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هجدهمین اجالس سازمان همکاری شانگهای در چین عنوان شد

خبر

شانگهای فرصتی برای حمایت سیاسی از توافق هسته ای
ایرنا| نشست سران کشورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای یکشنبه  20خرداد با حضور
«حسن روحانی» رییس جمهوری اسالمی ایران
در شهر چینگ دائو در شرق چین آغاز شد .در
نشست امسال سران سازمان همکاری شانگهای،
رهبران و ســران  8کشــور عضو شامل چین،
هند ،قزاقستان ،قرقیزستان ،پاکستان ،روسیه،
تاجیکستان ازبکستان و چهار کشور ناظر شامل
ایران ،افغانستان ،بالروس ،و مغولستان و همچنین
مسئوالن سازمانهای بین المللی حضور دارند.
روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران به دعوت
«شــی جین پینگ» رییس جمهوری چین در
این اجــاس حضور دارد .در این ســفر هیاتی
بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی شامل
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه« ،بیژن
نامدار زنگنه» وزیر نفت« ،مســعود کرباسیان»
وزیر اقتصاد« ،محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی
رییس جمهوری و «ولی اهلل سیف» رئیس کل
بانک مرکزی ،رئیس جمهوری اســامی ایران
را همراهی می کنند .مقدمات اجالس ســران
سازمان همکاری شانگهای از روز گذشته در شهر
ساحلی چینگ دائو واقع در استان شاندونگ در
شــرق چین آغاز شده است و نشست اصلی آن
امروز برگزار می شــود .رئیــس جمهوری روز
گذشته در چین با روســای جمهوری روسیه،
پاکســتان ،افغانســتان و بالروس دیدار کرد.
شرکت و ســخنرانی در اجالس سران سازمان
شــانگهای ،دیدار با رییــس جمهوری چین در
قالب دیدار دوجانبه ایران و چین ،شــرکت در
ضیافت شــام رییس جمهوری چین به افتخار
هیات ایرانی و مراســم امضای اسناد روابط دو
جانبه شــامل چند ســند همکاری بین ایران
و چیــن از جملــه برنامه های روز دوم ســفر
رییس جمهوری اســامی ایران به چین است.
در ادامه نگاهی به مهم ترین محورهای تحلیلی
رسانه های عربی درباره نشست سران کشورهای
عضو سازمان همکاری شانگهای خواهیم داشت.
شــانگهای ســکوی حمایــت از برجــام
روزنامه های «االخبــار» لبنان« ،عمان» چاپ
مســقط و «الوطن» مصر ،صفحه عربی شبکه
«اسپوتنیک» روسیه و شبکه خبری «الجزیره»
قطر و تارنمای«  »i24NEWSامارات حمایت
اعضای برجسته ســازمان همکاری شانگهای از
توافق هســته ای را در کانون توجه قرار دادند.
به نوشته روزنامه االخبار ،ایرانی ها انتظار دارند
که در نشســت شــانگهای و حاشیه آن پکن و
مســکو پس از عقب نشینی واشنگتن از توافق
هســته ای و از ســرگیری تحریم های ایران از
تهران حمایت کنند .این موضوع ســبب شده
اســت که دیدارها و اظهــارات روحانی در این
نشست اهمیت دوچندانی داشته باشد .روسای
جمهوری ســه کشور در شــرایطی در چین با

گوشه

هم دیــدار کردند که با پایان نشســت رهبران
هفت کشــور صنعتی در کبــک کانادا اختالف
های شــدید دولــت آمریکا با  6قــدرت دیگر
درباره توافق هسته ای و سیاست های حمایتی
رئیس جمهــوری آمریکا که زیان هایی را برای
اقتصاد همپیمانان آن به دنبال دارد ،آشکار شد.
به نوشــته تارنمای شــبکه خبری اسپوتنیک،
«والدیمیر پوتین» و شــی جیــن پینگ اعالم
کردند کــه برای حفظ توافق هســته ای همه
تالش خــود را خواهند کرد .آنــان بر ضرورت
حمایت از منافع همکاری اقتصادی با تهران در
برابر تحریم های یکجانبه آمریکا تاکید کردند.
روزنامه الوطن در گزارشــی با عنوان «نشست
همکاری شــانگهای گردنبند؛ نجات ایران پس
از عقب نشــینی آمریکا از توافق هســته ای»
نوشت :این نشست به ریاست شی جین پینگ
در شــهر ســاحلی چینگدائو برگزار شد .هدف
این نشست تقویت پیوند اعتماد و روابط حسن
همجواری میان کشورهای عضو است .همچنین
در این نشســت برای برپایی نظام سیاســی و
اقتصــادی جدیــد و عادالنه تالش می شــود.
اهمیــت این نشســت به دلیــل افزایش تنش
هــای تجاری میان پکن و واشــنگتن اســت.
ایران هم در این نشســت بــرای جلب حمایت
پکن و مســکو پس از عقب نشــینی آمریکا از
توافق هســته ای تالش می کنــد .چین از این
نشســت به عنوان فرصتی برای پیش برد طرح
زیر ســاختی بزرگ خود «راه ابریشــم جدید»

تالش می کند .روســیه از این نشســت برای
مقابله با نفود آمریکا و ناتو اســتفاده می کند.
در این زمینه «محمد محسن ابوالنور» کارشناس
مسائل ایران گفت به یقین چین در دوره کنونی
تالش می کند از ایران به عنوان برگ فشــاری
در تنش سیاسی با آمریکا استفاده کند .به ویژه
این در شرایطی اســت که رخدادهای اخیر در
تنگــه تایوان و دریای چین جنوبی ،تنش میان
پکن و واشــنگتن را به اوج خود رسانده است.
چین تمایل دارد که پس از خروج شرکت های
غربی از بازارهای ایران شرکت های چینی خال
آنها را پر کنند .حمایت چین و روســیه از ایران
قابل درک اســت و آنها از عقب نشینی آمریکا
از توافق هســته بیشترین ســود را می برند.
به نوشــته تارنما« ،i24NEWSگاوشانگتاو»
کارشــناش مســائل خاورمیانه در دانشــگاه
دیپلماســی پکن گفــت روحانی در نشســت
شــانگهای شرکت کرد ،زیرا ایران کشورهایی را
که توافق هسته ای را امضا کرده اند می آزماید
تا ببیند این کشورها از نظر عملی تا چه حد می
توانند به توافق هسته ای پایبند باشند .اگر ایران
به ضمانتی دســت یابد که چین و روسیه می
توانند در برابر فشار تحریم های آمریکا مقاومت
و تعامــل با ایران را ادامــه دهند ایران نیز برای
باقی ماندن در ایــن توافق تالش خواهد کرد و
گرنه دلیلی برای ادامه ایــن توافق نمی بیند.
به نوشته این تارنما ،شرکت های چینی می تواند
از فرصت عقب نشینی شــرکت های آمریکا از

ایران اســتفاده و فعالیت خود با ایران را تقویت
کننــد .در این زمینه «خوالی مینگ» ســفیر
ســابق چین در ایران هم بــه روزنامه «گلوبال
تایمــز» گفت بر خالف آمریــکا ،چین از وعده
خود چشــم پوشــی نخواهد کرد و این کشور
تمایل دارد روابط ایران و چین لطمه ای نبیند.
«شو تیبنگ» استاد روابط بین الملل در دانشگاه
چین هــم گفت ایران نیاز بــه تایید و حمایت
دیپلماسی در شرق دارد .حمایت چین به تنهایی
کافی نیست ،بلکه کشورهای آسیای مرکزی هم
باید ایران را در برابر آمریکا مورد حمایت قرار دهند.
به نوشته روزنامه عمان ،پکن که یکی از شرکای
تجاری برجســته ایــران و یکــی از بزرگترین
مشتریان نفت این کشور است اعالم کرد با وجود
تحرکات آمریکا قصد دارد با ایران همکاری کند.
پیش بینی می شود که شرکت های چینی خال
حضور شرکت های آمریکایی و اروپایی را پر کنند.
شــبکه خبری الجزیره نوشــت :ایران و روسیه
بــرای هماهنگی و همکاری دوجانبه که ائتالف
میان آنها را بــرای رویارویی با پیامدهای عقب
نشــینی آمریکا از توافق هســته ای فراهم می
کند ،پیش می روند .در این راســتا روحانی در
دیدار با همتای روســی خود در حاشیه نشست
همکاری شانگهای در چین گفت ایران و روسیه
باید گفــت و گوی جدی تــری را درباره عقب
نشینی واشنگتن از توافق هسته ای انجام دهند.
روحانــی به نقش مهم و ســازنده روســیه در
اجرای توافق هسته ای اشاره کرد و گفت نتیجه

همکاری با روسیه برای تضمین امنیت در منطقه
بســیار ملموس است .پوتین هم همکاری ایران
و روســیه در ســوریه را موفقیت آمیز به شمار
آورد و گفت مســکو با تهران برای حل موضوع
ســوریه همکاری می کند و راه حل های عینی
برای بحران وجود دارد .او گفت همکاری تجاری
روسیه و ایران به طور مداوم در حال افزایش است.
پس از عقب نشــینی ترامپ از توافق هسته ای
روسیه در کنار اتحادیه اروپا از حامیان این توافق
بودنــد .برای رویارویی با واشــنگتن جبهه بین
المللی تایید کننده ادامه توافق هسته ای تشکیل
شده که این جبهه هنوز هم انسجام خود را حفظ
کرده اســت .به نظر می رسد نشست شانگهای
فرصتــی دیگر برای ایران اســت تــا حمایت
سیاسی از توافق هســته ای را به دست آورد.
پیوند کشورهای منطقه از طریق ایران،
روسیه و چین و تشکیل فضای جدید
روزنامه هــای «البنــاء» لبنان و «الشــرق
االوسط» عربســتان در بخشی از گزارش های
خود از اجالس ســازمان شــانگهای همکاری
روســیه ،چین و ایــران برای پایــان دادن به
یکجانبه گرایی آمریکا را مورد توجه قرار دادند.
به نوشــته روزنامه البناء ،کســی که گمان می
کند روســیه و چین از هم دور خواهند شــد
یا روابط کره و ایران با روســیه و چین آســیب
خواهد دید در توهم به ســر مــی برد .اکنون
زمان پیوند کشــورهای منطقه از طریق ایران،
روسیه و چین و تشــکیل فضای جدید است.
اکنون زمان به چالش کشیدن روابط بانکی در
ســطح جهانی اســت که آمریکا زمام آن را در
دســت دارد .زمان جذب اروپا به ســوی محور
روســی -چینی فرارسیده اســت .اکنون زمان
ترســیم اصول جدیــدی از روابط سیاســی و
اقتصادی در ســایه تنش هایی است که جهان
از زمان ســقوط دیوار برلین و یکه تازی آمریکا
در عرصه بین المللی شــاهد آن بوده اســت.
روزنامه الشرق االوسط نوشــت :روابط روسیه
و چیــن به دنبال برخی تحــوالت بین المللی
و چالش آفرینی هــای دونالد ترامپ علیه این
دو کشور بسیار تقویت شده است .پوتین برای
شرکت در نشست شانگهای روز جمعه به چین
سفر کرد و شی جین پینگ هم از او استقبال کرد.
آنها در چین قراردادهای بسیاری را امضا کردند.
پوتین پیش از این ســفر گفت روسیه و چین
بــرای تقویت همــکاری در زمینــه های زیر
ساختی ،انرژی ،پروهش و فناوری تمایل دارند.
«الکساندر گابوف» پژوهشگر مرکز کارینگی هم
گفت پوتین و شــی جین پینگ از نظر فکری
بســیار به هم نزدیک هستند آنها می خواهند
عظمت را به کشــور خود برگرداننــد .آنها به
نقش آمریکا در جهان تردید دارند و به آمریکا
اعتمادی ندارند.

ترامپ:

با گروه  7جاهطلبی ایران کنترل میشود
خبرگزاری فرانســه | دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
ایاالت متحده ،در پی حضور در جلسات نشست سران هفت
کشور صنعتی معروف به «گروه هفت» گفت که این گروه
مصمم است جاهطلبیهای هستهای ایران را کنترل کند.
او در بیانیهای گفت که در این نشست طیف گستردهای
از تهدیدهــا بــرای امنیت ملی به بحث گذاشــته شــد،
ازجمله تهدید ایران و کشــورهای گــروه هفت به کنترل
بلندپروازیهای هستهای ایران متعهد میمانند و بدون آنها
[کشورهای گروه هفت] یا همراه با آنها ،این بلندپروازیها
کنترل خواهد شد.
وی تأکیــد کرد که تالشها برای مبارزه با تروریســم و
افراطگرایی و کسانی که این ایدئولوژی مرگبار را گسترش
میدهند نیز همچنان ادامه خواهد یافت.
ترامپ پــس از گفتوگوهای خود در این نشســت که
طی دو روز جمعه و شنبه در کبک کانادا برگزار شد اعالم
کرد که با سران شش کشور صنعتی دیگر در مورد نیاز به
تجــارت «عادالنه و دوجانبه» و همچنین راههای مقابله با
«تهدید ایران» تبادل نظر کردهاست.
رئیس جمهور آمریکا کشورش را از توافق اتمی با ایران،
موسوم به «برجام» ،خارج کردهاست که این امر با مخالفت
دیگر کشورهای طرف این توافقنامه یعنی بریتانیا ،فرانسه،
آلمان ،روسیه و چین مواجه است.
ایاالت متحده و کشورهای همپیمان معتقدند که برنامه
هستهای ایران برای منطقه و جهان یک تهدید است اما بین
دولت ترامپ و کشورهای متحد آمریکا در نحوه کنترل این
برنامه اختالف نظر پیش آمدهاست .جمهوری اسالمی ایران
این نگرانیها را «بیپایه» میداند.
رئیسجمهور آمریکا روز شــنبه ،زودتر از موعد ،نشست
گروه هفت را ترک کرد و قرار است در فاصله کمی پس از
آن ،سهشنبه آینده  ۱۲ژوئن ،برای دیدار و گفتوگو با کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی رهسپار سنگاپور شود.
اختالف در مورد تعرفههای تجاری
به نقل از رویترز دونالد ترامپ روز شــنبه ،پیش از ترک

نشســت ،به ســران گروه هفت گفت که ایــاالت متحده
خواستار «پایان سریع» رسومات تجاری است که به گفته او
باعث خروج بیسابقه شرکتهای آمریکایی از ایاالت متحده
و فرار مشاغل از این کشور شدهاست.
بنــا بر گزارشها ترامپ پیش از ترک نشســت کبک به
ســران گروه هفت پیشنهاد کرد که آنها تمامی تعرفهها و
موانع تجاری را از طرف خود لغو کنند.
این در حالی است که تصمیم هفته گذشته دولت آمریکا
برای اعمال تعرفه ســنگین بر فوالد و آلومینیوم وارداتی
از اتحادیه اروپا ،کانادا و مکزیک خشــم شــرکای تجاری
واشــینگتن را در پی داشتهاست .برخی از این کشورها نیز
در مقابل ،مالیاتهای تازهای بر محصوالت آمریکایی اعمال
کردهاند.
در همین حال ،آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان ،روز جمعه
سازوکاری برای حل چالش تجاری بین آمریکا و متحدانش
مطرح کردهاست.
یک مقام آلمانی در این زمینه گفتهاست ،پیشنهاد خانم
مرکل بر اساس ســازوکار «ارزیابی مشترک و گفتوگو»
اســت .با این حال جزییات بیشــتری از طرح صدر اعظم
آلمان منتشــر نشدهاســت اما مقامهای حاضر در نشست
گروه هفت گفتهاند ،همه رهبران حاضر در اجالس از این
پیشنهاد حمایت کردهاند.
یک مقــام دیگر حاضر در این اجالس گفتهاســت ،ژان
کلود یونکر ،رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا ،نیز پیشنهاد
کردهاست که برای حل اختالفات به واشینگتن برود.
در همین حال ،ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا ،روز جمعه
به اتحادیه اروپا و آمریکا هشــدار دادهاست که وارد جنگ
تجاری بر سر تعرفهها نشوند .وی در عوض خواستار توجه
به تولید مازاد فوالد چین شدهاست.
آمریکا روز پنجشــنبه  ۱۰خرداد اعالم کرد ،پس از یک
دوره معافیت موقت در مورد مکزیک ،کانادا و اتحادیه اروپا،
تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم را به ترتیب  ۲۵و  ۱۰درصد
افزایش دادهاست .دونالد ترامپ پیشتر گفته بود ،این اقدام

برای مقابله با «تهدیدها علیه امنیت ملی» انجام شدهاست.
دولت ترامپ در مورد فوالد و آلومینیوم ،برخی از کشورها
نظیر اســترالیا ،آرژانتین و کره جنوبی را مشمول معافیت
دائم کرده اما این کشــورها نیز در صادرات به آمریکا باید
مطابق سهمیه عمل کنند.
موضوع عضویت دوباره روسیه
رئیس جمهوری آمریکا پیــش از ورود خود به کبک در
روز جمعه پیشــنهاد کرد که روسیه نیز بار دیگر به گروه
هفت ملحق شود.
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او با ذکر اینکه «ما به دنبال صلح در جهانیم» ،بازگشت
روسیه به گروه هفت را «به نفع» این گروه دانست.
روسیه پس از ضمیمه ساختن شبهجزیره کریمه ،متعلق
بــه اوکراین ،به خاک خود و کمکهایش به جداییطلبان
شرق اوکراین ،از «گروه هشت» اخراج شد.
به دنبال توصیه دونالد ترامپ به ملحق شدن مجدد روسیه به
«گروه هفت» و تبدیل آن به «گروه هشت» پیشین ،والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روســیه ،پیشبینی کرد که مذاکره با
همتای آمریکاییاش میتواند «سازنده و مفید» باشد.

بیانیه پایانی گروه جی هفت

تسنیم| سران هفت کشور صنعتی موسوم به «گروه هفت»
در بخشهایی از بیانیه پایانی این گروه پس از پایان نشست
دوروزه کانادا به برنامه هستهای ایران پرداختهاند.
دربخشهایی از این بیانیه و بند  20این بیانیه آمده است« :با
درک تهدیدهایی که برنامه موشکهای بالستیک ایران متوجه
صلح و امنیت بینالمللی میکند ،از ایران میخواهیم پرتاب
موشکهای بالستیک و تمامی دیگر اقداماتی را که با قطعنامه
 2231ــ و تمامی ضمایم آن ــ مغایرند و منطقه را بیثبات
میکنند متوقف کرده و به اشاعه فناوریهای موشکی خاتمه
دهد .ما متعهد به ضمانت دائمی این هستیم که برنامه هستهای
ایران ،طبق تعهدات و ضمانتهای بینالمللی این کشور مبنی
بر امتناع همیشــگی از جستوجو ،توسعه یا اکتساب سالح
هستهای ،صلحآمیز باقی میماند .ما تمامی موارد حمایتهای
ت از گروههای تروریستی تحت
مالی از تروریسم ،از جمله حمای 
حمایت ایران را محکوم میکنیم .از ایران میخواهیم با کمک
به تالشهای بینالمللی برای مبارزه با تروریسم و دستیابی
به راهحلهای سیاسی ،آشتیجوییها و صلح در منطقه ،نقش
ســازندهای ایفا کند« .دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا
بعد از انتشــار این بیانیه حمایت خود از آن را پس گرفت و
«جاستین ترودو» ،نخســتوزیر کانادا را به عملکرد ضعیف
متهم کرد .ترامپ در حالی که عازم ســنگاپور برای دیدار با
رهبر کره شمالی بود ،توئیت کرد« :نخستوزیر ترودو از کانادا
در جریان دیدارهای ما بسیار بردبار و مهربان عمل کرد ،غیر
از اینکه بعــد از رفتن من در یک کنفرانس خبری گفت که
«تعرفههای آمریکا بهنوعی توهینآمیز هستند» و او «تسلیم
زور» نخواهد شد ،بسیار بیصداقت و ضعیف .تعرفههای ما در
پاســخ به تعرفه 270درصدی خود او برای لبنیات هستند».
ترامپ قب ًال بیانیه مشترک مورد توافق سران کشورهای گروه
هفت را امضا کرده بود .وی علیرغم این در یک توئیت گفت:
«بهدلیل بیانیههای نادرســت جاستین در کنفرانس خبری
و این واقعیت که کانادا تعرفههای سنگینی علیه کشاورزان،
کارگران و شرکتهای آمریکایی اعمال میکند به نمایندگان
آمریکا دستور دادهام در حین بررسیهای ما بهروی تعرفههای
خودروهایی که روانه بازار آمریکا میشوند ،بیانیه مشترک را
تأییدنکنند»

امضا چهار سند همکاری تهران و پکن

ایرنا| جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین عصر
یکشنبه به وقت محلی ،با هدف توسعه بیش از پیش مناسبات،
چهار سند همکاری امضا کردند.
این اسناد همکاری در حضور روسای جمهوری ایران و چین
و توسط مقامهای ارشد دو کشور امضا شد.
یادداشت تفاهم برنامه مشــترک تحقیقاتی بین معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران و وزارت علوم و فناوری
جمهوری خلق چین ،یادداشــت تفاهم بین دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه همکاری
در پیشگیری و مبارزه با تولید غیرقانونی ،قاچاق و سوء مصرف
مواد مخدر ،داروهای روان گردان و پیش سازها از جمله این
اسناد بود .تفاهم نامه فیمابین سازمان بورس و اوراق بهادار،
ایران و کمیسیون قانونگذاری اوراق بهادار چین برای همکاری
متقابل و کمک فنی و یادداشت تفاهم همکاری فیمابین وزارت
امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون
ملی توسعه و اصالحات جمهوری خلق چین بر تشکیل برنامه
همکاری مشترک دو جانبه ایران  -چین در چارچوب ابتکار
طرح کمربند و راه ،دیگر اسنادی است که به امضا رسید .در
نشست سازمان همکاری شانگهای رهبران و سران  8کشور
عضو و  4کشور ناظر و همچنین مسئوالن سازمانهای بین
المللی حضور دارند‘ .حسن روحانی’ رییس جمهوری اسالمی
ایران نیز به دعوت ‘شی جین پینگ’ رییس جمهوری خلق
چین در این اجالس حضور داشــت عالوه بر ایران ،روســای
جمهوری روســیه ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،تاجیکستان،
افغانستان ،ازبکستان ،پاکستان ،بالروس ،مغولستان و نخست
وزیر هند نیز به طور رسمی در این نشست شرکت کرده بودند.
در سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران ،هیاتی بلندپایه از
مقامات سیاســی و اقتصادی شامل دکتر محمدجواد ظریف
وزیــر امور خارجه ،بیــژن نامدار زنگنه وزیر نفت ،مســعود
کرباسیان وزیر اقتصاد« ،محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی
رییس جمهوری و ولی اهلل ســیف رئیس کل بانک مرکزی،
وی را همراهی می کنند .دیدار با روســای جمهوری روسیه،
پاکستان ،افغانستان و بالروس از جمله برنامه های روز نخست
سفر رییس جمهوری به چین بود .دیدار با رییس جمهوری
چین در قالب دیدار دوجانبه ایران و چین ،شرکت در ضیافت
شــام رییس جمهوری چین به افتخار هیات ایرانی و مراسم
امضای اســناد روابط دو جانبه شــامل چند سند همکاری
بین ایران و چین از جمله برنامه های روز دوم ســفر رییس
جمهوری اسالمی ایران به چین است.
سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بینالمللی است که
در  15ژوئن سال  2001میالدی در شهر «شانگهای» توسط
قزاقستان ،چین ،قرقیزستان ،روسیه ،تاجیکستان و ازبکستان
تاسیس شد .در نشست این سازمان در سال  2016میالدی
در «تاشــکند» ،نمایندگان هند و پاکستان یادداشتهایی را
ی امضا کردند
برای عضویت ثابت در سازمان همکاری شانگها 
و در هفدهمین نشست در آستانه قزاقستان این دو کشور به
عضویت کامل این سازمان پذیرفته شدند .اکنون جمهوری
اسالمی ایران ،افغانستان ،مغولستان و بالروس نیز از اعضای
ناظر این ســازمان هستند .این ســازمان با افزایش جمعیت
به سه میلیارد نفر و پهنه ســرزمینی به  35میلیون و 972
هزار کیلومتر مربع به یکی از بزرگ ترین قدرت های منطقه
ای جهان تبدیل شده است که منافع دو جانبه و چندجانبه
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی برای اعضا و شرکای
اقتصادی غیر عضو دارد .چین عالوه بر اینکه اولین شــریک
تجاری ایران است و در یک دهه گذشته این سطح را در روابط
حفظ کرده اســت همچنین اولین و بزرگترین خریدار نفتی
و بزرگترین مشتری صادرات غیر نفتی ایران به عنوان عضو
اصلی گروه  5 + 1به شمار می رود .حجم مبادالت تجاری دو
کشور ایران و چین در سال  2017حدود  37میلیارد و 300
میلیون دالر بود که به نسبت سال  2016حدود  19.3درصد
رشد داشته است .روحانی شامگاه امروز یکشنبه ‘چینگ دائو’
را به مقصد تهران ترک می کند

