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غرب فرصتی كه با ايران داش��ت 
از دس��ت داد و اكن��ون به خاطر 
قرارداد 25 س��اله اي��ران و چين، 
صدای جي��غ بنفش آنها و برخی 
هوادارانش��ان ش��نيده می ش��ود. آيا اگر چنين 
ق��راردادی با اروپا يا آمريکا بس��ته ش��ده بود، 

خوشايند واقع می شد؟
موضوع قرارداد 25 س��اله اي��ران و چين اخيراً 
در بس��ياری از رس��انه های خارجی و داخلی با 
توجه ويژه روبرو شده و نظرات مختلفی درباره 
آن ابراز ش��ده برخی آن را غرور آفرين و برخی 
ديگر آن را تركمانچای چينی می دانند. در اين 
ميان سوال اين است كه كداميك از اين نظرات 
واقعی است و منش��اء اين دوگانگی كجاست؟ 
طبق اطالعات دولت در زمينه قرارداد 25 ساله 
با چين، در اين  برنامه همکاری های مشترك؛ 
يك توافق بين ايران و چين برای سرمايه گذاری 
280 تا 400 ميليارد دالری چينی ها در صنعت 

نفت و گاز و پتروشيمی مصوب شده است.
همچنين بر اس��اس اطالعات موثق، اين سند 
با عنوان رس��می »برنام��ه همکاری های جامع 
ايران و چين « ثبت شده و حوزه های سياسی، 
امنيتی، دفاعی، فرهنگی، كشاورزی، اقتصادی، 
علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زيرساخت های 
مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت 
و س��المت و ... را ش��امل می ش��ود. تس��هيل 
سرمايه گذاری و فاينانس؛ حمايت های متقابل 
سياسی در مجامع بين المللی، آموزش، انتقال 
فناوری های دفاع��ی در حوزه نظامی و دفاعی، 
موضوعات��ی همچون، مب��ارزه با تروريس��م و 
برگ��زاری رزمايش ه��ای  مش��ترك از جمل��ه 
موضوعات مطرح در اين قرار داد اس��ت. پيش 
بينی می ش��ود كه به احتمال زياد بخش قابل 
توجهی از اي��ن س��رمايه گذاری چينی ها طی 
س��ال نخس��ت اجرای قرارداد 25 ساله با آن ها 
به صنعت نفت و گاز ايران تزريق شود و مابقی 
آن ب��ه  صورت مرحله ای و بر اس��اس توافق دو 
طرف از س��وی پکن در ايران انجام می شود. از 
نکات بسيار مهم اين سند توافق بر سر تجارت 
با ارزهای ملی است. همچنين در اين سند بارها 
به طرح بزرگ چين به نام »يك كمربند- يك 
راه« )طرحی بر بستر مسير جاده ابريشم( اشاره 
ش��ده و اين كه ايران می تواند ضمن مشاركت 
فع��ال در اين طرح جهانی، از فوايد اقتصادی و 
صندوق اعطای وام اين طرح نيز بهره مند شود. 
بر اساس اين قرارداد چين وارد كننده ثابت نفت 
از ايران خواهد بود و ايران نيز بايد نگرانی های 
چين برای بازگش��ت س��رمايه گذاری خود را 
برطرف كند. ارتقای همکاری های بانکی، مالی 
و بيمه ای و گش��ايش شعبات بانك های ايران و 
تاس��يس بانك مش��ترك ايران و چين به ويژه 
ايجاد پيام رس��ان ملی ميان دو كشور به جای 
سوئيفت نيز مطرح شده است. كمك به ساخت 
خ��ط آهن در نق��اط مختلف كش��ور، افزايش 
صادرات فرآورده ه��ای نفتی به چين، كمك و 
س��رمايه گذاری در حوزه زيرساخت های انرژی 
فسيلی، سرمايه گذاری در تقويت كريدورهای 

راهبردی كه از ايران می گذرد، سرمايه گذاری 
برای توس��عه توليد و صادرات انرژی از ايران به 
كش��ورهای منطقه، مش��اركت در توسعه همه 
جانبه سواحل مکران، كمك به ايران برای ايجاد 
نسل 5 اينترنت و تقويت شبکه ملی اطالعات، 
س��رمايه گذاری برای توليد انرژی های پاك در 
مناطق كويری ايران، كمك به توس��عه صنعت 
صلح آميز هسته ای كشورمان و سرمايه گذاری 
در تأمين واگن مترو و ساخت خطوط مترو در 
شهرهای بزرگ و شهرهای جديد ايران از جمله 

بخش های مهم سند است.
پس از ش��روع اجرای برجام در س��فر تاريخی 
»ش��ی جين پن��گ« رئيس جمه��ور چين به 
ايران بيانيه ای مش��ترك ميان دو كشور تنظيم 
و منتش��ر ش��د كه در بند ششم آن آمده است 
»نظر به اراده راسخ طرفين برای توسعه روابط 
دو كشور و با توجه به مکمل بودن ظرفيت های 
اقتصادی و همچنين وجود زمينه های مختلف 
هم��کاری در عرصه های انرژی، زيرس��اختی، 
صنعتی، فناوری و ديگر زمينه های مشترك، دو 
طرف توافق می كنند رايزنی ها و مذاكرات الزم 
برای انعقاد قرارداد همکاری های جامع 25 ساله 
را در دس��تور كار قرار دهند«. شی جين پنگ 
موض��وع همکاری های 25 س��اله را در ديدار با 
رهبر انقالب نيز مطرح كرد كه ايشان هم ضمن 
تاييد فرمودند: »توافق رؤسای جمهوری ايران 
و چين برای يك روابط اس��تراتژيك 25 ساله، 

كاماًل درست و حکمت  آميز است«.
در ش��هريور 98 در سفر ظريف به پکن، پيش 
نوي��س ايران به طرف چينی داده ش��د كه آن 
جا هم وزير خارجه در يك توئيت، خبر تقديم 

پيش نويس اين سند به چين را اعالم كرد.
حسن روحانی رئيس  جمهور پيش نويس نهايی 
برنامه 25 س��اله همکاری های جام��ع ايران و 
چين را 3 تير 1399 بررس��ی و تأييد كرد. در 
اين نشس��ت به وزارت خارج��ه مأموريت داده 
ش��د كه طی مذاكرات نهايی با طرف چينی، بر 
اساس منافع متقابل بلند مدت، اين برنامه را به 

امضای طرفين برساند.
 منشاءخبرسازی 

اولي��ن خبری كه با س��مت و س��و در اين باره 
منتشر شد، ادعای »پتروليوم اكونوميست« بود 
كه بر اس��اس آن عنوان ش��ده ب��ود كه ايران و 
چين قراردادی 25 س��اله منعقد كرده اند و بر 
اساس آن چين در ازای گرفتن امتيازاتی متعهد 
شد، 400 ميليارد دالر در ايران سرمايه گذاری 
كند. اين تارنما افزود:  در سفر وزير امور خارجه 
ايران در اواخر ماه اوت انجام شد، تهران و پکن 
توافقی را كه در س��ال 2016 به نام "مشاركت 
جامع اس��تراتژيك چين و اي��ران" امضا كرده 
بودند، توس��عه داده و بندهای غير علنی به آن 
افزوده اند كه شامل تخفيف و امتيازهای بسياری 
در زمينه سرمايه گذاری نفت و گاز ايران است.

در اين گزارش تاكيد شده كه اين توافق به چين 
تخفيف های بزرگی برای خريد نفت داده و پکن 
می تواند پول محصول خريداری شده از ايران را 
حداكثر تا دو سال به اين كشور پرداخت كند. 

از س��ويی دو طرف توافق كردند كه چين پول 
خريدهای خود را به »يوآن« يا ارزهای ديگر به 
ايران پرداخت كند و اين به معنای آن است كه 
قرار نيست در مبادالت تجاری ايران و چين از 

دالر استفاده شود.
يکی از نکات ديگر اين است كه ادعا شده طرف 
چينی می تواند تا 5000 نيروی امنيتی خود را 
با هدف محافظت از س��رمايه گ��ذاری به ايران 
بي��اورد. در آن زمان اين خبر بازتاب گس��ترده 
ای در رس��انه های داخلی و خارجی داش��ت و 
بسياری اين موضوع را بررسی كرده و صحت و 

سقم  ماجرا را زير سؤال بردند. 
در آن زم��ان برخ��ی از كارشناس��ان اقتصادی 
عن��وان كردند ك��ه در وضعيت فعل��ی چين، 
محدود با اي��ران تجارت می كند و عالقه ای به 

سرمايه گذاری های كالن ندارد.
با اين حال پس از انتشار اين خبر محمد جواد 
ظريف، وزير امور خارجه كشورمان در اين باره 
گفت: صرفا پيش��نهادی از س��وی اي��ران برای 

روابط 25 ساله مطرح شده است.
وی در آن زم��ان تصريح كرد: در اصل، توافقی 
در كار نيس��ت كه بندهايی داش��ته باشد. يك 
پيشنهاد برای برنامه ای 25 ساله است كه تازه 

بايد بنشينيم و شروع به نوشتن توافق كنيم.
رئيس اتاق مشترك ايران و چين نيز با اشاره به 
اينکه هنوز قراردادی بين دو كشور منعقد نشده، 
دو حوزه سرمايه گذاری چين در ايران را صنايع 
نف��ت وگاز و زيرس��اخت های حمل ونقل عنوان 
كرده و از همکاری های مش��ترك دانش��گاهی 
در زمينه صدور فن��اوری و همکاری امنيتی و 
ديپلماتيك در خصوص مبارزه با تروريسم نيز 

سخن گفته است.
با اين حال جريان س��ازی در مورد اين قرارداد، 
ادامه يافت و غربی ها كه از اين مسئله ناخشنود 
بودند، با انتش��ار اخبار غلط ب��ه تحريك افکار 
عمومی اي��ران پرداختند، نمون��ه ای از اين امر 
انتشار خبر فروختن جزيره كيش به چينی ها 
ب��ود!  نمونه اين گونه خبر س��ازی ها در روابط 

ايران و روسيه هم ديده می شد. 
 همکاریميانچينوهمسايگان 

در اين ميان بس��ياری از همس��ايگان ايران، از 
مدتها پيش روابط تجاری گس��ترده ای را با اين 
كش��ور داش��تند . از جمله چين و پاكستان در 
ابتدای دهه 90 ميالدی يعنی 30 س��ال پيش، 
قرارداد لغو رواديد را بين دو كشور نهايی كردند. 
يك تفاهم نامه برای تجارت آزاد دو كشور امضا 
كرده و بعد، آن را با يك س��وآپ ارزی دو طرفه 
برای تج��ارت دوجانبه تکميل كردند. عالوه بر 
اين، چين ميلياردها دالر وام ارزان قيمت را در 
اختيار پاكس��تان قرار داده و يکی از بزرگترين 
پروژه ه��ای ط��رح جهان��ی »ي��ك جاده-يك 
كمربند« يعنی بزرگراه »كاشغر-گوادر« در حال 
س��اخت در اين كشور است. عربستان سعودی 
نيز با چين سرمايه گذاری های دوجانبه داشته 
و توانسته با تعريف سرمايه گذاری های دو جانبه 
در ميدان ه��ا و پااليش��گاه های نفت��ی، ميزان 
ص��ادرات خود را به اين كش��ور به 1.8 ميليون 

بشکه در روز برساند. 
 آغازیبرایتوسعهروابطاقتصادی

در اي��ن ميان بس��ياری از كارشناس��ان بر اين 
باورن��د اين اقدام می توان��د گامی رو به جلو در 
توسعه روابط اقتصادی ايران و چين باشد، چرا 
كه طرحی برای سرمايه گذاری دوجانبه بين دو 

كشور تاكنون شکل نگرفته است. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد كه ايران و چين در 
طول سال های گذشته هيچ گاه روابط راهبردی 
با يکديگر نداشته اند و حاال تصويب پيش نويس 
تفاهم نام��ه 25 س��اله بين 2 كش��ور می تواند 
گامی جبرانی در اين زمينه باشد. در اين ميان 
برخی می گويند دولت با اميدواری به گشايش 
در رواب��ط دوجانبه با غرب پ��س از برجام اراده 
جدی بر پيگيری آن نداشت ولی خروج آمريکا 
از برجام، خدشه جدی بر تصورات پيشين وارد 
كرد و دولت تصميم جدي��دی گرفت.  در اين 
مي��ان بايد گف��ت كه  ظرفيت های گس��ترش 
روابط بين ايران و چين بس��يار بيشتر از طرف 
غربی به خص��وص آمريکايی هاس��ت. ايران به 
واس��طه تحريمها  نه  تنها از س��اير كشورها در 
اين زمينه جلوتر نيست بلکه تقريباً در رده های 
آخر قرار دارد. امروز نه  تنها كشورهای آسيايی 
و آفريقاي��ی بلکه كش��ورهای اروپايی همچون 
ايتاليا نيز ب��ا وجود برخی مالحظات امنيتی از 
جلمه حضور پايگاه های ناتو در اين كش��ور به 
دنبال جذب س��رمايه گذاری چينی ها هستند. 
البته مدل سرمايه گذاری چينی ها نيز بسته به 
كشور و شرايط آن متفاوت است. مثاًل  به  رغم 
فش��ارهای آمريکا و تحريم چند شركت چينی 
اين كشور همچنان به خريد نفت خود از ايران 
در س��طح 300 تا 500 هزار بش��که ادامه داده 
كه اغلب در قالب بازپرداخت سرمايه گذاری های 

سابق چين بوده است.
كارشناس��ان می گوين��د چي��ن اين ج��رأت و 
ق��درت را دارد ك��ه عليرغم فش��ارهای آمريکا 
وارد تفاهمنام��ه و قرارداد با ايران ش��ود و علنا 
در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاری عظيم 

داشته باشد.
 حمايتاقتصادیوسياسی 

يک��ی از مواردی كه موج��ب تقويت اين روابط 
اقتصادی و سياسی می شود آن است كه ايران 
می توان��د جريان ان��رژی را به چنين برس��اند. 
كارشناسان اقتصادی می گويند، ايران به  صورت 
بالقوه اين تواناي��ی را دارد كه جريان انرژی به 
سمت شرق را با همکاری چينی ها تضمين كند. 
ني��از چين به انرژی و نياز اي��ران به تکنولوژی 

و س��رمايه گذاری می تواند دو كش��ور را به هم 
نزديك كند. همچنين چين می تواند از مس��ير 
ايران برای حضور در عراق، استفاده كند، حتی 
در آينده ای نه چندان دور ش��رايط برای حضور 

در خاورميانه و سوريه نيز فراهم باشد.
 نگاهبهغربوچرخشبهسمتشرق 

در اين ميان كارشناسان بر اين باورند كه انگيزه 
شايعه سازی و خبرس��ازی در اين باره نگرانی 
غربی ها از توس��عه روابط تج��اری و اقتصادی 
دو كش��ور اس��ت. به خصوص اينکه اين امر از 
فش��ارهای اقتصادی امريکا بر ايران كاس��ته و 

می تواند تاثير اين فشارها را كاهش دهد . 
پس از برجام مش��خص ش��ده كه نمی توان از 
امريکايی ها  انتظار حس��ن نيات داشت. حتی 
كسانی كه روزگاری بی پرده از توافق هسته ای 
ايران و 1+5 دفاع می كردند به رفتار شديدا ضد 
ايرانی آمريکا پس از برجام اشاره و تاكيد كردند. 
كش��ورهای اروپايی نيز پس از خروج آمريکا از 
برجام نشان دادند كه نه توان مقابله با خواست 
آمري��کا و نه ع��زم و اراده ای ب��رای ايجاد آن 
ندارند. صاحبنظران سياس��ی ب��ر اين عقيده 
هستند كه اين قرارداد در حقيقت پاسخی به 
اروپايی ها برای از دست دادن بازار ايران است 
و از س��وی ديگر می تواند راهبری برای حفظ 

منافع ملی است. 
 انتقادوپيشنهادبهدولت 

در اين ميان انتقاداتی نيز در باره اطالع رسانی 
دول��ت در اين زمينه وج��ود دارد. دولت بعد از 
تصويب اين س��ند هم��کاری در هيات دولت، 
اطالع رس��انی مؤثری را در باره آن انجام نداد و 
موجب شد تا از يك سو فضا برای شيطنت های 
رس��انه های مغرض فراهم شود و از سوی ديگر 
شك و شبهات بسيار در مورد آن مطرح شود. 

مردم س��ابقه كار چينی ها را در ساخت اتوبان 
تهران – ش��مال دارند ، بنابراين اطالع رسانی 
كمرنگ دولت موجب شد تا آن را تركمانچای 

چينی بخوانند. 
حس��ن نوروزی نماينده رباط  كريم در مجلس 
اسفند س��ال قبل گفته بود مذاكراتی از سوی 
دول��ت در حال انجام بود ك��ه جزيره كيش به 

مدت 25 سال به چينی ها واگذار شود. 
از اي��ن رو دولت ب��ه صورت ش��فاف مفاد اين 
قرارداد را بازگو نکند همچنان بايد شاهد سيل 

شايعات و واكنشها در اين حوزه باشيم.
در اين زمينه كارشناسان عقيده دارند كه ارائه  
س��ند به مجلس و تشريح آن برای  نمايندگان 
می تواند راه حلی مناسب در اين زمينه باشد. 

 50 هزار خانه روستایی کهگیلویه و 
بویراحمد زیر چتر حمایتی بنیاد برکت

50 هزار باب خانه مسکونی روستايی در استان كهگيلويه و بويراحمد تحت 
پوشش بيمه بركت قرار گرفت. 

مديرعام��ل بيمه بركت با اع��الم اين خبر افزود: با هدف توس��عه فرهنگ 
بيمه در مناطق روس��تايی و محروم و ايجاد چتر حمايتی برای س��اكنين 
آسيب پذير اين مناطق و با انعقاد تفاهم نامه همکاری با استانداری كهگيلويه 
و بويراحمد، 50 هزار خانه مسکونی روستايی اين استان تحت پوشش بيمه 
آتش سوزی و حوادث طبيعی بركت تا سقف 10 هزار ميليارد ريال پرداخت  
خس��ارت قرار گرفته اند. احمد طالبی با اش��اره به تجربه های موفق گذشته 

در پوشش بيمه ای منازل مسکونی روستايی خاطرنشان كرد: شركت بيمه 
بركت وابس��ته به بنياد بركت ستاد اجرايی فرمان امام، پس از تجربه موفق 
خود در پوش��ش بيمه ای منازل مسکونی روس��تايی استان های خوزستان 
و لرس��تان نسبت به بيمه آتش س��وزی و حوادث طبيعی منازل مسکونی 
روستايی استان كهگيلويه و بويراحمد اقدام نموده است. وی توضيح داد: بر 
اس��اس اين تفاهم نامه، تعداد 50 هزار باب منزل مسکونی روستايی استان 
كهگيلويه و بويراحمد با سرمايه 200 ميليون ريال به ازای هر باب خانه، در 
قبال خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سيل و طغيان آب، زلزله، طوفان، 
تندباد و گردباد، رانش و فرونشس��ت زمين به مدت يك سال تحت پوشش 
بيمه بركت قرار گرفته اس��ت. مديرعامل بيمه بركت ادامه داد: بنياد بركت 
نيز با توجه به رسالت و ماموريت های خود و جهت تسهيل در اجرايی شدن 
اين موضوع مهم، در پرداخت حق بيمه بيمه نامه های صادره با اس��تانداری 

كهگيلويه و بويراحمد مشاركت می نمايد.

امامحسين)ع(: هر يك از دو نف�ری كه ميان آنها نزاعی واقع  و يک�ی از آن دو 
رضايت ديگری را بج�وي�د، سبقت گي�رن�ده اهل بهشت خ�واه�د ب��ود.

۵نمايندهمجلسيازدهمبهكرونا
مبتالشدند

انجام  پيگيری ه��ای  طبق 
ش��ده ، 5 تن از نمايندگان 
به  مجلس شورای اسالمی 

كرونا مبتال شده اند.
همزمان با ش��يوع بيماری 
كرونا از اواخر سال گذشته، 
اخب��اری از گوش��ه و كنار 
مبن��ی بر ابتالی تع��دادی از نمايندگان دوره دهم 
مجلس به گوش می رس��يد، ام��ا طی روزهای اخير 
نيز همزمان با اوج ش��يوع بيم��اری كرونا، اخباری 
رس��يده كه 4 ت��ن از نمايندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی در دوره يازدهم نيز به بيماری كرونا مبتال 
ش��ده اند كه برای گذراندن دوره درمان در قرنطينه 
به س��ر می برند. اس��امی نمايندگانی كه به بيماری 

كرونا مبتال شده اند، به شرح زير است:
محمدط��ال مظلوم��ی نماين��ده م��ردم بهبهان در 
مجلس- حجت االسالم س��يدمحمد موحد نماينده 

مردم كهگيلويه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس
م��ردم  نماين��ده  حاجی دليگان��ی  حس��ينعلی 
شاهين ش��هر، برخوار و ميمه در مجلس - عليرضا 

ورناصری نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس
براس��اس اين گزارش، محمدمهدی زاهدی رئيس 
س��ابق كميس��يون آموزش و تحقيق��ات مجلس و 
نماينده مردم كرمان در خانه ملت نيز چندی پيش 
به كرونا مبتال شده كه طبق پيگيری ها حال وی رو 

تسنيم  به بهبودی است. 

شمخانی:
ترورشهيدسليمانیبزرگترينهديه

آمريکابهتروريسمتکفيریبود
دبير ش��ورای عالی امنيت 
مل��ی گف��ت: ترور ش��هيد 
بزرگتري��ن  س��ليمانی 
هديه آمريکا به تروريس��م 
تکفي��ری و حاميانش بود. 
درياب��ان عل��ی ش��مخانی 
معظ��م  مق��ام  نماين��ده 
رهبری و دبير ش��ورای عالی امنيت ملی در جلسه 
پيگيری سياس��ی حقوقی پرونده ترور شهيد قاسم 
س��ليمانی و همراهان��ش كه  در مح��ل دبيرخانه 
ش��ورای عالی امنيت ملی برگزار شد، با بيان اينکه 
ترور ش��هيد س��ليمانی بزرگترين هدي��ه آمريکا به 
تروريس��م تکفيری و حاميانش بود، گفت: بغض و 
كينه آمريکا و رژيم صهيونيس��تی نسبت به شهيد 
سپهبد قاسم سليمانی و شهيد ابومهدی المهندس 
به دليل نقش بی بديل آنان در مبارزه با تروريس��م 
تکفي��ری در منطق��ه و رس��وا ك��ردن نمايش ضد 

تروريستی آمريکا بود.
وی افزود: جهان بايد قدردان مجاهدت و فداكاری 
اين دو س��ردار مبارزه واقعی با تروريسم باشد چرا 
كه فرماندهی هوشمندانه و تالش مخلصانه آنان از 
فراگير شدن فتنه تروريسم تکفيری در اقصی نقاط 

عالم جلوگيری كرد.
در اين جلس��ه كه با حضور مسئولين دستگاه های 
ذيربط قضائی، سياسی، امنيتی، اطالعاتی و نظامی 
برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده در زمينه 
پيگيری پرونده ترور فرماندهان مقاومت از س��وی 
ارتش تروريس��ت آمريکا ارائه شد و تصميمات الزم 
در خصوص سرعت بخشيدن به روند پيگيری های 

مهر   جاری اتخاذ شد. 

خبر

آگهى دعوت سهامدارن به تشکیل 
مجمع عمومى عادى و عادى بطور 

فوق العاده سالیانه
  آگهى دعوت سهامداران شرکت وادس 
صنعت و محیط زیست به شماره ثبت 7189 
و شناسه ملى 10800099681 جهت تشکیل 
مجمع عمومى عادى و عادى بطور

 فوق العاده
نوبت سوم

آگهى تجدید مناقصه عمومى

روابط عمومى شهردارى شهرقدس

ول
ت ا
نوب

HSE

نگرانی غربی ها و غربزده ها از توافق 25 ساله ایران و چین

اگر با آمریکا قرارداد می بستیم چطور؟

گزارش

خبر


