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مدبهپاشنهطالرسید!




کالب هاوس در بورس و
بورس در وضعیت قرمز!

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردم
بهدنبالچهمطالبیبودند؟

اسرتاتژی قراردادهای چیین

3.9 M views

آیاقراردادایرانوچیندرمناسباتتجاریپکن،قراردادیخاصاست؟

ادعاییدربارهثروتمعاوناحمدینژاد
توئیت مشاور رسانه ای سابق احمدی نژاد در خصوص
ثروت حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد در دولت
دهم بازتاب زیــادی در شبکه های اجتماعی داشت.
عبدالرضا داوری در خصوص ثروت بقایی بدون ارائه هیچ
گونه سندی در توئیتی در صفحه شخصی اش مدعی شد:
« اموال و امالک حمید بقایی که غالبا به نام همسرانش
انتقال یافته ،هیچ تناسبی با حقوق و مزایای یک مدیر
دولتی ندارد .از خودروهای متعدد و امالک تجاری و ویالیی
در تهران و کاخ در آبسرد تا چمدان مکشوفه اش ،مملو
از سکه و دالر و اوراق بهادار .یک «مفسد اقتصادی» که
نقاب پاکدستی بر چهره دارد ».کاربری نوشت« :سیاست
زوایای خفیه فراوان دارد ،دین و اخالق را برای دنیای فانی
دیگران نفروشیم.بدون سند حکم صادر نکنیم ».کاربر
دیگرینوشت«:بایدقوهقضاییه بهاینادعارسیدگیکنه
و در صورت کذب بودن آقای داوری باید پاسخ گو باشه».



3.1 M views

مدرسهسازیباکاغذباطله
روزی چقدر کاغذ باطله تولید میکنیم و دور
میریزیم؟ باور میکنید که با کاغذ باطله هم بتوان
مدرسه ساخت؟ با کاغذهای به درد نخور و دورریز سه
مدرسه در مناطق محروم عشایری ساخته شده است.
دانشآموزان شهر تالش با طرح یک معلم تالشی به
نام احمد کاظملو ،کاغذهای باطلهشان را جمع کردهاند
و با پول فروش آن ها ،سه مدرسه در مناطق محروم
شهر ساختهاند .این اتفاق باعث شد کاربران ضمن
تحسین دانش آموزانی که این کار را کرده اند به آن
واکنش نشان دهند .کاربری نوشت« :یه عده با پول
کاغذ باطله مدرسه می سازن بعد مدرسه ما خودش
کاغذ باطله هاش رو می ریخت سطل زباله!» کاربری
نوشت« :یه جای کار می لنگه آخه قیمت هر کیلو کاغذ
باطله االن پنج هزارتومنه ،اینا مگه چقدر کاغذ جمع
کردن که تونستن باهاش مدرسه بسازن؟!»



2.8 M views

جنجالساحلیعلیمطهری!
اظهارات علی مطهری در یکی از اتاق های کالب هاوس
بازتاب زیادی پیدا کرد و خیلی زود جنجالی شد .او بعد
از اعالم حضورش در انتخابات در فضای مجازی حضور
پررنگ تری پیدا کــرده و به تازگی در کالب هاوس
اظهاراتی پرسروصدا را مطرح کرده که بخش هایی از آن
رامیخوانید«:اگرکسیکناردریاتحریکنمیشودبیمار
است .خدا خواسته ما تحریک شویم؛ مرد باید تحریک
شود .این که جوان ما با دیدن دست یک خانم تحریک می
شود ،خوب است و  ». ...کاربران به این اظهارات مطهری
واکنش نشان دادند و برخی هم با او شوخی کردند.
کاربری به طنز نوشت « :فکر کنم باید با این اوصافی
که آقای مطهری گفت توی غذای خیلی ها کافور بریزن».
کاربر دیگری نوشت« :علی مطهری آدم صادقیه و به
نظرم در این موضوع هم راست گفته مگه غیر از اینه».



3.4 M views

سرقت مسلحانه برای یک کیسه برنج؟
ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست
می شود که در آن دو فرد مسلح را می بینیم که وارد
یک سوپر مارکت می شوند و بدون اعمال خشونت یک
کیسه برنج و مقداری مواد غذایی را بر می دارند .ادعا
شده این اتفاق سرقت بوده و در میدان کوثر کرمان
رخ داده است .البته صحت و سقم این ویدئو و ادعا
هنوز تایید یا تکذیب نشده و کاربران به آن واکنش
نشان داده اند .کاربری نوشت« :با این آرامشی که
صاحب مغازه نشسته و این اسلحه به دست ها دارن
توی مغازه راه میرن به نظر نمیاد سرقت باشه ».کاربر
دیگری نوشت« :بعضی جاها اراذل و اوباش شناخته
شده هستن و میان از مغازه دارهــا باج می گیرن،
کسبه هم برای این که مشکلی به وجود نیاد باهاشون
درگیر نمی شن».



توپاگیرعلیهتولید
 18هزارقانوندس 

در سال جدید هم طبق روال سال گذشته هر پنج شنبه
هفت مقاله ،کلمه ،پست و هشتگ پربازدید در شبکه های
اجتماعی و فضای مجازی را با هم مرور می کنیم.
▪ 7واژه فارسی پر جست وجو در گوگل
یکی از اتفاقات تلخی که در  6فروردین رقم خورد مرگ
آزاده نامداری بود که هنوز هم تحقیقات درباره علت آن
در حال انجام است اما چند روز پیش شایعه ای مطرح
شد که علت مرگ آزاده نامداری را مصرف  ۱۰۰قرص
اعصاب اعالم کرده بود که خیلی زود تکذیب شد .نتایج
قرعه کشی ایــران خــودرو هم مثل روال سال قبل هنوز
مورد توجه مردم است و بسیاری به دلیل اختالف باالی
قیمت بازار و کارخانه برای خرید خودرو در قرعه کشی ها
ثبتنام می کنند .یکی دیگر از موضوعات پر جستوجوی
این هفته دانلود کالب هاوس برای اندروید است .این
شبکه اجتماعی جدید این روزهــا غوغای زیــادی به پا
کرده و مورد توجه قرار گرفته است .واکنش کمال خرازی
به گفته های کریمی قدوسی و تکذیب صحبت های او
در خصوص دخالت سفیر انگلیس دربــاره اصــول نظام
جمهوری اسالمی به عنوان ریشه مشکالت غرب با ایران
بازتاب زیادی پیدا کرد .چگونگی خرید رمز ارزها و دالیل
توقف پخش گاندو 2هم در این فهرست قرار دارد .در این
میان بسیاری هم از مدیریت بورس که همچنان ریزشی
است و وضعیت قرمز آن باعث کاهش سرمایه مردم شده
گالیه داشتند.
▪ 7مقاله پر بازدید از ویکی پدیا
مرگ آزاده نامداری باعث شد زندگی نامه او در ویکی
پدیا مــورد توجه قــرار بگیرد .سریال جــذاب «نــون .خ
 » 3که ایام نوروز از شبکه یک پخش می شد هم نه تنها
بینند ههای تلویزیون را به خود جذب کرد که بسیاری
هم برای شناخت بهتر این سریال به سراغ گوگل رفتند.
حواشی « گاندو » 2هم که عده ای فشارهای دولت را دلیل
توقف پخش می دانستند نام این سریال را بیش از پیش بر
سر زبان ها انداخت .انتشار حکم اولیه حمید صفت که او
را در خصوص درگیری منجر به فوت ناپدری اش گناهکار
شناخته و وی را به قصاص محکوم کرده بود هم باعث شد
نام این خواننده کشور در این فهرست قرار بگیرد .سیزده
بدر و انتخابات ریاست جمهوری هم از دیگر مقاله های پر
بازدید ویکی پدیا بود .در انتها هم نام هومن سیدی دیده
می شود که احتماال حضورش در برنامه همرفیق باعث
شده در این فهرست جای بگیرد.
▪ 7هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

2.4 M views

گزارشی در خصوص قانون های دست و پاگیری که
مانعی برای تولید شده منتشر شد که با واکنش هایی
همراه بود .در این گزارش که روزنامه فرهیختگان آن
را منتشر کرده ،آمده است« :از مجموع  17هزار و 673
احکام وضع شده در حوزههای صنعت ،معدن و تجارت
بیش از هفت هزار و  413احکام بیاعتبار و غیرضرور
شناسایی شده است .همچنین از دو هزار و 351
قانون وضع شده در این  3حوزه نیز  973مورد آن
بدون اعتبار تعیین شده است .بهصورت جزئیتر در
بخش صنعت حدود  593عنوان قانون و  6378احکام
بیاعتبار و دستو پاگیر وجود دارد که این تعداد در
بخش معدن به  1083قانون و احکام میرسد .در
بخش تجارت نیز 287قانون و احکام با ارائه مستندات،
غیرضرور شناخته شده است ».کاربری نوشت « :به
نظرم مهم ترین اقدام برای رفع موانع تولید حذف همه
قوانین دست و پاگیر حوزه تولید است».

نگاهیبهرویهقراردادهایچینبا 50کشورجهانمانندایتالیا،آمریکا،عربستانو...نکاتجالبیدارد

2.1 M views

پاشنه طالکاری شده!
به تازگی در صفحات اینستاگرام تصاویرو تبلیغ
پاشنههای طالکاری شده دیده می شود که به نظر
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی شکل جدیدی
از جاهلیت مدرن است که امروزه گریبانگیر افراد
شده و در دنیای مجازی سر و صدا به پا کرده است.
در تصاویری که از این مد جدید دیده می شود افراد
پاشنه پایشان را طال کاری می کنند البته مدل هایی
هم وجود دارد که زیر انگشتان پا هم طالکاری شده
است .کاربران به این تصاویر واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :متاسفانه به تازگی نعل کاری پا آن
هم از جنس طال برای خانمها مد شده است و این در
حالی است که در دنیای امروز افرادی هستند که از
پس مخارج روزانه خود بر نمیآیند ».کاربر دیگری
نوشت« :من موندم اینایی که این کار رو می کنن می
رن می گن اومدیم نعل بکاریم و بزنیم؟!»

در این چند ماه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری
احتماالهشتگهایزیادیدراینبارهببینید.دراینهفته
هشتگ های حمایتی از سعید محمد ،محمدباقر قالیباف
و سعید جلیلی داغ تر از بقیه بود و احتماال در هفته های
دیگر به این اسم ها اضافه خواهد شد .از دیگر هشتگ های
داغ این هفته اعتراض کاربران به وضع نا بسامان مدیریت
مرغ بود که باعث شده بود بسیاری از مردم در صف بمانند.
صحبتهادرخصوصسربازیاختیاریوواکنشسخنگوی
نیروهای مسلح به این موضوع هم هشتگ «نه به سربازی
اجباری» را داغ کــرد .صحبت های جنجالی ظریف در
کالب هاوس درباره توافق  ۲۵ساله ایران و چین ،برجام،
کاندیداتوری در انتخابات و ...هم نام وزیر خارجه را در
توئیتر داغ کرد .هشتگ هایی علیه قرارداد ایران و چین
هم در شبکه های اجتماعی مطرح شد که عمدتا اعتراض به
منتشر نشدن مفاد این قرارداد بود.

خادم -گفت و گو درباره قرارداد امضا شده «مشارکت جامع راهبردی» میان جمهوری اسالمی ایران و چین در قالب نقشه راهی
 25ساله،هرروزدرحالافزایشاست.اگرچهممکناستبرخیبانیتخیرخواهانهانتقادهاییبعضاجدیبهاینقراردادداشته
باشندوبااینتصورکهقراردادچینباایرانجزومعدودقراردادهایپکن بادیگرکشورهاستنگاهیکاریکاتوریبهآنبیندازنداما
نگاهیبهقراردادهایچینبادیگرکشورهاوازجملهعمدهکشورهایخاورمیانهواقعیتهایجالبیرانشانمیدهدکهمیتواند
اینتلقیرادستخوشتغییرکند.بهعنواننمونهبایدبهبهرهبرداری 25سالهچینازبندرحیفااشارهکرد.درادامهدربارهمنطق
قراردادیچینوحجمو شیوههایهمکاریاینکشورباطرفهایتجاریخودخواهیمگفت.
▪احیایجادهابریشموبازیابینقشخاورمیانه

قضاوتدربارهآنچهقرارداد ۲۵سالهایرانوچیننامیدهشده
خارجازچارچوبطرح«راهابریشمجدید»قضاوتیناقصخواهد
بود.طرحیکه«شیجینپینگ»،باآغازریاستجمهوریاش
بر چین در دهه دوم قرن  21آن را در قالب پروژه «یک کمربند
و یک جــاده» ارائــه کرد .پــروژه ای که روی سرمایهگذاری در
زیربناهایاقتصادیبیشاز ۶۰کشورجهانوتوسعهدومسیر
تجاری«کمربنداقتصادیراهابریشم»و«راهابریشمدریایی»گام
برمیدارد .پکن برای پیشبرد این پروژه عظیم اقتصادی سعی
کرده که از رقابتهای ملی و فرقهای منطقه غرب آسیا دوری
کند.همچنین،آنهادریکدههاخیرتالشکردهاندبرخالف
ابرقدرت های پیشین و رقبای غربی خود ،به جای زورآزمایی
با رقیبان غربی خود در حوزه های نظامی و سیاسی از دریچه
اقتصاد ،قدرت و نفوذ خود را تثبیت کنند .به طور کلی چین در
ارتباط با کشورها به جای ایجاد «اتحاد»( ،اتحاد استراتژیک
مانند روابط آمریکا -اسرائیل ،یا نمونه تعدیل شده آن مانند
روابطآمریکاوعربستانسعودی)«مشارکت»()Partnership
رامبناقراردادهاست.مشارکتدوستانه،مشارکتراهبردی،
مشارکت همکاری راهــبــردی ،مشارکت جامع راهبردی و
راهبردی جامع همکاری از جمله سطوح مختلفی
مشارکت
ِ
است که پکن نوع ارتباطش با دولتها را در آن چارچوب قرار
میدهد .هدف چین ،ایجاد یک منطقه اقتصادی یکپارچه و
هماهنگدرمسیرکشورهایجادهابریشمقدیماستامابهآن
محدودنمیشود.راهابریشمنوینازسهمسیرشمالی،مرکزی
و جنوبی تشکیل شده است .بخش شمالی چین را از طریق
کشورهایآسیایمرکزیبهروسیهواروپامتصلمیکند.مسیر
مرکزی از آسیای مرکزی به ایران و خلیج فارس و همچنین
ترکیه و دریای مدیترانه میرسد .مسیر جنوبی از چین آغاز و
بهآسیایجنوبشرقی،جنوبآسیاوپاکستانواقیانوسهند
ختم خواهد شد .شی جین پینگ رئیس جمهور چین  ۱۴می
 2017گفته بود که هدف این طرح گسترش نفوذ چین در
عرصه بینالمللی نیست بلکه «با پیشبرد این برنامه ما رویکرد
قدیمیبازیبیندشمنانرادنبالنخواهیمکردومدلتازهای
از همکاری و نفع دو جانبه را ایجاد خواهیم کرد که در نهایت به
رشداقتصادبازدردنیامنجرخواهدشد».
▪چراقراردادهامحرمانهمیمانند؟

در آفریقا ،آسیای مرکزی ،آسیای جنوب شرقی و آمریکای
جنوبی ،چین معمو ًال معامالت خود را با هیاهوی رسانهای و
عکس برداری تبلیغ میکند .در مقابل ،در خاورمیانه و اروپا،
پکن سعی دارد تا آن جا که ممکن است به دلیل آن چه در باال
اختالفاتمنطقهایاعالمشد،چراغخاموشتوافقاتخودش
را پیش ببرد .به عنوان مثال ،درخصوص چگونگی همکاری
صندوقسرمایهداریمستقلابوظبیباشرکتهوشمصنوعی
چین اطالعات کمی منتشر شده اســت .به گــزارش میدل
ایست نیوز ،تاکنون چین در پروژه کمربند و جاده با  18کشور
عربی قرارداد امضا کرده و با 9کشور عربی نیز در بانک توسعه
آسیاییسرمایهگذاریکردهوازاعضایمؤسسآنبودهاند.اما
همواره،یکیازشروطتصریحشدهدراینقراردادها«محرمانه»
تلقی کردن آنها بوده است .چین قراردادهای متعددی با
مصر و الجزایر و مراکش و اردن در حوزه انرژی و حمل و نقل
بسته است .در یکی از تازه ترین این موارد ،باید از توافق نامه
راهبردی چین با عراق که در دولت عادل عبدالمهدی امضا
شد و به توافق نامه «نفت دربرابر توسعه» شهرت یافت یاد کرد.
با این حال محرمانگی تنها به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
خالصهنمیشود.مارس،2019شیجینپینگبه«رم»سفر
کرد و در دیدار باجوزپه کونته ،نخست وزیر ایتالیا ،توافق نامه
های اقتصادی به ارزش  20میلیارد یورو امضا کردند .توافق
نامه ای که جزئیات آن هنوز منتشر نشده است .بر اساس این
توافق ،ایتالیا به اولین کشور عضو گروه هفت قدرت صنعتی
جهان()G7بدلشدکهدرپروژهراهابریشمجدیدچینیاهمان
طرح «یک کمربند و یک راه» مشارکت میکند .دو دهه پیش،
شریک اول تجاری بیشتر کشور های جهان آمریکا بود و حاال با

گذشت 20سال،چینشریکاولاقتصادیبیشترکشورهای
حاضردرآسیا،اروپا،اقیانوسیه،آفریقاوآمریکایجنوبیاست.
محرمانگیباوجودرقیبچالشبرانگیزیچونآمریکابهنظر
دلیلقانعکنندهبرایپکنبودهاست.
▪سرمایه گذاری چین ،معامله برد -برد یا کابوس؟

همان طور که پیش از این خواندید چین سعی می کند
قراردادهایی را که با دیگر کشورها می بندد محرمانه نگه
دارد اما بد نیست بدانید که این کشور برای مشارکت با
کشورهای دیگر پنج سطح مختلف همکاری تعریف کرده
است که با توجه به اهمیت هر کشوری در یکی از این پنج
سطح قرار می گیرد .کشورهایی مثل ایــران ،عربستان،
امارات ،مصر و الجزایر در باالترین این سطوح قرار دارند چون
این کشورها اهمیت زیادی در منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا دارند .جدای از منطق چین درباره نحوه همکاری
اقتصادی با کشورهای دیگر نگاهی داریم به حجم ،تنوع و
شرایط این قراردادها و این تلقی که قرارداد ایران و چین
قــراردادی یک طرفه و استعماری است و به ادعای برخی
مخالفان این قراردادکه قراردادی برای فروش ایران است
واقعی نیست .کافی است به مفاد برخی قرارداد های چین
با کشورهای دیگر نگاهی بیندازیم که بعضا برخی از این
ها کامال در بلوک سیاسی مخالف چین قرار می گیرند و به
لحاظ سیاسی در طرف غربی تعریف می شوند .جالب است
بدانید مشابه قراردادی را که چین با ایران بسته قبال با بیشتر
کشور های خاورمیانه منعقد کرده است  .کشورهایی مثل
بحرین،عربستان  ،مصر ،امارات ،ترکیه و لبنان از جمله این
کشورها هستند.بنابراین به نظر می رسد شاید ایران یکی از
آخرین کشورهایی باشد که به این روند می پیوندد .چینی ها
فقط در یکی از قراردادهایشان با رژیم اشغالگر قدس ساخت
و بهره برداری  25ساله بندر حیفا را در اختیار گرفته اند.
▪تعهدعربستانبهآموزشزبانچینی

حتی برخی از این کشورها در راستای این توافقات با چین
موسسات آموزش زبان چینی در کشورهای خود در قالب این
قراردادها ایجاد کرده یا حتی آن را در دروس مدارس خود
گنجانده اند مانند عربستان که متعهد شده آموزش زبان
چینی را در مدارس و حتی دانشگاه های خود معرفی کند .
جنگرسانهایدربارهپروژههایسرمایهگذاریچیندرحالی
استکهبهگفتهالیوتآبرامز،دیپلماتباسابقهآمریکاومسئول
امور ایران در کابینه دونالد ترامپ ،پکن در  ۱۵سال گذشته
(سالهای ۲۰۰۴تا ۲۰۱۹میالدی)درمجموع ۱۸۲میلیارد
دالر در آمریکا سرمایه گذاری کرده است که به طور متوسط۱۲
میلیارددالردرهرسالمیشود.میزانسرمایهگذاریچیندر
همیندورهدرکشورهایاسترالیا ۹۸میلیارددالر(ساالنه6.5
میلیارد دالر) ،در بریتانیا ۸۳میلیارد دالر (ساالنه 5.5میلیارد
دالر) و در کشورهایی همچون برزیل ،کانادا ،آلمان و سوئیس
کمترازاینمقادیربودهاست.همچنین،شرکتملینفتفالت
قاره چین ( )CNOOCسال  ۲۰۱۳حدود  ۱۵میلیارد دالر در
شرکتنکسن()Nexenکاناداسرمایهگذاریکرد.
▪کنترل 25سالهبندرحیفا

همان طور که نوشتیم شرکت چینی با مرکزیت شانگهای
نیز برنده یک مناقصه اسرائیلی شده که بر اساس آن ،از سال
 ۲۰۲۱سرپرستی فعالیتهای حیفا را به مدت  ۲۵سال در
دست خواهد داشت .بر این اساس چین ساخت دو بندر (حیفا
وشهرساحلیاشدوددرنزدیکیتلآویو)رابرعهدهگرفتهاست.
بندر کنونی اشدود در زمان حاضر میزبان حضور ناوگان ششم
دریایی آمریکاست .در سطح جهانی ،چین ده ها «مشارکت
جامع استراتژیک» از جمله با روسیه ،پاکستان ،انگلیس،
بــاروس ،کامبوج ،شیلی ،الئــوس ،میانمار ،تایلند ،ویتنام،
الجزایر،آرژانتین،استرالیاوبرزیلدارد.قراردادهایمشترکی
بااتحادیهاروپابهارزش 113میلیاردیوروامضاشدهاست.بااین
حالازسرمایهگذاریبزرگتریناقتصادجهانهیچگاهبهعنوان
کابوسیادنشدهاست.بنابراینبهنظرمیرسد
آن چه در روابط این کشورها با چین مدنظر
بوده نوعی منفعت دو طرفه را دنبال می کند
و نباید با نگاهی یکجانبه به موضوع نگریست
بماند که به دلیل اهمیت ایران برای چین که
هم دارای منبع عظیم نفتی و گازی است و هم
می تواند مسیرها را در کریدور اقتصادی چین
کم کند نقش مهمی داشته و خبری از این
گونه موارد که شاید از دید برخی از هموطنان
استثمار یا وطن فروشی باشد ،دیده نمی شود
و قطعا در روند انعقاد قراردادهای جزئی این
تفاهمهمنهادهایمسئولهمچونمجلسبر
قراردادهانظارتخواهندکرد.

