه  این  تواند  می 

ام به پیگیری حقوقی نمود فیلیپین بود که بدترین مشکل بسیار بعید است، اولین کشوری که اقد//     خاتمه دهد؟ 

دعاوی خودرا علیه چین را به دیوان داوری بین    ۲۰۱۳ین سال  را در مورد جزایر اسپراتلی با چین دارد دولت فیلیپ

م  بنفع فیلیپین رای صادر کرد. وزیر خارجه ژاپن بالفاصله اعال   ۱۳۹5المللی الهه ارسال داشت. این دیوان تیر ماه  

ود چین کرد که این رای قانونی و حقوقی است و همه باید آن را مورد توجه جدی قرار دهند. چین آنرا شدیدا رد نم

بارها اعالم داشته که مراجعه به سازمان های بین المللی و مراجع حقوقی در مورد دعاوی دریایی خود را نمی  

بین دیوان  عضو  چین   . آنپذیرد  تا  و  دریاها  حقوق  نیستالملل  هم  دریا  حقوق  کمیسیون  عضو  دانم  می  که   . جا 

 IPSC -لی مطالعات صلحمرکز بین المل /  دکترای حقوق بین الملل/  دکتر محمد عجم

 

 :سنایا -

از طراحی اینترنت نسل ششم تا قطار پکن به   /  گویدحریری از چرایی برتری اقتصادی چین می

 بارسلونا 

می چین  و  ایران  بازرگانی  اتاق  فعالیترییس  مختلف  ابعاد  بررسی  سالگوید،  اقتصادی  نشان های  اخیر  های 

دهد که همین امروز نیز چین قدرت نخست جهان است و تنها به چند سال زمان برای پذیرش نهایی این موضوع  می

ا، اظهار کرد: دولت چین، از چند دهه قبل، با مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایسن  .از سوی سایر کشورها نیاز دارد

یک برنامه ریزی همه جانبه و طوالنی مدت اعالم کرد که مسیر توسعه اقتصادی را طی خواهد کرد و در این بین، از  

ظرفیت می تمام  استفاده  کشور  این  در  موجود  امروز های  حتی  که  بوده  آمیز  موفقیت  تنها  نه  که  طرحی  کند. 



 
را   چین  کندتوانسته  تبدیل  جهان  اقتصادی  برتر  قدرت  در    .به  چین  اقتصاد  در  ثبت شده  آمارهای  به  اشاره  با  وی 

ترین کشور جهان است و در حالی که امکان آن وجود داشت که همین  های گذشته، بیان کرد: چین پر جمعیتسال

ت آن تبدیل شد و پکن با اتکا به  واقعیت، بالی جان اقتصاد این کشور شود، با برنامه ریزی صورت گرفته به نقطه قو

نیروی انسانی خود توانست، برای دورانی طوالنی باالترین رشد ساالنه اقتصادی در میان کشورهای جهان را به  

به گفته رییس اتاق ایران و چین، حتی در   .ثبت برساند و تداوم این روند، غول جدید اقتصاد را شرق آسیا بیدار کرد

آنکه چین نخستین کشوری بود که با این ویروس درگیر شد، با گذشت حدود یک سال، تنها    دوره کرونا و با وجود

در   بوده است.  کند، چین  نیز خنثی  را  آن  اقتصادی  تاثیرات  و  کند  ویروس جلوگیری  از شیوع  توانسته  که  کشوری 

به گریبان هستند، تبعات اقتصادی آن دست  و  با کرونا  رشد اقتصادی چین   حالی که تمام کشورهای جهان هنوز 

به    ۲۰۲۰حریری ادامه داد: بر اساس آخرین براوردها، در حال حاضر رشد اقتصادی چین در سال    .مثبت شده است

درصد رسیده و حتی احتمال دارد در روزهای باقی مانده این عدد افزایش پیدا کند. این در حالی است که دیگر    ۴.۵

شود افزایش قدرت اقتصادی چین ند. صرف همین تفاوت باعث می اکشورها با رشد اقتصادی منفی مواجه شده

بدبینانه  در  بگیرد.  میسرعت  این  از  گران  تحلیل  حالت  دهه  ترین  در  چین  که  اقتصادی    ۲۰۵۰گفتند  برتر  قدرت  به 

ا به  رساندند. با عملکردی که در دوران کرونمی  ۲۰۳۰ترین حالت این عدد را به دهه  شود و در خوشبینانهتبدیل می 

شد  خواهد  نیز  تر  کوتاه  زمان  این  قطعا  رسیده،  فعالیت  .ثبت  در  چین  جایگاه  درباره  نوین  وی  و  زیرساختی  های 

زند یا جز سردمداران های اقتصادی یا حرف آخر را میاقتصادی در جهان نیز تشریح کرد: امروز چین در تمام حوزه

بزرگتری فاصله  با  چین  صادرات،  حوزه  در  است.  حوزه  طور  آن  به  را  خود  محصوالت  که  است  جهان  صادرکننده  ن 

کند و در عمل در تمام نقاط جهان، بازاری برای محصوالت  همزمان از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و آفریقا صادر می

می آن  به  تازه  عمقی  روز  هر  و  آورده  دست  به  حوزه  .بخشدخود  در  داد:  ادامه  چین  و  ایران  اتاق  های رییس 

تی اقتصاد، چین وضعیت بسیار مطلوبی دارد. تا چند سال قبل فن آوری قطارهای سریع السیر در انحصار  زیرساخ

زنند. در زمینه راهسازی و  ها حرف نخست را میهای چینی در این حوزهژاپن و آلمان قرار داشت اما امروز شرکت 

چین با اتکا به همین توانایی بحث احیای جاده اند.  جاده سازی نیز پیمانکاران بزرگ چینی در تمام جهان فعال شده

حریری ادامه داد: در حوزه ریلی  .های مختلف آن را دنبال کرده استابریشم را به طور جدی پیگیری کرده و در حوزه

کند  ترین نقطه اروپا، فعالیت میترین نقاط چین آغاز شده تا شهر بارسلونا در غربیامروز خطوط راه آهن از جنوبی

کنند. در زمینه دریایی چین در بنادر مختلف سرمایه گذاری کرده  قطارهای تجاری با برنامه ثابت در آنها حرکت می و  

های آن سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان در نزدیکی چابهار ایران است. با و حضوری جدی دارد. یکی از نمونه

های خود و اعالم  رسیم که چین به دنبال افزایش پایگاه یجه میکنار هم قرار دادن تمام این قطعات پازل، به این نت

اقتصاد است  در عرصه  پیشرفت   .قدرت  به  که  وی  در حالی  گفت:  و  اشاره کرد  نیز  آوری  فن  در عرصه  های چین 

شرکت از  بسیاری  و  است  پنجم  نسل  اینترنت  فکر  به  جهان  زیرساختامروز  نبودن  آماده  از  برای ها  الزم  های 

اند و صرفا  کنند، در چین شرکت هایی مطالعات و طراحی اینترنت نسل ششم را نیز تمام کرده حبت میاجرایش ص

منتظر اجرایی شدن اینترنت نسل پنج هستند تا پس از آن گام بعدی خود را رونمایی کنند. به این ترتیب امروز در  

نمی چینیجهان  بدون  را  مجازی  آوری  فن  حوزه  کردتوان  تصور  حوزه    رییس  .ها  در  داد:  ادامه  چین  و  ایران  اتاق 

اکتشافات فضایی، در حالی که تمامی کشورهای توسعه یافته از یک ایستگاه بین المللی و ظرفیت مشترک برای 

کنند، چین به دنبال تاسیس ایستگاه مخصوص به خود و انجام اقدامات منجصر به فرد در  رفتن به فضا استفاده می 

که کاری  است.  حوزه  این    این  تمام  دادن  قرار  کنار هم  در  با  دهند.  انجامش  نتوانستند  نیز  روسیه  و  امریکا  حتی 

رسد، بدل شدن چین به قدرت نخست اقتصادی جهان است اما شاید هنوز دنیا و  آمارها، آنچه قطعی به نظر می

ها، بی حاشیه نبوده  ابرقدرت   حریری با بیان اینکه در سابقه جهانی تغییر در   .اندها آماده پذیرش آن نشده آمریکایی

است، گفت: از زمانی که هلند و اسپانیا به عنوان نخستین کشورهای استعمارگر پا به جهان گذاشتند و پس از آن  



 
قدرت در اختیار انگلستان قرار گرفت تا چند دهه قبل که آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی خود را معرفی کرد، این  

انتهای  .گز بدون مقاومت نبوده و باید دید در دوره جدید در این زمینه چه اتفاقی رخ خواهد دادها هرتغییر و جابجایی

 پیام 

 

 :الف -

 ها در تجارت خارجی ایرانها و چالشساله؛ فرصت ۲۵تفاهم 

برانگیز این روزها است. این  های چالشساله مشترک ایران و چین، یکی از بحث  ۲۵نامه  تفاهم  علی معصومی،  

های تلخی در مراوده با سایر  ان تجربه نامه به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی در مواردی ایرتوافق

های جناحی، بهتر است این مقوله را از  گیریاست، مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از موضع کشورها داشته 

واقعیت با  مطابق  و  علمی  کنیم  دید  طبق    .بررسی  و  است  دنیا  اقتصادی  دوم  قدرت  که  کشوری  با  توافق 

گاه خالی از لطف نیست اما  المللی پول، اقتصاد اول جهان را در آینده خواهد داشت، هیچهای صندوق بینبررسی

 :باید مالحاضاتی رعایت شود

ی میان دو کشور است  نامه تنها یک نقشه راه کلطور که مطرح است، این تفاهمهمان//   همکاری در کنار استقالل

پیمان  اصل  باید  و  است  مرحله  این  در  واقع  در  گرفت،  خواهد  انجام  بعداً  که  است  موردی  قراردادهای  در  ها 

ظرفیتدستگاه  تمام  ایرانی  بردهای  استراتژی  شدن  محقق  جهت  در  را  کار    (Win-win strategy) برد-شان  به 

اشته باشند که در آینده، این قراردادها منجر به وابستگی ایران به  جهت دوراندیشی دحال باید از اینببندند. درعین 

العاده به سمت قدرت نخست جهان پیش  ها این کشور با سرعت فوقبینیکشور چین نشود، زیرا با توجه به پیش 

 .رود، واضح است وابستگی و نفوذ چنین کشوری، در کشوری اسالمی جایز نیستمی

هایی به امضاء قراردادهای تولید مشترک با شرکت ۱۹۸۰دروسازی چینی از اوایل های خوشرکت//  انتقال فناوری

آلمان برای خودرو   (Volkswagen) یا فلوکس واگن (American motor corporation) نظیر آمریکن موتور کورپریشن

اقدام کردند. آن توانستند پس از یک دوره ده در چین  با زیرکی خاصی  از حوالی  ها  انتقال فناوری و  ۱۹۹۴ساله،   ،

پلتفرم طراحی  به  شرکتشروع  متأسفانه  بپردازند.  جدید  موفقیتهای  زمینه  این  در  ایرانی  چندانی های  های 

آن  که  بود  توافق شده  آلمان  آخن  در  موتور  طراحی  مشترک  پروژه  مورد  یک  تنها  اند.  تکامل  نداشته  و  ناقص  هم 

یز نباید غافل بود(. اگر ایران بخواهد در زمینه انتقال فناوری پیشرفت کند،  ها ننیافته باقی ماند( البته از تاثیر تحریم

باید قبل از اینکه آن  های بلندمدت، و  ها وارد شوند، برنامه نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد، بلکه 

 :رسیدتوان به آن دو ظرفیت راهبردی که از این توافق می .بستر آن را آماده داشته باشد 

شوند گذاران چینی تشویق مینامه قید شده است: سرمایههمانطور که در تفاهم//    صنعتی-مناطق آزاد تجاری

اروند سرمایه  و  ماکو  قشم،  ایران مخصوصاً  آزاد  مناطق  در  برای  تا  مناطق  این  که  این است  کنند. حقیقت  گذاری 

آمدهجذب سرمایه  به وجود  که  گذار خارجی  زیرساختی  اما  نتوانسته  اند،  دارد، متأسفانه  ما وجود  آزاد  در مناطق 

را بهگذاران داخلی که ویترین جذب سرمایهاست حتی سرمایه صورت فعال جذب کند. حال گذاران خارجی است 

  ۲۰۱۶آمار رسمی که توسط اجالس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال    .های چینی استچه انتظاری از شرکت 

میلیارد و    ۳طور میانگین ساالنه  به   ۲۰۱۶تا    ۲۰۱۰ست که مناطق آزاد ایران، در بازه زمانی  منتشرشده حاکی از آن ا

های خارجی در  گذاری میلیون دالر جذب سرمایه خارجی داشته است. یعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایه   ۲۵۰

ایران می   .کشور دیگر  تفاهم از سوی  این  بهانه  به  را  منافع خود  در  تواند  آن  نامه  آزاد  مناطق  در  چین، مخصوصا 

های که نهاد، این است(WTO)دنبال کند. از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعالم سازمان تجارت جهانی

بدینمیبانکی   کنند.  تأسیس  مختلف  کشورهای  آزاد  مناطق  در  را  خود  شعبات  نهاد توانند  داخلی ترتیب  های 



 
ها و تبادالت ارزی، همچنین تعیین میزان ریسک تعدادی از موانع صادرات که شامل بانک توانند برای از بین بردن  می

های داخلی را در  هایی از بانک شود، شعبهسیاسی و شفاف سازی محیط بازرگانی آن برای بازرگانان داخلی می

عبه بانک نیست و انتقال  مناطق آزاد چین تأسیس کنند. هرچند برای تبادالت ارزی بهتر، نیاز به تأسیس مستقیم ش

های توسعه، گسترش توجه این است که یکی از استراتژیتواند دور به دور صورت بگیرد، اما نکته قابل ارزی می 

از اهمیت   .تواند قدم خوبی در این مسیر باشدهای فعال در این زمینه می ارتباط با بازار هدف است، تأسیس بانک 

های مقصد، های تخصصی تعیین ریسک سیاسی در کشورن بس که یکی از آژانسالملل همیها در تجارت بین بانک 

 .ها هستندبانک 

بزرگ شرق ترانزیتی  )کریدور  جدید  ابریشم  کشور//    غرب(-جاده  از مشکالت جدی  باألخص یکی  و  تجارت  در  ها 

در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی کشور    .است نقلی  وونقل و اتصال به کریدورهای حملمناطق آزاد، حمل

به شدت دنبال گسترش چنین زیرساختی در جهان است )به احتمال باشد، توافق با کشوری به  در این مورد می

تفاهم می  ۲5نامه  قوی  راستا  در  نیز  چین  و  ایران  و  ساله  شانگهای  همکاری  سازمان  در  ایران  عضویت  باشد(، 

های آسیا، هایی توسط بانک توسعه زیرساختحضور کشورهایی که در مسیر ایران و چین هستند، تخصیص وام

پایدار یاری دهدتواند امی و برگشت  کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت    .یران را در ایجاد زیرساختی مستحکم و 

ها وجود داشته باشند، درواقع  ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشور 

شناخته و  آسان  دسترسی  با  آشنا،  وجود  شدهبازارهایی  به  بازرگانان  برای  نمونه میای  از  موفق آید.  های 

چین اقتصادی  کریدور  به روسیه  -مغولستان-کریدورها،  کشوری  CMREC  اصطالحیا  مغولستان  آنجاکه  از  است. 

گرفت. چین با ترین کشور به او روسیه است، اکثر مراودات او با روسیه انجام میمحصور در خشکی است و نزدیک

را   مغولستان  و جاده،  کمربند  در حال  ب ابتکار  نمود.  مغولی هموار  و  تجار چینی  برای  را  راه  و  کرده  ه خود متصل 

 .حاضر مراودات مغولستان با چین، بیشتر از روسیه است

داشته//    بندیجمع اخیر  دهه  در  را  اقتصادی  سریع  رشد  که  بین کشورهای  تجارت  که  دارند  اطالع  از اند،  الملل 

سادگی امضاء چند  ضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها به ترین عوامل پیشرفت بوده است. از طرفی حاصلی

همان نیست.  راه  قرارداد  توانست  زیرکی  با  چین  که  به  طور  را  بگشایدفناوری  کشورش  که    .سوی  کشوری 

نمیزیرساخت باشد،  نداشته  را  دانش  اخذ  برای  فناوری  بسترهای  و  علمی  آنهای  تعامالت  تواند  باید  که  طور 

 .رف قرارداد داشته باشد. در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد دادمؤثری با ط

نامه سوق دهد، برد در این تفاهم   -تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط بردپس تنها راهبرد مؤثری که می

ها و نیروهای بومی باانگیزه، در  ت دادن شرکتشده در تمامی سطوح و مشارکداشتن استراتژی از قبل مشخص

 علی معصومی  .های مشترک موردتوافق استطرح

 

 : نینوش آنال  یاطالع رسان گاهیپا -

 دونالد در بازار قهوه چین گذاری گسترده مکسرمایه

  ۳۸۱.۶میلیارد یوان )معادل    ۲.۵دونالد، مک کافه، از برنامه سه سال آینده خود برای سرمایه گذاری  برند قهوه مک

داد خبر  چین  قهوه  بازار  در  آمریکا(  دالر  :    .میلیون  خبر  آنالین  / 55۸۷۷کد  نوش  رسانی  اطالع  قهوه   پایگاه  برند 

میلیون دالر  ۳۸۱.۶میلیارد یوان )معادل    ۲.۵دونالد، مک کافه، از برنامه سه سال آینده خود برای سرمایه گذاری  مک

بازار قهوه چین خبر داده است این سرمایه      .آمریکا( در  فیلیس چونگ، مدیر عامل شرکت مک دونالد چین گفت: 

راه  برای  کافیگذاری  رستورانشاپ اندازی  داخل  در  جدید  ارائه  های  و  تجهیزات  روزرسانی  به  و  دونالد  مک  های 

هدف مک کافه این است    .ای برای تأمین تقاضای روزافزون کشور برای قهوه انجام خواهد شدهای حرفهآموزش

https://www.alef.ir/news/search.html?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C
https://noushonline.ir/news/55877/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%85%da%a9%e2%80%8c%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7/
https://noushonline.ir/


 
رستورانکه   تمام  شیامن،  و  هانگژو  نانجینگ،  جمله  از  دیگر  شهر  هفت  در  خود  پکن،  تجارت  در  دونالد  مک  های 

پایان سال گسترش دهد تا  را  پایان سال  بینی میاین شرکت پیش  .شانگهای، گوانگژو و شنژن  تا  ،  ۲۰۲۳کند که 

 منبع: خبرگزاری مهر .اندازی کندفروشگاه مک کافه در چین راه   ۴۰۰۰بیش از 

 

 :24ساعت  -

 فریب لبخند " شی" را نخوریم سه نشانه برای اینکه 

شی جین پینگ رهبر حزب کمونیست چین به میزانی که مستبد است و توانسته با استفاده از نیروی    -  ۲4ساعت  

هنگ  -امنیتی آزادیخواهان  بر  نیز  و  داخلی  مخالفان  بر  خوشنظامی  کند  غلبه  هستکنگی  نیز  از    .شانس  یکی 

های جدی در مناسبات با  عدم تعادل های او شرایطی است که دونالد ترامپ در جهان پدیدار کرد و  شانسیخوش

اروپا و خاورمیانه ایجاد کرد و از جمله با محاصره اقتصادی ایران راه را برای پناه بردن ایران به چین باز کرد. در این 

اما چینیهنگامه  پاشید  انداخت و به چشم جهان خاک  راه  به  ترامپ  تبلیغات پرسروصدایی درباره جاده  ای که  ها 

چیز مطابق    ای جا انداختند که گویی هیچ کجی و کاستی در این جاده نیست و همهانداختند و به گونه ابریشم راه  

ها به ستوه  اما حاال و به مرور آشکار شده است که بسیاری از کشورها از بدعهدی چینی  .رودها پیش میبا برنامه 

رهبران حزب کمونیست چین درباره ایران اما به دلیل اینکه ایران را در بدترین موقعیت    .اندآمده و از جاده خارج شده

بینمی عرف  از  غیر  رفتارهای  آرام بینند  و  داده  نشان  میالمللی  آشکار  لبخندهای  آرام  به  دل  هرگز  نباید  شود 

تازه   .مصنوعی شی دوخت از  درباره بیترین بحثبرخی  از  اخالقی چینیها  روزها  این  را  ایران  با  در مناسبات  ها 

می آگاه  افراد  قلم  و  میزبان  و  از    .خوانیمشنویم  یکی  که  تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست  در  مثال  طور  به 

ستوفی رییس کمیسیون بازار پول و  گفت، فریال ممدیران دولت درباره جاده ابریشم و سهم ایران از این جاده می

ها در خطوط ریلی ایران  گذاری چینیهایی از این گزارش در مورد سرمایهسرمایه اتاق تهران ضمن اشاره به بخش

سرمایه  این  که  کرد  هیچگذاریعنوان  به  شده،  انجام  پاکستان  در  آنچه  خالف  قالب  ها  در  و  نبوده  مستقیم  وجه 

انج باال  هزینه  با  هزینه فاینانس  که  است  شده  داردام  ایران  برای  اعتنایی  قابل  پژوهشگر   . های  تقوی  سیدرضا 

همکار با پژوهشکده تحقیقات راهبردی نیز در مردادماه درباره راهبرد چین در بندر گوادر و ارتباط آن با بندر چابهار  

بن با  جاده  یک  کمربند  یک  پروژه  بود:  نوشته  روبه ایران  استبست  شده  که  بسیا  .رو  کشورهایی  از  ری 

بن توافقنامه  این  از  باید  ما  انصراف هستند.  حال  در  کردند  امضا  چین  با  روبه هایی  آن  با  چین  که  رو شده،  بستی 

استفاده کنیم و به جای اتصال گوادر به چابهار، چین را به چابهار بیاوریم… اگر این گزاره را قبول کنیم که چابهار و  

اکنون از طریق دریا به  رورتی ندارد این اتصال از طریق ریل یا جاده باشد چرا که همگوادر مکمل یکدیگر هستند ض

گذاری و اولویت دادن روی چابهار به طور  این همه سرمایه  .تر استهزینه و منطقی هم متصل هستند که بسیار کم

تحلیلگر دیگر این پژوهشکده نیز   یک   .کلی با اتصال به گوادر، اگر به طور کامل از بین نرود، بسیار آسیب خواهد دید

ساله دو کشور نوشته است: چین به دو   ۲۵درباره رفتار نامناسب چین با ایران به ویژه در داستان قرارداد راهبردی  

احاله مسوولیت  متعاقبا  و  برای حاکمیتی شدن موضوع  مانع  ایجاد  درصدد  به بخش دلیل عمده  انرژیک خود  های 

آسیا دارد و بنا به  سبب نیازی که به صنعت نفت غرب    عامل آن است که پکن به  خصوصی برآمده است: نخستین

فارس کرده است، به  وساز کشورهای حوزه خلیجهای زیربنایی و ساختهای عظیمی که در پروژه گذاریسرمایه 

نمیهیچ پروژه وجه  در  خود  کردن  درگیر  با  ایراخواهد  اسالمی  انرژی جمهوری  صنعت  با  مرتبط  عربستان های   ن، 

خاطر و خود را درگیر رقابت  ترین شرکای تجاری و انرژیک خود آزرده عنوان بزرگسعودی و امارات متحده عربی را به 

خواهد در شرایطی که ایران تحت های منطقه با تهران کند. دومین دلیل نیز آن است که طرف چینی نمیپادشاهی 

انداز روشنی نیز برای رفع تخاصمات  متحده قرار دارد و چشم  الت سابقه مجموعه غرب و مشخصا ایافشارهای بی 



 
رو  از این    .مدت در صنعت انرژی ایران زمینگیر کندواشنگتن قابل تصور نیست، خود را با ایجاد تعهد طوالنی  -تهران

تهران شمی با  انرژیک خود  رابطه  از حاکمیتی شدن  مانع  به بخش خصوصی،  تعهدات خود  ارجاع  با  با    .ودکوشد 

ای واحد که بر اساس آن ساله از برنامه   ۲۵های جامع  توان چنین اظهار داشت که برنامه همکاری ها میبررسی

نگری مقامات ایرانی آن بوده  ماحصل سطحی  .کندبتوان توافق بردـ بردی را در حوزه انرژی منعقد کرد، تبعیت نمی

دی و سیاسی است، در بخش انرژی مورد توافق، که در شرایط موجود که کشور دستخوش مشکالت عدیده اقتصا

 .اندو متعاقبا ابتکار عمل را به طرف چینی سپرده تر را اتخاذ کرده طرف ایرانی قرارداد تلویحا موضع ضعیف 

 

 :باشگاه خبرنگاران جوان -

 رداشت سنگ نوشته زیبایی که لژیونر معروف از آن پرده ب

از یک سنگ  اینستاگرامی خود تصویری  فعالیت  در جدیدترین  ایرانی  فوتبالیست معروف  پورعلی گنجی،  مرتضی 

به اشتراک گذاشت  ترجمه  به همراه  را  در چین  گروه فضای مجازی   حوزه ورزشکاران به گزارش خبرنگار  .نوشته 

جوان خبرنگاران  گنجی ،باشگاه  پورعلی  بازی مرتضی  تیم  ،  در  اکنون  هم  که  ایران  فوتبال  ملی  تیم  کن 

می شنژن باشگاهی بازی  به چین  را  نوشته  سنگ  یک  از  تصویری  خود  اینستاگرامی  پست  جدیدترین  در  کند 

فوتبال ورزشی   ...رو سنگ جمله ای نوشته که میگه"  :اشتراک گذاشته و در توضیحات مربوط به آن نوشته است

ملیت   با  رو  مردم  همه  که  فرهنگهست  میکنهو  نزدیک  هم  به  مختلف   .های 

Football make close friendships between people with different countries and different cultures of all of 

the world    “海内有缘竞聚齐，事君彼此如兄弟”" 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yjc.ir/fa/cyberspace/239
https://www.yjc.ir/fa/cyberspace
https://www.yjc.ir/fa/cyberspace
https://www.yjc.ir/fa/tags/251940/1/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C


 

 :34 هفته یثدح

 ( و کتابدار انیو، کتابخ روز کتابآبان  24)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان »

 :ودرمف  ،دبا شننداو خا او  رب  اخد مال س که امیرالمومنین امام علی

 :    بالکتب لم تفته سلوه  یمن تسل

 گردد.  ی از او سلب نم شیو آسا ی. راحت ابدیهرکس که با کتابها آرامش 

 233غررالحکم ص 

 ( و کتابدار انیو، کتابخروز کتاب)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان»   :دوم یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

 :      العلماء نیالکتب بسات

 . دانشمندان است یا بوستانهاکتابه

 24۵غرر الحکم ص

 ( و کتابدار انیو، کتابخروز کتاب)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان» :ومس یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

لال   نیللباق نیضم اخبار الما دیبها تق  ی..الکتابه التاال نسان من . یمفضل ما انعم اهلل تقد ست اسماوه به عل ای تامل

 رها یالعلوم و االداب و غ یو بها تخلد الکتب ف   نیت

است که   یسندگینعمتها نو نی...از جمله ا شیندیداشته است ب یکه خداوند به انسان ارزان یی مفضل در نعمتها یا

نشها و آداب و  رساند .به سبب آن است که دا  یم دگاننیاخبار گذشتگان را به باز ماندگان و از بازماندگان به آ

 ماند.  یم دان یجزآنها در کتابها جاو

 725؛ص60بحار االنوار 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 
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