ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣـﺬاﮐﺮات ﺗﺠـﺎری ﭼﯿـﻦ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﮑﻦ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ،در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزﯾﺮ در ﭘﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ‘،ﮔﺎﺋﻮ ﻓﻨﮓ’ روز
ﺟﻤﻌﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﮑﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات  17و  18دی ) 7و  8ژاﻧﻮﯾﻪ( ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزرای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد
‘ﺟﻔﺮی ﮔ ِﺮﯾﺶ’ ،ﻣﻌﺎون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری
از ﭼﯿﻦ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﭼﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻣﻬﻢ ﺳﺮان دو ﮐﺸﻮر در آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﺠﺎری،
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزان
ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﻪ از ﻣﺎزاد ﺗﺠﺎری  375ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد
اواﺋﻞ ﺳﺎل  2018اﻋﻼم ﮐﺮد در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎزاد
ﺗﺠﺎری 50 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﭼﯿﻦ را ﻣﺸﻤﻮل  25درﺻﺪ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﺑﺮ  250ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﮐﺎﻻی ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  25درﺻﺪ وﺿﻊ ﮐﺮد اﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد در
آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺗﺠﺎری 275 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام  110ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ  5ﺗﺎ
 10درﺻﺪی و در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﺑﯿﻦ  25ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﻗﺮار داد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﺮان دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای  90روز آﺗﺶ ﺑﺲ
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
داﯾﻤﯽ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺰه ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ و
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ دور از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ
آﺗﺶ ﺑﺲ ﻣﻮﻗﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎل  2019ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﻫﺪ
روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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