
 ۲۰۲۰چین یگانھ کشور بزرگ صنعتی با رشد مثبت اقتصادی در سال  
 

را با رشد منفی بھ  ۲۰۲۰ویژه در کشورھای صنعتی بریده است. کشورھای صنعتی سال شیوع کرونا نفس اقتصاد را بھ
  .پایان رساندند. چین یگانھ استثنای این تصویر کلی است

 
ای کھ شامل حال ھمھ کشورھای بھ شدت کاھش داشتھ است. قاعده  ۲۰۲۰نرخ رشد اقتصادی کشورھای صنعتی در سال 

 .بزرگ صنعتی در جھان شده است
 

اند، چین موفق شده است در رشد منفی بھ اتمام رسانده در حالی کھ کشورھای صنعتی بزرگ سال گذشتھ میالدی را با نرخ
ھای اخیر ترین نرخ رشد چین طی سال رشدی معادل دو و سھ دھم درصد داشتھ باشد. بدیھی است کھ این نازل  ۲۰۲۰سال 
 .است

 
 .درصدی این کشور خبر داده است ۲.۳اداره آمار چین از رشد اقتصادی  
 

المللی پول برای سال صندوق بین .بیش از شش درصد بوده است ۲۰۱۹ادی چین در سال باید یادآور شد کھ نرخ رشد اقتص
 .جاری میالدی نرخ رشدی معادل ھشت درصد برای چین پیشبینی کرده است

 
شد و ھمین امر بار  ۱۹رغم شیوع ویروس کرونا کھ از شھر ووھان گسترش یافت، موفق بھ مھار بیماری کووید چین بھ

 .تصادی این کشور را بھ گردش انداختھای اقدیگر چرخ
[1/27, 8:42 AM] Nadi Mhdi: ✅ منتشر شد ۲۴شماره  -ماھنامھ امنیت بین الملل. 

 
ویژه نامھ چین���� 

 
 دبیر داخلی: احسان صادقی چیمھ

 
  ای چین؛ اقدامی برای ساخت نظم جدید منطقھ ای/ وحید قربانی سازی منطقھنھادسازی و رژیم��

  
 

 ایوان در روابط چین و آمریکا، در دوره ریاست جمھوری دونالد ترامپ/ مھدی فرازیجایگاه ت��
 

 سیاست اتحادیھ اروپا درقبال چین: سناریوھایی برای بقا/ عابد اکبری��
 

 رویکرد کره جنوبی در برابر افزایش رقابت آمریکا و چین/ محمدجواد قھرمانی ��
 

 سالھ/ بھرام امیر احمدیان25ھای ھمکاریروابط ایران و چین در چھارچوب ��
 

طرفی چین در درگیری بین آذربایجان و ارمنستان/ حمیدرضا نقش ابتکار «یک کمربند ـ یک راه» در تقسیم موضع بی��
 عزیزی

  
 

 وفصل مسائل جھانی در سایھ کاھش تعھدات آمریکا/ حامد وفاییگرایی در حلتحلیل نگاه چینی بھ چندجانبھ��
 

 سنجی خروج ایاالت متحده از غرب آسیا و چرخش بھ سمت آسیا/ طھمورث غالمی انامک ��
 

 چین و نوسازی نیروھای مسلح: از مکانیزه سازی واحدھا تا ساخت تسلیحات مبتنی بر ھوش مصنوعی/ رامین ندیمی ��



•  

 


