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 روزنامه دنیای اقتصاد:رضایی :آمریکایی ها انسانیت را فراموش کرده اند
فارس  :محسن رضایی با تاکید بر اینکه دخالت های آمریکا ،اوج استبداد و دیکتاتوری بین المللی است گفت :آنها
انسانیت را فراموش کرده اند و دست و پا زدن دولت آمریکا مذبوحانه است .محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام و «سونگ تائو» وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین پیش از ظهر امروز (دوشنبه  ۷مهرماه) به
صورت ویدئوکنفرانس درباره گسترش روابط دو کشور و مسائل جهانی به گفتگو پرداختند  .در ابتدای این دیدار دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از مواضع چین در قبال ایران گفت :از مواضع شما در مورد کشورمان و
حمایت مقامات شما در سازمان ملل و شورای امنیت از ایران قدردانی می کنم .آمریکایی ها در تبلیغاتشان روابط
ما و شما را تحریف کرده اند و در مورد ایران و چین سخنان خالف واقع زیادی را بر زبان رانده اند و بایستی همراه با
هم جبهه مشترک ضد تحریف و جوسازی آمریکا تشکیل دهیم .رضایی با اشاره به وضعیت و عملکردهای حاکمان
آمریکا در مناسبات جهانی گفت :آمریکا به تقابل با اکثریت کشورهای جهان روی آورده است .پیشینه تاریخی
آمریکا ،سابقه خوبی نبوده است ولی در چند سال اخیر شاهد یک فاجعه جهانی هستیم که آقای ترامپ آن را رقم
زده است .آمریکایی ها قبال دم از آزادی می زدند و اما اکنون در کنار آزادی ،عدالت را نیز زیر پا گذاشته اند و امروز
می بینیم که آمریکایی ها آزادی و عدالت و انسانیت را زیر پا گذاشته اند .اگر تا دیروز آمریکایی ها از بازار آزاد دم
می زدند اما امروز آزادی را از بازارهای بین المللی گرفته اند .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به
رفتارهای آمریکا افزود :آمریکا خودش را پرچمدار اقتصاد آزاد می دانست ولی امروز با تحریم شرکت های چینی و
تحریم تجاری ایران ،اقتصاد آزاد را کنار گذاشته و آزادی را در درون کشور خودش با تشدید نژادپرستی و حمله به
شهروندان خود ،آزادی سیاسی و بیان را خدشه دار کرده است .دولت ترامپ در بیرون از آمریکا به دخالت
غیرقانونی و غیرانسانی در امور کشورهای دیگر روی آورده است و به عنوان نمونه می گوید :در چین نباید حزب
کمونیست حاکم باشد و در ایران هم جمهوری اسالمی قابل تحمل نیست .اینکه در ایران جمهوری اسالمی است و
در چین یا کشورهای دیگر اعتقادات خودشان حاکم است ،یک موضوع ملی برای هر کشوری است .رضایی با تاکید
بر اینکه دخالت های آمریکا ،اوج استبداد و دیکتا توری بین المللی است گفت :آنها انسانیت را فراموش کرده اند و
دست و پا زدن دولت آمریکا مذبوحانه است .بی شک همکاری ایران و چین در شکست ترامپ به عنوان یک حادثه
تاریخی ثبت خواهد شد و جهان پیروزی ملت ایران و چین را خواهد دید و این پیروزی ما ،الگویی برای ملت های
دیگر خواهد بود .وی با اشاره به اقدامات ایران برای مبارزه با تروریست های داعش افزود :اگر مبارزه ایران با
داعش نبود ،کل منطقه تحت الشعاع تروریست ها قرار می گرفت و جمهوری اسالمی ایران در صف اول مبارزه با
داعش ایستاد اما آمریکایی ها برادر عزیزمان حاج قاسم سلیمانی که قهرمان مبارزه با تروریست ها بود را در بغداد
ترور ک ردند .این ترور سند مهمی برای اثبات این است که آمریکایی ها تروریسم را در جهان تقویت می کنند .آنها به
دروغ گفتند که سردار سلیمانی به بغداد رفته بوده تا دستور حمله به آمریکایی ها را صادر کند .استاد دانشگاه
جامع امام حسین(ع) گفت :یکی از رسانه های آمریکا ،هر روز دروغ های آقای ترامپ را شمارش می کند .کنتور
این رسانه ،دروغ های رئیس جمهور آمریکا را می شمارد .ما باید جبهه مشترک ضد تحریف و ضد جوسازی را در
جهان تشکیل بدهیم تا مردم دنیا با حقایق بیشتر آشنا شوند .ما به مردم محوری معقد هستیم و انقالب و دفاعمان
را با اتکا به مردم پیش برده ایم و اعتقاد داریم که مردم باید تکیه گاه اصلی حکومت باشند .رضایی با اشاره به
سابقه تمدنی ایران و چین گفت :در این اوضاع ،ایران و چین باید همکاری بیشتری داشته باشند .من همکاری
دست جمعی بین کشورهای جهان را پیشنهاد می کنم تا علیه استبداد و انحصار طلبی و بی عدالتی هم صدا
شویم .این همکاری دست جمعی می تواند خسارت دخالت های آمریکا به جامعه جهانی را کمتر کند .دبیر مجمع

تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سفر سال گذشته وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین به ایران گفت :از طرف
دیگر بعد از سفر شما به ایران ،انتظار ما این است که آن بحثها پیگیری شود و امیدوارم که شما ،تدابیری اتخاذ
کنید تا بین چین و ایران  ،برنامه هایی برای سرعت بخشیدن به همکاری ها ،پیش بینی شود .رضایی گفت :نظرات
و تحلیل های راهبردی شما و دید گاه های ما نزدیک هستند و این نقطه امیدی برای روابط دو کشور است.
همکاری ما و شما در کاهش آسیب های جهانی بسیار موثر است .سال آینده پنجاهمین سالگرد ارتباط دو کشور
را با همکاری با یکدیگر ،به خوبی برگزار خواهیم کرد .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :توسعه کشورها به
تنهایی امکان پذیر نیست .توسعه ملی بدون توسعه کشورهای پیرامونی و جهان ،پایدار نیست و دوام نخواهد
داشت .ما همانطو ر که خوشبختی و امنیت را برای هموطنان خود می خواهیم خوشبختی و امنیت را برای مردم
منطقه هم می خواهیم .هر سال در راه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ،شهید می دهیم و راه را بر ترانزیت مواد
مخدر افغانستان که به مقصد اروپا می رود ،بسته ایم .ما امنیت مردم عراق و سوریه را در برابر داعش مثل امنیت
مردم خودمان دیدیم و خوشبختی خودمان را از مردم منطقه جدا نکردیم .صلح بدون عدالت امکان پذیر نیست .ما به
دنبال فرصت های برابر برای ملت ها هستیم .در این دیدار «سونگ تائو» وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین
گفت :از ارزیابی آقای رضایی در مورد روابط راهبردی ایران و چین قدردانی می کنم .دو کشور چین و ایران صمیمت
و دوستی خود را از دیرباز شروع کرده اند و من هم مانند شما از توسعه روابط حمایت می کنم .برقراری روابط
جامع راهبردی بین ک شور ،فصل جدیدی را آغاز کرده است و دو کشور به یک سری توافق برای همکاری رسیده اند
و حمایت اقتصادی از شرکت های دو کشور را در دستور کار قرار داده ایم .همچنین در موضوع بیماری کرونا ،اولین
محموله های کمک های پزشکی را به درخواست شما به ایران ارسال کردیم .سونگ تائو افزود :روابط ایران و چین
مورد توجه سایر کشورهای دیگر به ویژه سایر بازیگران منطقه ای است .در داخل ایران برخی از گسترش روابط
ما ،دچار سوتفاهم شده اند اما همانطور که آقای «شیجین پی» رئیس جمهور چین در گفتگو با رئیس جمهور ایران
تاکید کرده است ،پاسداری از کرامت و عزت  ،حق حاکمیت ایران ،مورد حمایت و تاکید ماست .وی با اشاره به اینکه
سال آینده پنجاهمین سالگرد روابط سیاسی ایران و چین است گفت :امیدواریم که فعالیت هایی نمادین و
جشنواره ای را در این سال با شما برنامه ریزی کنیم و روابط راهبردی خود را عمیق تر و گسترده تر سازیم .وزیر
امور بین الملل حزب حاکم چین گفت :سال گذشته در سفر به ایران و در دیدار با شما ،پیشنهادهایی را برای
گسترش روابط بررسی کردیم و امروز از این فرصت استفاده می کنم تا پیشنهادهایی را برای تعمیق روابط
راهبردی بین مجمع و وزارت بین الملل چین به اشتراک ب گذاریم تا هماهنگی های بیشتری در این روابط حاصل
شود .در این دیدار که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد سونگ تائو «تقویت ارتباطات راهبردی از طریق
گفتگوهای آنالین و حضوری» و گسترش رایزنی بین وزارت امور بین الملل حزب حاکم چین و مجمع تشخیص
مصلحت نظام در راستای سی استگذاری های مشترک دو کشور را پیشنهاد کرد و گفت :مقامات و کارشناسان هر
دو کشور می توانند به تبادل ایده و نظر در مورد ساماندهی به اوضاع جهان و مقابله با اپیدمی کرونا و توسعه طرح
یک کمربند ،یک شاهراه بپردازند .در مورد نظام و هنجارهای بین المللی می توانیم از چند جانبه گرایی و عدالت
جهانی حفاظت کنیم و در کنار هم برای تشکیل یک جامعه انسانی با سرنوشت مشترک تالش کنیم .وی گفت:
آمریکا برای حفاظت از جایگاه هژمونی خود با یک جانبه گرایی اقتصادی ،سلطه جویی و زورگویی روی آورده است
و به بهانه حقوق بشر با رفتاری دوگانه در امور کشورها دخالت می کند و صلح و ثبات جهان را آسیب پذیر کرده و
خسارات زیادی را به منافع کشورهای دیگر وارد ساخته است .شاهد هستیم که جریانی افراطی در آمریکا به
شکل دیوانه وار ،تخریب و تضعیف علیه چین را دنبال می کند .سونگ تائو با قدردانی از توجه مقامات ایران و بویژه
دبیر مجمع به گسترش روابط ایران و چین افزود :مایل هستیم در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دو کشور در
زمینه توسعه ارتباطات و خبر ،مطبوعات و حمل و نقل به همکاری بیشتر بپردازند و صمیمیت و همکاری ها را

افزایش دهیم تا در فضایی سازنده روابط دو کشور شکوفا شود .آمریکا علیه ایران و چین تحریم و جنگ رسانه ای
را آغاز کرده است و با همکاری ما و شما ،می توانیم ضمن محکومیت این رفتارها در برابر آن ایستادگی کنیم .وی
افزود :ما شاهد هستیم که ایران در وضعیتی که در حال مبارزه با کرونا است ،با فشار حداکثری آمریکا و تحریم
های یکجانبه روبرو است .این عمل خالف مقررات بین المللی و مخالف رویه های انسان دوستی است .این رفتار
آمریکا محکوم به شکست است .رضایی در این دیدار ،کتاب «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» را به سونگ تائو وزیر
امور بین الملل حزب کمونیست چین اهدا کرد و گفت :این بیانیه را به شکل اختصاصی برای جنابعالی ارسال
خواه د کرد .در این کتابچه ،رهبر معظم انقالب به نکات بسیار مهمی در مورد آینده ایران و جهان آینده اشاره کرده
اند و پیش بینی کردهاند که عصر جدیدی پس از فشارهای آمریکا بر ملت ها آغاز خواهد شد .امیدوارم دوستیهای
دو ملت روز به روز بیشتر شود.

آسیا تایمز تحلیل کرد  /عجز سازمانملل در برابر فشار حداکثری
دنیایاقتصاد  :تحریمهای یکجانبه ایاالتمتحده علیه ایران این فرضیه را اثبات کرد که سازمانملل حتی نمیتواند
کوچکترین اقدامی در جهت تعدیل این تحریمها انجام دهد .در واقع اگر جو بایدن پس از پیروزی احتمالی به هر
دلیلی تحریم های آمریکا را تعلیق نکند یا دونالد ترامپ بار دیگر انتخاب شود ،هیچ کاری از دست سازمانملل
ساخته نیست .به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیایاقتصاد» به نقل از روزنامه آسیا تایمز ،ایران،
روسیه ،چین و جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا حول یک محور توافق نظر دارند:
آمریکای تحت رهبری دونالد ترامپ منزوی است .ایران حتی تا حدی پیشرفته است که حسن روحانی،
رئیسجمهور این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل امسال اعالم پیروزی کرد و تاکید داشت که «هرکس در
انتخابات نوامبر سالجاری در آمریکا انتخاب شود ،هیچ انتخابی جز اینکه تسلیم مقاومت ملت ایران شود ،ندارد».
دولتهای اروپایی در برلین ،پاریس و لندن وعده دادند تا تحریمهای آمریکا را دور بزنند .مسکو و پکن نیز در این باره
توافق کردند .با این حال بهرغم برخی تالشها ،این پنج پایتخت نتوانستند کنترل قدرتمند آمریکا بر حوزههای مالی
را دور بزنند یا آن را تعدیل کنند .واشنگتن نیز همچنان پای خود را بر گلوی اقتصاد ایران نهاده است .آخرین تحول
دراینباره ضرباالجلی است که تحریمهای تسلیحاتی سازمانملل علیه ایران را در ماه اکتبر پایان میدهد .زمانی
که واشنگتن با پایتختهای اروپایی دراین باره رایزنی کرد ،تمامی مقامات آنها مخالفت خود را با پایان یافتن این
تحریمها علیه تهران اعالم کردند و وعده دادند از تالشهای آمریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران حمایت
کنند .تهران نیز وقت تلف نکرد و اروپاییها را تهدید کرد که در این صورت ،اگر بایدن نیز رئیسجمهور شود ،آنها
توافق های مالی و اقتصادی که پس از برجام با ایران منعقد کرده بودند و اکنون در حالت تعلیق هستند ،از دست
میدهند .بزرگترین این توافقها به ارزش  ۲۵میلیارد دالر بین ایران و شرکت هواپیماسازی ایرباس امضا شده بود.
اروپاییها نیز عقب نشستند و به آمریکا اعالم کردند که دیگر از تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران حمایت نمیکنند.
ایاالتمتحده نیز در چرخش اروپاییها فرصتی پیدا کرد تا مکانیزم ماشه را که در قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
لحاظ شده است ،فعال کند تا بتواند تمامی تحریمهای سازمانملل علیه تهران را بازگرداند .با توجه به نگرانی
بیشتر اروپاییها در مورد قراردادهای خود با ایران نسبت به موضوع امنیت ،واشنگتن نیز ابتدا با آگاهی از شکست
طرح تمدید تحریمهای تسلیحاتی آن را به آرای اعضای شورای امنیت گذاشت تا پس از رد آن ،بتواند مکانیزم ماشه
را کلید بزند .اگرچه ایاالتمتحده فکر میکرد که این مکانیزم زمانی که یکی از امضاکنندگان برجام بخواهد ،به
سادگی فعال میشود ،اروپاییها به همراهی روسیه و چین استدالل کردند که واشنگتن با بازگرداندن یکجانبه
تحریمهای خود علیه ایران ،از این توافق خارج شده است و دیگر عضوی از آن نیست .ایاالتمتحده نیز پاسخ دادکه
از لحاظ قانونی ،نامش هنوز بهعنوان یکی از امضاکنندگان برجام وجود دارد و از این رو تمام کاری که باید انجام

دهد آن است که به ریاست شورای امنیت تصمیم خود را برای فعالسازی مکانیزم ماشه اطالع دهد .بنابراین
زمانی که ایران و روسیه جشن شکست قطعنامه آمریکایی را برگزار میکردند و آن را پایانی بر هژمونی جهانی
واشنگتن توصیف کردند ،آمریکا نیز دستور تقویت تحریمهای سازمانملل علیه ایران توسط عوامل دولتی خود را
صادر کرد .در این راستا مایک پمپئو ،وزیرخارجه و استیون منوچین ،وزیرخزانهداری آمریکا  ۳۱شهریور اعالم کردند
دولت این کشور تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرده است .به گزارش خبرگزاری فارس ،وزیرخارجه آمریکا
اعالم کرد واشنگتن تحریمهای جدیدی علیه ایران و از جمله وزارت دفاع این کشور وضع کرده است .همچنین
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا بیانیهای درباره تحریمهای جدید اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران
صادر کرد .دونالد ترامپ در این بیانیه تاکید کرد که دولت او تحریمهای جدیدی علیه  ۲۷نهاد و فرد مرتبط با
برنامههای موشکی و هستهای ایران وضع کرده است .به گزارش «ایسنا» ترامپ در این بیانیه که در خروجی
سایت کاخ سفید قرار گرفت ،با ادعای اینکه دولت من هرگز اجازه دستیابی ایران به سالح هستهای یا به خطر
انداختن دنیا با ذخایر جدید موشکهای بالستیک و تسلیحات متعارف را نخواهد داد ،گفت« :برای اطمینان از اینکه
این اتفاق هرگز نمیافتد ،امروز با صدور دستور اجرایی جدیدی تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را احیا و
تحریمهای جدید و حکم کنترل صادرات را علیه اشخاص و نهادهایی که حامی فعالیتهای مرتبط هستهای،
تسلیحاتی و سالحهای متعارف هستند ،اعمال میکند ».ترامپ همچنین مدعی شد که این دستور اجرایی برای
اعمال تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران حیاتی است .از سوی دیگر براساس آنچه «ایرنا» از این نشست
گزارش داده بود  ،پمپئو با طرح این ادعا که وقتی در سال  ۲۰۱۸رویکرد فشار حداکثری را علیه ایران شروع کردیم،
خیلیها گفتند که این رویکرد کار نخواهد کرد ،اما اشتباه میکردند ،گفت« :هر کشوری که تحریمهای ایران از
جمله تحریمهای تسلیحاتی علیه این کشور را نادیده بگیرد ،تحت تحریمهای ما قرار خواهد گرفت ».او همچنین
مدعی شد« :ما فشار حداکثری را ادامه میدهیم تا ایران را به میز مذاکره برگردانیم» .روزنامه آسیا تایمز در ادامه
گزارشش مینویسد که جدا از شیطنتها و لفاظیهای بینالمللی اخیر ،تحریمهای آمریکا علیه ایران ثابت کرد که
اگر سازمانملل بخواهد علیه آمریکا بایستد ،این سازمان منزوی خواهد شد نه آمریکا .درحالیکه تحریمهای
اقتصادی آمریکا موجب فشار زیادی بر ایران شد ،سازمانملل نتوانست حتی اقدامی برای تعدیل آنها انجام دهد.
ایران و اروپا اکنون انتظار دارند که اگر بایدن بهعنوان رئیسجمهور آمریکا انتخاب شود ،تحریمهای آمریکا برداشته
شوند و واشنگتن نیز بار دیگر به توافق هستهای باز گردد .اما اگر بایدن به هر دلیلی تحریمهای آمریکا را تعلیق
نکند یا ترامپ بار دیگر انتخاب شود ،هیچ کاری از دست سازمانملل ساخته نیست .ایاالتمتحده با اقدامات اخیر
خود علیه سازمان ملل نه اولین و نه آخرین کشوری است که منافع خود را بدون درنظر گرفتن آرای جامعه
بینالملل دنبال میکند .روسیه نیز بر خالف مخالفتهای جهانی با اشغال شبهجزیره کریمه در اوکراین یا چین با
وجود اعالم نگرانی رهبران جهان در سرکوب شهروندان هنگکنگ ،منافع خود را دنبال میکنند .خود اروپاییها نیز
طوری رفتار میکنند که گویی تاکنون هیچ اقدامی را برخالف نظم و مقررات بینالمللی انجام ندادهاند ،درحالیکه
تاکنون دهها توافق را نقض کردهاند.

درخواست چین از جمهوریآذربایجان و ارمنستان
مهر  :سخنگوی وزارت خارجه چین با شدت گرفتن تنشها در قرهباغ ،جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به
خویشتنداری دعوت کرد .به گزارش آناتولی« ،وانگ ونبین )» (Wang Wenbinسخنگوی وزارت خارجه چین امروز
دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در ارتباط با شدت گرفتن تنشها در قرهباغ ،در سخنانی اعالم کرد :حفظ صلح و
ثبات در منطقه به نفع همه طرفها است .سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص ادامه داد :همه طرفها را
به خویشتنداری ،اعتدال ،همکاری و مسئولیتپذیری با هدف یافتن راهکارهای دیپلماتیک در این باره فرامیخوانیم.

گفتنی است ،از صبح دیروز یکشنبه بار دیگر ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ با یکدیگر درگیر شده
اند.

سرمایه گذاری  ۱۵میلیارد یورویی فولکس واگن و سه شرکت چینی در خودروهای الکتریکی
تسنیم  :شرکت آلمانی فولکس واگن اعالم کرد که این خودروساز و سه شرکت مشترک چینی قصد دارند حدود
 ۱۵میلیارد یورو در زمینه خودروهای الکتریکی در چین ،بزرگترین بازار خودروی جهان ،بین سالهای  ۲۰۲۰و ۲۰۲۴
سرمایه گذاری کنند .بنابر اعالم رویترز ،شرکت آلمانی فولکس واگن روز دوشنبه اعالم کرد که این خودروساز و
سه شرکت مشترک چینی قصد دارند حدود  ۱۵میلیارد یورو در زمینه خودروهای الکتریکی در چین ،بزرگترین بازار
خودروی جهان ،بین سالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۴سرمایه گذاری کنند .با سرمایه گذاری مشترک فولکس واگن و شرکت
های چینی  SAIC Motor ،FAWو  ،JACاین خودروساز آلمانی  ۱۵مدل از خودروهای مختلف با باتری الکتریکی یا
پالگین هیبریدی را تا سال  ۲۰۲۵در چین تولید خواهد کرد .این خودروساز مستقر در ولفسبورگ ساخت خودروهای
الکتریکی را براساس پلتفورم  MEBخود در دو کارخانه چینی از ماه اکتبر آغاز خواهد کرد.

گشایش درهای چینی به روی سرمایه غیرچینی
یک مقام ارشد چینی از گشایش بیشتر بازارهای مالی این کشور به روی اشخاص خارجی خبر داد .به گزارش
«ایسنا» به نقل از رویترز ،لو لهیی ،قائممقام کمی سیون ارزی چین که برای شرکت در یک همایش صنعتی در شهر
شانگهای حاضر شده بود از نیاز بازار سرمایه چین به ادغام بیشتر با نظام مالی جهانی سخن گفت .به گفته لهیی،
با تطبیقپذیری بیشتر با قوا نین جهانی و باز شدن درهای اقتصاد این کشور به روی سرمایهگذاران خارجی از
انزوای این کشور در جهان جلوگیری میشود .به گفته این مقام چینی ،بخشی از اصالحات مالی در حوزه ارزی
انجام خواهد شد و این اصالحات نقش مهمی در تقویت روابط مالی با جهان خواهد داشت .قائممقام کمیسیون
ارزی چین با اشاره به تالش برخی کشورها برای محاصره اقتصادی چین گفت :هر قدر اقتصاد این کشور با اقتصاد
جهانی بیشتر ادغام شود ،آسیبپذیری آن در برابر ریسک تحریمها کاهش مییابد .افزایش تنشهای بین چین و
آمریکا در هفتههای اخیر باعث شده برخی از کارشن اسان نسبت به جنگ تجاری جدید بین این دو کشور هشدار
دهند .چین تالش دارد تا با اصالح قوانین مالی خود روابط با دیگر کشورها را تقویت کند تا جریان سرمایه ورودی به
کشورش را در سطح باالیی نگه دارد .چین در بخشی از اصالحات جدید خود اجازه تاسیس شرکت با مسوولیت
محدود را به خارجیها داده و قوانین جابهجایی منابع مالی به خارج نیز برای شرکتهای خارجی تسهیل شده
است .لهیی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ثبات بازار ارز گفت :اقدامات جدیدی در دست اقدام
است که باعث میشود نرخ ارز انعطافپذیری بیشتری داشته باشد تا شرکتها بتوانند برنامهریزی بهتری برای
ایفای تعهدات ارزی خود داشته باشند .چ ین همچنین روز جمعه برای نخستین بار از اجرایی شدن قوانینی خبر داد
که به بخش دیگری از شرکتهای خارجی اجازه دسترسی به بازار بدهی این کشور را میدهد.

اژدهای زرد چگونه از جنگ اقتصادی با آمریکا عبور خواهد کرد؟  /هدفگذاری چین برای نرخ رشد
دنیای اقتصاد  :رهبران پکن قصد دارند تا در برنامه اقتصادی پنجسال آینده این کشور رشد اقتصادی پایینتری در
مقایسه با رشد هدف برنامه پنج ساله قبلی خود یعنی از سال  ۲۰۱۶تا  ۲۰۲۰را تنظیم کنند .مقامات پکن به دلیل
تعمیق اختالفات تجاری و سیاسی چین با آمریکا احتماال برای پیشبرد برنامههای اقتصادی این کشور در شرایط

جدید نرخ رشد هدف دومین قطب اقتصادی جهان را کاهش دهند .در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف چین در
سیزدهمین برنامه پنجساله خود  ۶ /۵درصد بوده است ،تحلیلگران انتظار دارند با توجه به پیشنهاد اقتصاددانان
نزدیک به دولت چین این نرخ هدف برای پنج سال پیشرو حدود یک واحد درصد کاهش پیدا کند.
ضرورت وضع هدف پنجساله  //نشست حزب کمونیست چین به احتمال زیاد در نیمه دوم ماه اکتبر برگزار خواهد
شد و به احتمال زیاد در این جلسه شی جین پینگ و دیگر رهبران چین درباره طرح اولیه برنامه اقتصادی و توسعه
اجتماعی این کشور در بازه پنج ساله  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۵به گفتوگو بنشینند .در حالی که اخیرا در چین بحثهای
زیادی درباره ضرورت وضع چنین اهدافی درگرفته بود و گروهی معتقد بودند که وضع هدف پنجساله از
انعطافپذیری در سیاستگذاری خواهد کاست اما حداقل در مقطع کنونی سیاستگذاران چینی معتقدند تصویب
چشمانداز پنجساله برای هدایت دومین اقتصاد بزرگ جهان و گذر از شرایط کنونی امری حیاتی است .منابع
سیاسی به رویترز گفتهاند که سیاستگذاران چینی برای هدایت اقتصاد کشورشان از دام درآمد متوسط همچنان
به دنبال تصویب چنین سندی هستند .عالوه بر این موضوع تحلیلگران معتقدند که هدفگذاری در سطح حاکمیت
این اجازه را به دولتهای محلی می دهد که در شرایطی که اختالفات عمیق میان چین و ایاالت متحده در مورد
طیف گستردهای از موضوعات افزایش پیدا کرده است ،بر اهداف توسعهای خود متمرکز شوند .منابع ذکر شده در
گفتوگو با رویترز گفتند احتماال هدفگذاری اقتصادی همچنان خطمشی سیاستگذاران چینی باشد و اگر چنین
لنگری وجود نداشته باشد جهت حرکت توسعه مشخص نخواهد بود.
هدف جدید رشد اقتصادی  //اتاقهای فکر دولت چین و همچنین اقتصاددانان به سیاستگذاران در پکن توصیه
کردهاند که برای بازه پنجساله پیشرو آنها میتوانند میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ) (GDPحدود  ۵درصد را
هدف بگیرند .این توصیه شامل بازههایی مانند  ۵تا  ۵ /۵درصد یا  ۵تا  ۶درصد میشود .این در حالی است که
چینیها در سیزدهمین برنامه پنج ساله خود که در پایان سال جاری منقضی خواهد شد رشد تولید ناخالص
داخلی  ۶ /۵درصدی را هدف گرفته بودند .این به آن معناست که اقتصاددانان چینی اکنون خواهان کاسته شدن
حدودا یک واحد درصدی از نرخ رشد هدف هستند .با توجه به تشدید تنشها میان دو قطب اقتصادی بزرگ دنیا
چنین امری معقول به نظر میرسد.
نظرات مخالف  //البته در این میان برخی از مشاوران دولت چین استدالل میکنند که مقامات باید هدفگذاری نرخ
رشد اقتصادی که میراثی است از دورانی که اقتصاد این کشور با برنامهریزی مرکزی پیش میرفت ،را حذف کنند.
استدالل این تحلیلگران آن است که عدم هدفگذاری محکم برای رشد اقتصادی وابستگی اقتصاد این کشور بر
رشد بدهیمحور را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر سبب افزایش سرمایهگذاری مولد خواهد شد .طرفداران
اصالحات در چین امیدوار هستند که استراتژی جدید رئیسجمهور شی که پیشبینی میشود محور مذاکرات
نشست ماه اکتبر باشد ،فرصتی برای سرعت بخشیدن به اصالحات اقتصادی فراهم کند .منتقدان بر این باورند که
در صورت تسریع اصالحات ،تقاضای داخلی بهبود خواهد یافت و موتورهای محرک جدید رشد اقتصادی نیز به
حرکت در میآید .در ماه میبه دلیل خسارات بیسابقه همهگیری کرونا به اقتصاد این کشور ،چین برای اولین بار
در  ۱۸سال اخیر هدفگذاری خود برای رشد اقتصادی در سال  ۲۰۲۰را کنار گذاشت هر چند برخی اقتصاددانان
تردید داشتند که دولت هدف ضمنی  ۳درصدی خود را حفظ کرده است .انتظار میرود از برنامه پنجساله اقتصادی
که سران حزب کمونیست درباره آن گفتوگو خواهند کرد ،در اوایل سال  ۲۰۲۱میالدی در نشست ساالنه پارلمان
این کشور رونمایی شود .البته نرخ رشد هدف ساالنه برای سال آینده میالدی نیز بهصورت جداگانه اعالم خواهد
شد .تحلیلگران شرکت مالی  UBSاعالم کرده اند که انتظار دارند دولت پکن نرخ رشد اقتصادی هدف پایینتر با

انعطافپذیری بیشتری را در نشست خود در نظر بگیرند .در حالی که آمریکا فشارهای خود را در جنبههای مختلف
از جمله تکنولوژی چین افزایش داده است ،چین تالش میکند تا بتواند حرکت رو به جلوی اقتصادی خود را حفظ
کند .از نظر تحلیلگران رشد اقتصادی  ۵درصد برای فرار این کشور از دام درآمد متوسط کافی است.
مساوی در مناظره به سود طالست  //در حالی که در معامالت ابتدای روز دوشنبه ارزش فلز زرد کاهش پیدا کرده
و به زیر مرز  ۱۸۵۰دالری نیز رسیده بود اما با معکوس شدن روند ارزش شاخص دالر طال توانست با تغییر جهت به
مسیر صعودی بازگردد .شاخص دالر آمریکا در حالی که در معامالت اولیه توانسته بود از مرز  ۹۴ /۵واحدی عبور
کند نهایتا با افتی  ۰ /۵درصدی به پایین کانال  ۹۴واحدی بازگشت و همین امر نیز سبب شد تا طال به قیمت ۱۸۶۶
دالری برسد .این در حالی بود که افت ابتدای روز قیمت اونس جهانی به دلیل انتشار دادههای امیدوارکننده از
اقتصاد چین بود که سبب شد تا تقاضا از پناهگاه امن دارایی فاصله بگیرد .دادهها نشان میداد رشد اقتصادی
سود بخش صنعتی دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه آگوست برای چهارمین ماه متوالی رشد کرده است .اما در
ادامه با معکوس شدن روند ارزش دالر آمریکا و همچنین غلبه نگرانیها از نااطمینانیهای سیاسی در آستانه
انتخابات آمریکا مجددا روند قیمت فلز زرد صعودی شد .این روزها مهمترین عاملی که معاملهگران طال در انتظار آن
هستند اولین مناظره از  ۳مناظره برنامهریزی شده میان جو بایدن و دونالد ترامپ دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا
است .تحلیلگران معتقدند اگر در مناظره سهشنبه شب یکی از طرفین عملکرد قویتری نداشته باشد بازارها
همچنان در فضای نااطمینانی به کار خود ادامه خواهند داد .با توجه به خاصیت پناهگاه بودن طال در شرایطی با
نااطمینانی باال ،تساوی در مناظره میتواند به سود طال تمام شود.

-

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا):
 ۸مهر ۱۳۹۹؛ افزایش بهای رسمی  ۲۱ارز

تهران -ایرنا -بانک مرکزی امروز (سهشنبه) نرخ رسمی  ۴۷ارز عمده را اعالم کرد که بر اساس آن بهای  ۲۱ارز با
افزایش قیمت روبرو شد .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،امروز (هشتم مهر) نرخ رسمی  ۴۷ارز عمده را
اعالم کرد .طبق این گزارش بهای  ۲۱ارز افزایش یافت و  ۱۸ارز با کاهش قیمت روبرو شد .بهای بقیه ثابت ماند .به
گزارش ایرنا ،براین اساس هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و  ۴۲هزار ریال قیمت خورد .هر
پوند انگلیس  ۵۳هزار و  ۹۹۲ریال و هر یورو  ۴۹هزار و  ۳۳ریال اعالم شد .همچنین در تابلوی بانک مرکزی ،هر
فرانک سوئیس  ۴۵هزار و  ۴۶۵ریال ،کرون سوئد  ۴هزار و  ۶۴۸ریال ،کرون نروژ  ۴هزار و  ۴۳۴ریال ،کرون دانمارک
 ۶هزار و  ۵۸۶ریال ،روپیه هند  ۵۷۰ریال ،درهم امارات متحده عربی  ۱۱هزار و  ۴۳۷ریال ،دینار کویت  ۱۳۷هزار و ۹۱
ریال ،یکصد روپیه پاکستان  ۲۵هزار و  ۲۶۵ریال ،یکصد ین ژاپن  ۳۹هزار و  ۸۱۷ریال ،دالر هنگ کنگ  ۵هزار و ۴۲۰
ریال ،ریال عمان  ۱۰۹هزار و  ۲۳۲ریال قیمت خورد .عالوه بر این ،دالر کانادا  ۳۱هزار و  ۳۹۳ریال ،نرخ دالر نیوزیلند
 ۲۷هزار و  ۵۷۸ریال ،راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۶۵ریال ،لیر ترکیه  ۵هزار و  ۳۶۹ریال ،روبل روسیه  ۵۳۱ریال،
ریال قطر  ۱۱هزار و  ۵۳۹ریال ،یکصد دینار عراق  ۳هزار و  ۵۲۹ریال ،لیر سوریه  ۸۳ریال ،دالر استرالیا  ۲۹هزار و
 ۷۵۰ریال ،ریال سعودی  ۱۱هزار و  ۲۰۰ریال ،دینار بحرین  ۱۱۱هزار و  ۷۰۱ریال ،دالر سنگاپور  ۳۰هزار و  ۶۲۲ریال،
یکصد تاکای بنگالدش  ۴۹هزار و  ۵۱۰ریال ،ده روپیه سریالنکا  ۲هزار و  ۲۶۵ریال ،کیات میانمار  ۳۳ریال ،یکصد روپیه
نپال  ۳۵هزار و  ۴۴۴ریال ،نرخ یکصد درام ارمنستان  ۸هزار و  ۷۲۱ریال ،دینار لیبی  ۳۰هزار و  ۵۸۸ریال تعیین شد.
امروز نرخ یوان چین  ۶هزار و  ۱۵۶ریال ،یکصد بات تایلند  ۱۳۲هزار  ۴۹۷ریال ،رینگیت مالزی  ۱۰هزار و  ۸۵ریال ،یک
هزار وون کره جنوبی  ۳۵هزار و  ۹۱۶ریال ،دینار اردن  ۵۹هزار و  ۲۳۸یال ،یکصد تنگه قزاقستان ۹هزار و  ۷۷۱ریال،

الری گرجستان  ۱۲هزار و  ۶۷۱ریال ،یک هزار روپیه اندونزی  ۲هزار و  ۸۱۸ریال ،افغانی افغانستان  ۵۴۵ریال ،روبل
جدید بالروس  ۱۵هزار  ۹۳۵ریال ،منات آذربایجان  ۲۴هزار و  ۷۲۲ریال ،یکصد پزوی فیلیپین  ۸۶هزار و  ۶۷۱ریال،
سامانی تاجیکستان  ۴هزار و  ۶۹ریال ،بولیوار جدید ونزوئال  ۴هزار و  ۲۰۶ریال ،منات جدید ترکمنستان  ۱۱هزار و
 ۹۶۶ریال ارزشگذاری شد.

با تبریک سالگرد انقالب چین؛ ظریف چشمانداز وسیعتر مشارکت جامع راهبردی تهران و پکن را آرزو کرد
تهران -ایرنا -وزیر امور خارجه نوشت :موفقیت روزافزون چین و چشمانداز وسیعتر مشارکت جامع راهبردی میان
دو کشور را آرزومندم .به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه« ،محمدجواد ظریف»
روز سه شنبه در پیامی به زبان چینی در حساب شخصی در توییتر نوشت :در روز اول اکتبر ملت چین هفتاد و
یکمین سالگرد تاسیس چین نوین و عید پاییزه را جشن میگیرند .وی با بیان اینکه سال  ۲۰۲۰یک سال بسیار
خاص برای دنیا بود ،اظهار داشت :دستیابی به موفقیتی همچون کنترل اپیدمی و احیای اقتصادی برای چین به
سختی حاصل شد .تبریکات صمیمانه مضاعف خود برای این دو مناسبت را به مردم و دولت چین اعالم میکنم.
وزیر امور خارجه ادامه داد :موفقیت روزافزون چین و چشمانداز وسیعتر مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور را
آرزومندم.

سفیر اسبق ایران در چین :انقالب را به برکت خون شهدا صادر کردیم
تهران-ایرنا -سفیر اسبق ایران در چین و پاکستان گفت :ما انقالب خود را به برکت خون شهدا در دوران دفاع
مقدس به جهان صادر ،و اعالم کردیم که دست مستکبران را از کشور کوتاه میکنیم و امروز به این حرف میبالیم.
به گزارش ایرنا به نقل از فرهنگسرای گلستان «جواد منصوری» روز دوشنبه در برنامه «چلچراغ هشت» ویژه
تجلیل از «مادران چشم به راه» در بوستان فدک تهران اظهارداشت :به همین دلیل آمریکا هزینه میدهد تا از
گسترش گرایش موج اسالمگرایی جلوگیری کند و حتی مطالعه کتابهای ایرانی در زندانهای آمریکا هم ممنوع
شده است  .وی با بیان اینکه طی هشت سال دفاع مقدس یک وجب از خاک خود را به دشمن ندادیم ،بیان کرد:
در ابتدای جنگ هیچ سالحی نداشتیم اما امروز موشک میسازیم و در مقابل استکبار میایستیم« .منصوری»
اضافه کرد :یکی از کارهای بینظیر شیعه این است که اجازه نداد واقعه عاشورا و فلسفه قیام منحرف شود
و نسل به نسل این جریان با حسینیهها ،تعزیه ،مراسم محرم و صفر انتقال یافت؛ دفاع مقدس هم به همین شکل
باید باشد و حتی در طول سال در قالبهای مختلف به آن اشاره و حفظ شود .پژوهشگر مرکز اسناد انقالب
اسالمی با اشاره به اینکه دنیای استکباری هرگز استقالل یک ملت را تاب ندارد به خصوص که مسلمان هم باشند،
اظهارداشت :نظام استکباری در جهان تحمل استقالل چنین ملتی با ویژگی و موقعیتهای خاص را ندارد و تا صد
سال دیگر هم دنیا از ما دست نمیکشد مگر ما از دین خود دست برداریم و تسلیم آنان شویم .وی بیان کرد :امروز
پس از  ۴۲سال ماندهایم و این موضوع برای آنان این قابل تصور نیست؛ مقامات دنیا با صراحت شکست خود را در
برابر توطئههایی که چیدهاند اعالم میکنند و تمام این معجزهها به فرهنگ شهادت تشیع ،محرم و صفر برمیگردد.
وی همچنین به نقل از امام (ره) یادآوری کرد «ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد» و افزود :این جمله بزرگ و
نوعی سیاست است .نخستین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد :جنگ ایران و عراق از سوی
استکبار برای این بود که بگویند هیچ کس حق ندارد مستقل باشد؛ باید بدانیم ما معادالت دنیا را بهم زدهایم و امروز
دنیا با  ۴۰سال پیش قابل مقایسه نیست و همه تحرکها علیه استکبار در سطح جهان در ادامه پیروزی انقالب
اسالمی است .رئیس فرهنگسرای گلستان نیز در این آیین اظهارداشت :همواره در طول تاریخ کهن ایران زمین
شاهد بودیم حکومتها در پی تصاحب این کشور بودند؛ در زمان قاجار شاهد بستن قراردادهای ننگین ایران با

روسیه بودیم و دولت انگلیس که خود را از غافله جامانده دید ،در پی ایجاد استقالل به هرات شد« .سعید
رنجبریان» بیان کرد :همینطور زمان حکومت ناصرالدین شاه برای آزادی هرات از افغانستان ،انگلیس توطئه تصرف
شهرهای خرمشهر و بوشهر را عملی کرد و بعدها و در حکومت پهلوی ،بحرین از ما جدا شد .وی افزود :تنها برهه
تاریخی که وجبی از خاک میهن به دست دشمنان نیافتاد در دفاع مقدس بود که این افتخار را مرهون خون شهدا و
جانبازان هستیم و همواره باید در بخشهای فرهنگی و هنری برای انتقال آرمانها و ارزشها ،جانفشانیها و
رشادتهای شهدای جنگ و انقالب به نسل جوان تالش کنیم و هرگز راضی به تصاحب یک وجب از خاک وطن به
دست

دشمن

نشویم.

در

این

برنامه

از

مادر

«شهیدجاویداالثر

محمد

فردوسی»

تجلیل

شد؛ شهیدفردوسی بسیجی  ۱۷سالهای است که مهرماه سال  ۱۳۶۱برای مقابله با دشمن بعثی و دفاع از میهن
اسالمی به سوی جبهههای نبرد حق علیه باطل شتافت و دیری نپایید که بیرحمانه در عملیات مسلم ابن عقیل
در سومار توسط نیروهای عراقی به مقام واالی شهادت رسید .همچنین در این برنامه با دستان مادر چشم به راه
«شهیدفردوسی» نشان «هنرمند متعهد» به «حبیب خزاییفر» آهنگساز فیلم «ایستاده در غبار» اهدا
شد؛ «خزاییفر» ساخت بیش از  ۳۰۰قطعه موسیقی برای مجموعههای مستند گروه روایتفتح ،ساخت
موسیقی چندین برنامه تلویزیونی نظیر این شبها ،زومکن ،آستانه ،استوا ،ساخت موسیقی مستندهای
سینمایی فصل هرس لقمان خالدی ،قصه یک مرد به کارگردانی آقایان عطا مهراد و سیاوش جمالی ،ساخت
موسیقی فیلم داستانی حبیب آقا به کارگردانی محمد حمزهای را در کارنامه هنری خود دارد .مداحی «حاج یدهللا
پاشازاده» در مدح سیدالشهداء ،به یاد شهدای دفاع مقدس ،برپایی ایستگاههای مانور تجهیزات نظامی ،رونمایی
کتاب با موضوع دفاع مقدس و زندگینامه شهیدان ،برپایی ایستگاه فرهنگی «همعهدی با شهدای گمنام منطقه
 ، »۸غرفه شبهات دفاع مقدس با پرسش و پاسخ ،ایستگاه سالمت بانوان با همکاری ناحیه مقاومت بسیج
شهیدبهشتی از بخشهای دیگر این برنامه بود که با حضور خانواده شهدا و جانبازان آسایشگاه شهیدبهشتی،
جمعی از بسیجیان حوزه مقاومت شهیدبهشتی ،فرماندهان انتظامی و شهروندان در جوار مزار شهدای گمنام در
بوستان فدک برگزار شد .به گزارش ایرنا  ۳۱شهریور  ۱۳۵۹سالروز شروع جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعث عراق
علیه جمهوری اسالمی ایران ،به عن وان آغاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شده و امسال چهلمین سالگرد این دفاع
منجر به پیروزی است.

«خط ابریشم»؛ آشنایی ملتها و تقویت ارتباطات فرهنگی
تهران -ایرنا -سفیر چین در تهران در مورد نمایشگاه مشترک دو هنرمند چینی و ایرانی ابراز امیدواری کرد :برگزاری
این نمایشگاه برای افزایش آشنایی ملتها و تقویت ارتباطات فرهنگی سرزمینها و افزایش همکاریها سهم خود
را ایفا کند  .به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا ،سفیر چین در ایران با ابراز خرسندی از برپایی نمایشگاه
خط ابریشم با هنرمندی دو خوشنویس ایرانی و چینی ابراز امیدواری کرد این رویداد ،نقشی اساسی در افزایش
همکاری های فرهنگی میان کشورهای حاشیه جاده ابریشم ایفا کند  .به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی
یونسکوایران ،چانگ هوا در پیامی برگزاری این نمایشگاه خط و خطنقاشی را با عنوان راه ابریشم تبریک گفت و
اعالم کرد :برای برگزاری این نمایشگاه سازمان یونسکو و کشورهای حاشیه جاده ابریشم نقش بسزایی ایفا
کردند  .جاده ابریشم تمدن های قاره آسیا و افریقا و اروپا را به هم متصل می کرده است .کشورهای حاشیه جاده
ابریشم با وجود اینکه خطهای متفاوت و هنرهای گوناگونی دارند همه برای تمدن جهانی نقش خود را ایفا می
کنند  .سفیر چین در ایران ابراز امیدواری کرد :برگزاری این نمایشگاه برای افزایش آشنایی ملت ها و تقویت
ارتباطات فرهنگی سرزمین ها و افزایش همکاری ها در چارچوب کمربند یک جاده سهم خود را ایفا کند  .به گزارش
ایرنا ،نمایشگاه خط و خطنقاشی استاد بهمن پناهی از جمهوری اسالمی ایران و نورالدین می گوانگجیانگ با

عنوان خط ابریشم در آرامگاه ابوالقاسم فردوسی در طوس به صورت مجازی برگزار میشود .این نمایشگاه از دو
منظر حائز اهمیت است؛ نخست عنوان نمایشگاه خط ابریشم است و دو نماینده مهم راه ابریشم که ایران و چین
هستند ،برگزارکننده آن هستند .کشورهایی از طریق از این راه در یک خط قرار گرفتهاند ،دومین وجه این نمایشگاه
برگزاری آن در آرامگاه فردوسی به صورت مجازی است و بینندگان هم فرصتی برای بازدید از نمایشگاه دارند و هم
فرصتی دارند از آرامگاه فردوسی بزرگ بازدید کنند .محتوای این نمایشگاه مشترک که از فردا (سهشنبه  ۸مهر)
برگزار میشود شامل  ۲۰اثر از بهمن پناهی و  ۲۰اثر از نور دین می گوانگ جیانگ و قالب خط و خط نقاشی بیشتر
آثار دینی و قرآنی است .این نمایشگاه در گالری یونسکو بهشکل مجازی برگزار میشود.

پنج ماهه ابتدایی  ۹۹ثبت شد .جنوب شرق آسیا ،بیشترین خریدار شمش فوالد ایران
تهران -ایرنا -حجم صادرات شمش فوالدی ایران در پنج ماهه ابتدایی امسال به وزن دو میلیون و  ۲۱۲هزار تن و
ارزش  ۷۶۷میلیون دالر رسید که بیش از  ۸۶درصد ارزش صادرات این دوره به مقصد کشورهای جنوب شرقی آسیا
بوده است .به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا ،برپایه آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران ،بیشترین
میزان جذب شمش فوالدی در دوره مورد بررسی مربوط به چین با رقم  ۳۵۸میلیون دالر ثبت شد .آمارهای مورد
بررسی نشان می دهد پنج ماهه نخست امسال بالغ بر پنج میلیون تن اقالم معدنی  -فلزی به ارزش یک میلیارد و
 ۸۰۲میلیون دالر صادر شد .ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخست امسال به رقم دو
میلیارد و  ۱۷۶میلیون دالر رسید که از این رقم بیش از  ۵۰درصد سهم زنجیره فوالد و تولیدات فوالدی مرتبط است.
برپایه اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران حجم تجارت خارجی کشور در پنج ماهه نخست امسال به  ۲۴میلیارد
و  ۶۰۰میلیون دالر رسید که در این مدت  ۵۲میلیون تن انواع کاال صادر شد  .آمارهای مورد بررسی نشان می دهد
در پنج ماهه امسال بیش از سه میلیون تن زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط به ارزش افزون بر یک میلیارد و
 ۱۱۸میلیون دالر به بازارهای هدف ،صادر شد  .آمارهای انجمن جهانی فوالد نشان میدهد که میزان تولید فوالد
خام ایران در ماه اوت سال جاری میالدی (  ۱۱مرداد تا  ۱۰شهریور) ۱۴.۶ ،درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته
افزایش یافت و به دو میلیون و  ۴۰۰هزار تن رسید .افزایش تولید فوالد خام ایران در حالی تحقق یافت که تولید
فوالد خام جهانی در این ماه  ۰.۶درصد افزایش داشت .همچنین ،ایران در دوره هشت ماهه نخست سال ۱۸ ،۲۰۲۰
میلیون و  ۶۲۵هزار تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی ( ۱۶میلیون و
 ۷۳۹هزار تن) ،رشد  ۱۱.۳درصدی را نشان میدهد .بررسی ها نشان می دهد از بین کشورهای عمده تولیدکننده
فوالد ،ایران ،چین و ترکیه در بحران کرونا ،در زمینه تولید فوالد خام در زمان مورد بررسی ،صعودی بودند .ایران
اکنون بین  ۱۰کشور شاخص تولید کننده فوالد جهان جای دارد و قرار است در افق  ۱۴۰۴به رتبه هفتم دنیا برسد .

سمنان مامن یوزها و گورخرها در برابر خطر انقراض
سمنان -ایرنا -استان سمنان با برخورداری از  ۱۶درصد از مناطق حفاظت شده کشور و میزبانی  ۳۰درصد از تنوع
گیاهی و جانوری مامنی برای زادآوری و تکثیر نسل گونههای ارزشمند مانند یوزپلنگ آسیایی و گورخر ایرانی و
رهایی آن ها از خطر انقراض به شمار میرود .به گزارش ایرنا ،پارک ،اثر ملی و طبیعی ،پناهگاه حیات وحش و
منطقه حفاظت شده مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست به شمار میرود و استان سمنان به جز
اثر ملی و طبیعی از تنوع زیستی دیگر مناطق چهارگانه برخوردار است .مناطق حفاظت شده در استان سمنان
 ۲.۳میلیون هکتار و در مجموع بین  ۱۵تا  ۲۰هزار هکتار عرصه های طبیعی تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط
زیست استان است ۲.۳ .میلیون هکتار مناطق حفاظت شده ۲ ،پارک ملی کویر گرمسار و پارک توران یا خارتوران
شاهرود  ۲ذخیره گاه حفاظت شده حیات وحش مهم دنیا در استان سمنان است و هم چنین استان سمنان

منطقه های حفاظت شده در محدوده جنگل ابر و پرور و پنج منطقه شکار ممنوع دارد .در استان سمنان سه پارک
شامل پارک ملی کویر واقع در گرمسار ،پارک ملی توران واقع در شاهرود و پارک ملی صیدوا در مهدیشهر۲ ،
پناهگاه حیات وحش در خوش ییالق و توران و  ۲منطقه حفاظت شده در پرور شهرستان مهدیشهر و توران در
شاهرود ،پنج منطقه شکارممنوع و  ۲پناهگاه حیات در خوشییالق و توران شاهرود وجود دارد .چاه شیرین در
جنوب سمنان ،منطقه شکار ممنوع ُ
خنار مشترک بین گرمسار و سرخه ،منطقه شکار ممنوع طالو و شیربند در
شمال شرق دامغان ،منطقه سفیدکوه و آرسک در شمال غرب دامغان و منطقه شکار ممنوع تپال در شمال غرب
شاهرود جزو پنج منطقه شکار ممنوع در استان سمنان به شمار میروند .مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط
زیست استان سمنان در واقع نمایشگاه طبیعی و ذخیرهگاه گونههای کمیاب بیابانی و کویری حیات وحش مانند
یوزپلنگ آسیایی ،پلنگ ایرانی ،زاغ بور و گورخر ایرانی ،جبیر ،قوچ و میش وحشی ،گربه شنی ،جبیر و گونههای
گیاهی متنوع است در بین گونههای حیات وحش یوزپلنگ آسیایی و گورخر ایرانی از جمله گونههای ارزشمند و در
خطر انقراض هستند و استان سمنان جزو بهترین زیستگاههای این  ۲گونه نادر در جهان شناخته میشوند .به
گفته کارشناسان برخی نقاط طبیعت منحصر به فرد هستند و در هیچ جای کره زمین مانند آن را نمی توان یافت.
این مناطق به ترتیب اولویت حفاظتی با نامهای پارک ملی ،آثار طبیعی ملی  ،پناهگاه حیات وحش ،مناطق
حفاظت شده معرفی می شوند اما مفهوم جدید ذخیره گاه زیست کره از سال  ۱۹۶۰میالدی رونق گرفت.
این مناطق حفاظت شده از طرف یونسکو تحت پوشش دفتر شورای هماهنگی بینالمللی برنامه انسان و کره
مسکون ) (MABقرار دارند و از آغاز اجرای آن تاکنون  ۵۵۳ذخیره گاه زیستکره در  ۱۰۷کشور جهان به ثبت
رسیده است که پارک ملی و ذخیره گاه زیست کره توران با مساحتی بالغ بر یک میلیون و  ۴۴۱هزار هکتار در
جنوب شرقی شهرستان شاهرود در این دسته بندی قرار گرفته است .پارک ملی و ذخیره گاه زیست کره توران از
سال  ۱۳۵۵به نام منطق ه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش توران تحت حفاظت قرار دارد و در سال ۱۳۸۱
قسمتی از این منطقه به پارک ملی ارتقاء یافت  .همچنین برابر تصویب و تایید دبیرخانه برنامه انسان و کره
مسکون سازمان ملل متحد ،در سال  ۱۹۷۶میالدی در شمار یکی از  ۱۲منطقه ذخیره گاه بیوسفر ایران قرار گرفته
است .این منطقه یکی از ذخایر بزرگ زیستی است که از نظر انجام تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در
زمینه گونه های جانوری و گیاهی بخصوص گونه های نادر و در حال انقراض از اهمیت ویژه ای برخوردار است و
اکنون این منطقه میزبان آخرین بازماندههای گورخر ایرانی و یوزپلنگ آسیایی بوده و زیستگاه پرنده زاغ بور بعنوان
تنها پرنده آندمیک(بومی) ایران است .براساس گفتههای کارشناسان محیط زیست پارک ملی کویر نیز یکی از
بزرگترین پارک های ملی در کشور در جنوب غربی شهرستان گرمسار استان سمنان از مهم ترین زیستگاه های
کویری و بیابانی در ایران است که بیش از نیم قرن از آغاز حفاظت آن می گذردو از سال  ۱۳۴۳بعنوان منطقه
حفاظت شده تحت مدیریت قرار گرفت .پارک ملی کویر در سال  ۱۳۵۷تمامی آن به پارک ملی ارتقاء یافت و در سال
 ۱۳۶۱منطقه به دو قسمت تفکیک شد ،بخش جنوبی و جنوب شرقی با مساحت ۴۴۲هزار هکتار به عنوان پارک
ملی باقیمانده و بقیه آن مجددا به منطقه حفاظت شده تقلیل سطح یافت .مجموعه پارک ملی و منطقه حفاظت
شده کویر در سال  ۱۳۵۴به دبیر خانه یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره معرفی و در مجامع بین المللی نیز
ثبت شد

و در زمان حاضر دارای طرح جامع و تفضیلی مدیریت می باشد .در معنای کلی ذخیرهگاه

زیستکره مناطق حفاظتشده طبیعی-زیستی بینالمللی هستند که عالوه بر حفاظت ،دستاوردهایی نظیر ارائه
سایتهای مطالعاتی کمنظیر به دانشمندان و تجربه مهارت انسان در پشتیبانی از توسعه پایدار را نمایان
میسازند .اعالم ذخیرهگاههای زیست کره برای جلوگیری از تغییرات برگشتناپذیر و بهرهبرداری ناپایدار از منابع
طبیعی ،در عین نیاز به بهره برداری از طبیعت (باتوجه به رشد روزافزون جمعیت) شکل گرفتهاست و به یکی از

تقسیم بندیهای مهم حفاظتی جهان بدل شدهاست .گورخر ایرانی و یوزپلنگ آسیایی از جمله گونههای ارزشمند

و به نوعی انقراض یافته در جهان به دلیل تعداد کمشان شناخته میشوند ،اما اکنون در  ۲پارک ملی کویر و پارک
توران امیدها برای زادآوری و تکثیر نسل جان دوباره گرفته است .یوزپلنگ ایرانی در فهرست اتحادیه بین المللی
حفاظت از محیط زیست قرار دارد ،به معنای اینکه گونه ای در خطر انقراض است ،حدود  ۲هزار سال پیش یوزها در
بیشتر نقاط آسیا حضور داشتند اما اکنون منحصر به نواحی بیابانی ایران شده اند .در واقع ایران از دهه  ۱۹۷۰به
عنوان تنها زیستگاه یوزپلنگ آسیایی شناخته شده است از این رو به آن یوزپلنگ ایرانی نیز می گویند  .گورخر
آسیایی تنها بازمانده علف خوران تک ُ
سم و از گونه های شاخص حیات وحش استان سمنان است .گورخر ایرانی
زیرگونه ای از گورخر آسیایی است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد  ،گورخر آسیایی در گذشته
جمعیت فراوانی در خاورمیانه ،آسیا ی میانه و چین داشت اما اکنون نسل آن در اغلب مناطق منقرض شده و از
زیرگونه ایرانی تنها دو جمعیت کوچک در منطقه خارتوران شاهرود و بهرام گور شهرستان نی ریز استان فارس
باقی مانده است.
استان سمنان دوستدار محیط زیست  //یکی از دوستداران محیط زیست در استان سمنان در گفت و گو با ایرنا
ابراز داشت :سمنان استانی منحصر به فرد از لحاظ تنوع جغرافیایی ،اقلیمی و آب و هوایی است که همین شرایط
کافی است تا استان سمنان را به عنوان استان دوستدار حیات وحش نه تنها به ایران بلکه به جهان معرفی کرد.
فاطمه سعید محمدی ادامه داد :استان سمنان جنگل ،کویر و کوهستان را در خود جای داده است و چنین شرایط
فوق العاده جغرافیایی کمتر در کشور و جهان به چشم میخورد و همین شرایط فوق العاده و منحصر به فرد است
که موجب شده تا استان سمنان در زمان حاضر میزبان تعداد اندک باقیمانده از گونههای ارزشمند مانند یوزپلنگ
آسیایی و گورخر ایرانی در جهان باشد .وی بیان کرد :انتقال یوزپلنگهای دوست داشتنی کوشکی ،دلبر و ایران به
زادگاهشان در پارک ملی توران در استان سمنان شرایط اولیه برای زادآوری این گونه ارزشمند در خطر انقراض را
مهیا کرد .این دوستدار محیط زیست اظه ار داشت :انتقال موفق گورخر آسیایی به پارک ملی کویر گرمسار و
زادآوری این گونه ارزشمند پس از انتقال مهر تایید و سندی دیگر بر منحصر به فرد بودن استان سمنان برای
زادآوری گونههای ارزشمند است .بر اساس شنیده ها ،یوزپلنگ "ایران" سال  ۱۳۹۷به صورت غیررسمی از منطقه
توران استان سمنان خارج شده بود .ایران پوزپلنگ ماده سه ساله است که اواسط فروردین امسال از پارک
پردیسان تهران به پایگاه پشتیبان  ۷۰۰هکتاری در پارک ملی توران منتقل شده است .کوشکی و دلبر نیز دو
یوزپلنگ نر و ماده ای هستند که به ترتیب  ۱۰آذر  ۱۳۹۳از پناهگاه حیات وحش میاندشت و  ۱۱آذر  ۱۳۹۳از ذخیره
گاه زیست کره توران به پارک پردیسان تهران منتقل شدند ،این دو گونه ارزشمند با هدف تکثیر در اسارت و انجام
تحقیقات بر روی رفتار گربهسانان به این مکان منتقل شدند .هم چنین پس از انتقال پنج راس گورخر ایرانی از
منطقه توران شاهر ود و چهار راس گورخر از سایت تکثیر گوراب استان یزد به پارک ملی کویر استان سمنان در
گرمسار در پاییز سال  ۹۷با هدف معرفی مجدد این گونه به منطقه ،با انجام سه زایمان موفق ،اکنون جمعیت این

گونه ارزشمند در پارک ملی کویر به  ۱۲راس رسید .حصارکشی جادههای زیستگاه و نصب تابلوهای هشدار تردد
یوز با هدف جلوگیری از تصادفهای جادهای و حذف سگهای گله در قلمرو یوزپلنگ به عنوان عامل تهدید کننده
جان یوزپلنگها و راهاندازی مرکز تحقیقات ،تکثیر و معرفی مجدد گورخر ایرانی و اجرای طرح تکثیر یوزپلنگ آسیایی
در شرایط نیمه اسارت از جمله اقدامات انجام شده در استان سمنان برای زادآوری و تکثیر نسل گونه ارزشمند و
نادر یوزپلنگ آسیایی و گورخر ایرانی و نماد حمایت استان سمنان از حیات وحش است.
افزایش شمار یوزپلنگها در استان سمنان  //مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان گفت ۲۱ :قالده یوزپلنگ
در زیستگاه پارک ملی توران و منطقه شکارممنوع چاه شیرین استان سمنان در سال جاری شناسایی شد .امیر
عبدوس گفت و گو با ایرنا ،ابراز داشت :از ابتدای امسال تا کنون  ۱۹قالده یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران
شناسایی شد و با احتساب  ۲قالده شناسایی شده در منطقه شکار ممنوع چاه شیرین ،تعداد یوزپلنگهای

شناسایی شده در استان سمنان به  ۲۱قالده رسید .مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان ادامه داد :در
محدوده پارک ملی توران شهرستان شاهرود دوربین گذاری توسعه یافت تا احتمال شناسایی یوزپلنگها افزایش
یابد .وی بیان کرد :طرحهای بزرگ برای ارتقای کیفیت زیستگاه ،افزایش جمعیت و حفظ گونه ارزشمند یوزپلنگ
آسیایی برنامهریزی شده که برخی از طرحها اجرایی و برخی در دست تکمیل است .وی تصریح کرد :خروج دام از
پارک ملی توران و محدوده امن توران از جمله اقدامهای انجام شده برای تامین حریم امن برای زادآوری یوزپلنگ
آسیایی در این منطقه است .عبدوس خاطرنشان کرد :وسعت منطقه توران  ۱.۵میلیون هکتار است که از این
وسعت تنها  ۱۰۰هزار هکتار پارک ملی است اما زیستگاه یوزپلنگ بیش از وسعت این پارک است .وی یادآور شد:
 ۱۰۰درصد محدوده پارک ملی توران و بخشهایی از محدوده امن که بهترین زیستگاه یوز آسیایی است از آغل و
دام به منظور حفاظت از جان یوزپلنگ آزادسازی شد .مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان اظهار داشت:
حصار کشی و کاهش سرعت در جاده تهران مشهد در محدوده میاندشت عباس آباد در شهریور سال گذشته
براساس گرفتن مصو به از شورای راهبری تصادفات جاده ای استان سمنان از دیگر اقدامات انجام شده برای کمک
به ارتقای کیفیت زیستگاه پارک ملی توران است .وی افزود :پارک ملی توران در استان سمنان مناسبترین
زیستگاه زادآور یوزپلنگ محسوب میشود پارک ملی توران در استان سمنان مناسبترین زیستگاه زادآوری
یوزپلنگ محسوب میشود و انتقال ایران ،کوشکی و دلبر به زادگاهشان در تکثیر این گونه ارزشمند موثر است.
وی بیان کرد :انتقال یوزپلنگ آسیایی ایران ،کوشکی و دلبر به زادگاهشان در پارک ملی توران و نگهداری و مراقبت
در شرایط اسارت میتواند زمینهساز تکثیر نسل باشد .عبدوس ادامه داد :زمانی که گونهای در خطر انقراض قرار
دارد جمعآوری و مراقبت در شرایط اسارت میتواند در تکثیر نسل موثر باشد ،چرا که در طبیعت ممکن است به هر
دلیل تلف شود ولی در اسارت به خوبی از گونه مراقبت میشود .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان
ابراز داشت :گونهای جانوری که تعداد آن کمتر از  ۵۰قالده در طبیعت باشد گونه انقراضیافته تلقی میشود و
اکنون تعداد یوزپلنگ آسیایی در کشور کمتر از  ۵۰قالده است و تمام تالش ها برای شکستن کد انقراض یوز و
رسیدن به عدد  ٥۰فرد پیگیری می شود .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت :تعداد گونه ارزشمند
گورخرهای ایرانی انتقال یافته به پارک ملی کویر در شهرستان گرمسار با سه زایمان موفق به  ۱۲راس افزایش
یافت .عب دوس ابراز داشت :پس از انتقال پنج راس گورخر ایرانی از منطقه توران شاهرود و چهار راس گورخر از
سایت تکثیر گوراب استان یزد به پارک ملی کویر استان سمنان در پاییز سال  ۹۷با هدف معرفی مجدد این گونه به
منطقه ،با انجام سه زایمان موفق ،جمعیت این گونه ارزشمند در پارک ملی کویر به  ۱۲راس رسید .مدیرکل
حفاظت محیطزیست استان سمنان تصریح کرد ۱۲ :راس گورخر با ترکیب ژنتیکی متنوع در اختیار مرکز تحقیقات،
تکثیر و رهاسازی گورخر ایرانی در پارک ملی کویر استان سمنان قرار دارد .وی ادامه داد :پارک ملی کویر یکی از
قدیمی ترین مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است که تا چند دهه قبل بهترین ذخیره جمعیت
گورخر آسیایی را میزبانی میکرد ،اما در اثر خشکسالی و شکار غیر مجاز جمعیت این گونه ارزشمند از دست
رفت .عبدوس بیان کرد :حفظ و تکثیر ژنهای باقیمانده گونههای در معرض تهدید و در معرض انقراض از
اولویتهای سازمان حفاظت محیط زیست است و به همین منظور ضمن در اولویت قرار دادن حفظ گونه در
زیستگاه ،باید به تکثیر و حفاظت ژنها در اسارت هم توجه جدی شود .وی اضافه کرد :مرکز تحقیقات ،تکثیر و
رهاسازی گورخر ایرانی پارک ملی کویر استان سمنان در کشور و حتی در منطقه منحصر به فرد است و تمام
جزئیات این مرکز اعم از کاروان ایمن و استاندارد حمل گورخر و نقشه و مشخصات مرکز تکثیر و تجهزات و امکانات
تعبیه شده در آن با اتکا به دانش بومی کارشناسان حفاظت محیط زیست استان سمنان طراحی و ساخته شده
است .عبدوس یادآور شد :برنا مه معرفی مجدد گورخر به پارک ملی کویر نباید از بین گورخرهای مولد که ذخیره
های ژنتیکی هستند انجام شود بنابراین رهاسازی گورخرهای حاصل از تکثیر در این مرکز فقط از موالید نسل دوم

به بعد انجام خواهد شد .وی بیان کرد :مرکز تحقیقات ،تکثیر و رهاسازی گورخر ایرانی پارک ملی کویر استان
سمنان با اعتباری بالغ بر ۲میلیارد ریال از محل طرحهای ملی سازمان حفاظت محیط زیست در محل ورودی پارک
ملی کویر گرمسار در استان سمنان از مسیر جاده سنگفرش احداث شده است .به گفته عبدوس مرکز تحقیقات،
تکثیر و رهاسازی گورخر ایرانی در پارک ملی کویر استان سمنان دارای هشت سلول قرنطینه برای انجام
جداسازی به منظور تالقی انتخابی ژنها و زایمان ایمن گورخرها است و به گونه ای طراحی شده که تمام مراحل
خونگیری ،معاینه ،جداسازی ،انتقال ،تبادل یا رهاسازی در طبیعت بدون استفاده از بیهوشی قابل اجراست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت :مرکز تحقیقات ،تکثیر و رهاسازی گورخر ایرانی پارک ملی کویر
استان سمنان عالوه بر کارکردهای تحقیقاتی ،اکولوژیکی و بازسازی ذخایر ژنتیکی  ،دارای جذابیت گردشگری
است و می تواند به عنوان یکی از جاذبه های طبیعت گردی این پارک ملی موجب افزایش تعداد بازدید کنندگان
شود .استان سمنان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی زیستگاه خوبی برای جانوران حیات وحش به
شمار میرود و به گفته کارشناسان پارکملی توران و کویر از ذخایر مهم ژنتیکی جهان شناخته میشود و حفظ
این دستاورد و انتقال آن به نسل آینده به عنوان میراثی گرانبها نیازمند توجه بیش از بیش و تخصیص اعتبارات ویژه
و استفاده از ظرفیت رسانه برای فرهنگسازی بین مردم در حفظ محیط زیست است.

وانگ یی :چین مخالف روش شیطانی بازی مجموع صفر است
پکن -ایرنا -وزیر خارجه چین با اشاره به اینکه قدرت های سلطه جو نمی توانند به دنبال تامین امنیت خود با
تضعیف امنیت کشورهای دیگر باشند تاکید کرد پکن به طور کلی با روش شیطانی بازی مجموع صفر مخالف است.
به گزارش ایرنا« ،وانگ یی» روز سه شنبه در آیین گشایش مجمع الن تینگ که با محوریت «نظم بین المللی و
مدیریت جهان در دوران پساکرونا» در پکن برگزار شد افزود :چالش های پیش روی صلح باید از طریق یک دیدگاه
امنیتی جدید مشترک ،جامع ،پایدار و با همکاری حل شود و کسری پیش روی توسعه باید از طریق ایده آل توسعه
جدید توام با نوآوری ،هماهنگی ،سرسبزی ،گشودگی و به اشتراک گذاری برطرف شود .او با بیان اینکه در حفظ
صلح و توسعه ،قدرت های بزرگ مسئولیت های خاصی بر عهده دارند تاکید کرد :چین به عنوان اولین کشور امضا
کننده من شور سازمان ملل متحد ،از توسعه و صلح جهان بهره مند شده و همواره برای حفظ توسعه و صلح جهان
تالش های بی وقفه داشته است .وزیر خارجه چین ادامه داد :چین یک شرکت کننده مهم در برنامه توسعه پایدار
 ۲۰۳۰ملل متحد استو طی  ۳۰سال گذشته ،چین بیش از  ۴۰هزار صلحبان اعزام کرده است پکن همچنین فعاالنه
در حل و فصل و میانجی گری درباره مسایل بین المللی مشارکت داشته و در مقابله با چالش های جهانی مانند
تغییرات اقلیمی نقش رهبری ایفا کرده است .وانگ یی خاطر نشان کرد :در دور اخیر نشست مجمع عمومی
سازمان ملل شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین سخنرانی مهمی ایراد و به صراحت و با صدایی بلند بار
دیگر اعالم کرد چین قاطعانه سازمان ملل را مورد حمایت قرار می دهد ،از چند جانبه گرایی دفاع می کند و به
اتفاق سایر کشورها به ایجاد جامعه ای با سرنوشت مشترک ادامه می دهد .وی افزود :رییس جمهوری چین
همچنین مجموعه ای از پیشنهادات مهم و اقدامات خاص چین را در زمینه پاسخگویی به چالش های جهانی و یاری
به توسعه مشترک جهان اعالم کرد سخنرانی رئیس جمهوری کشور از مفهوم گسترده و عظیم برخوردار است و
این سخنرانی مسئولیت و دیدگاه رهبر قدرت بزرگ را نشان می دهد و هماهنگ با منافع مشترک همه کشورهای
جهان است و کامال مطابق با روند زمانه و جهت پیشرفت تاریخی است .مجمع الن تینگ با محوریت "نظم بین
المللی و مدیریت جهان در دوران پساکرونا" با همکاری مشترک انجمن دیپلماسی عمومی چین و مرکز بین المللی
نظامی گانگاوی برگزار شد .یاسوو فوکودا» نخست وزیر سابق ژاپن و «بان کی مون» دبیرکل اسبق سازمان ملل
از دیگر سخنرانان مجازی این نشست بودند همچنین نزدیک به  ۱۰۰نفر از کارشناسان و محققان چینی و

خارجی در این نشست شرکت داشتند .در این نشست موضوعاتی مانند حکومت جهانی و چند جانبه گرایی ،بهبود
اقتصادی و همکاری بین المللی و توسعه پایدار و فقرزدایی مورد بحث قرار گرفت.

فناوری میدان نبرد چین و آمریکا
پکن -ایرنا -اقدام تازه وزارت بازرگانی آمریکا علیه یک شرکت چینی فعال در حوزه فناوری ،برای محدود کردن
فعالیت های صادراتی آن باعث شده است تا فناوری به میدان نبرد بزرگی میان چین و آمریکا تبدیل شود .به
گزارش ایرنا وزارت بازرگانی آمریکا شرکت «اس ام آی سی» چین را برای امنیت خود خطرناک توصیف کرده است
و می خواهد یکی از بزرگترین شرکت های تراشه ساز چین را تحت فشار بگذارد و ظاهرا سنگ بزرگی را برای
هدف قرار دادن آن برای پرتاب آماده کرده است  .این میدان نبرد جدید آمریکا علیه چین پس از محاصره همه جانبه
شرکت بزرگ مخابراتی هواوی و اقدامی برای فلج کردن صنایع پیشرفته چین است کل صنعت اطالعات بر پایه
صنعت نیمه هادی بنا شده است که آمریکا آن را کنترل می کند بنابراین این کشور ارتفاعات فرماندهی جنگ
فناوری علیه چین را تحت اختیار دارد و تردیدی نیست که آمریکا به هر شکل به دنبال بهره بردن از مزیت های این
نبرد است .این در شرایطی است که بنگاه های اقتصادی مدرن در عصر جدید جهانی شدن در حال رشد
هستند همه آنها در زنجیره تامین جهانی به هم پیوند خورده اند آمریکا می تواند شرکت های اصلی در غرب را
فرماندهی کند و بنابراین میزان قابل توجهی کنترل بر زنجیره های تامین و عرضه تجهیزات و فناوری اعمال می
کند این برنامه می تواند دست چین و شرکت های چینی را از منابع اصلی فناوری قطع کند و این یک تهدید
اساسی برای پکن است « .ما اینگ وانگ» کارشناس مسایل فناوری در شهر شن جن در جنوب چین می گوید :به
نظر می رسد که چین باید تمام زنجیره های تحقیق و تولید صنعت نیمه هادی را کنترل کرده و خود را از وابستگی
به آمریکا خالص کند با این حال این مقداری زمان می برد .او می افزاید :حتی اگر برخی از نقاط ضعف را جبران
کنیم از آنجا که ما عقب تر از آمریکا قرار داریم این نقطه ضعف ها به طور کامل برطرف نخواهد شد عالوه بر این،
بیشتر کشورهای غربی متحد آمریکا هستند حتی اگر چین و آمریکا رقابتی برابر داشته باشند باز هم بیشتر
کشورها به دلیل وابستگی به ساختارهای تامین و عرضه آمریکا ،پیرو واشنگتن هستند  .چین البته دست بسته
هم نیست زیرا بازار عظیم چین منافع زیادی برای آمریکا و غرب دارد و جدا شدن کامل دو بازار بعید به نظر می
رسد چین می تواند با استفاده از اهرم بازار برای از بین بردن محاصره فناوری آمریکا ،زمان بخرد .البته اهرم بازار
به تنهایی نمی تواند تعیین کننده ساختار کل زنجیره تامین جهانی باشد  .ما ادامه داد :روش برخورد آمریکا با
شرکت هایی نظیر هواوی و یا اس ام آی سی) ، (SMICموید وجود یک نبرد طوالنی مدت علیه سرکوب فناوری
پیشرفته تحت هدایت آمریکا است و این کلید جوان سازی و نوسازی بزرگ ملت چین است .او اظهار کرد :برای
اینکه چین احترام ایاالت متحده به قوانین در برخورد با روابط چین و ایاالت متحده را بدست آورد ،ما باید در زمینه
های مهم به رهبر جهانی تبدیل شویم و محدودیت های متقابل با ایاالت متحده ایجاد کنیم اهرم بازار مانند خریدن
محصوالت کشاورزی آمریکایی به تنهایی خیلی کافی نیست .چین در سال های اخیر موفق به توسعه شرکت
هایی نظیر تنسنت ،هواوی و «اس ام آی سی» شده است اما در واقع همه آنها پسوندهای مبتنی بر فناوری
نیمه هادی آمریکا هستند بنیان کل صنعت هنوز در دست آمریکایی ها است حداقل فعال چین باید از
مرحله صفر یک جهش به پیش داشته باشد تا از رقابت این کشور سربلند بیرون بیاید  .تحلیلگرانی نظیر «ما اینگ
وانگ» بر این باورند که چین باید برای «راهپیمایی طوالنی و جدید» در عرصه فناوری آماده شود آینده ای بسیار
دشوار را پیش رو دارد ولی وحشت زده نیست زیرا می داند آمریکا قادر به له کردن چین نیست جنگی که آمریکا به
راه انداخته تا االن تاثیراتش محدود بوده است و واقعیات ثابت کرده است این فشار دایمی نخواهد بود  .چین برای
نوآوری به تشویق جامع و اساسی و بسیج تالش سراسری نیازمند است و تا زمانی که تحت هدایت سیاست

های دولت و حزب حاکم گام بر می دارد ،شرکت های چینی هم انگیزه باالیی برای نوآوری خواهند داشت و این
نهایتا نتیجه خواهد داد  .چین تاکید می کند که باید برای مقابله با سیاست های مخرب ۀمریکا برای
شکست توسعه فناوری چین ،ثابت قدم بود توانایی های تحقیق و توسعه اقتصادی و فناوری چین را ارتقا داد و به
مراحل تازه ای از نوآوری ورود کرد و خالقیت ها را رقم زد و با خرد و اراده به پیش رفت.

اکونومیست :عصر نفت رو به افول است
تهران -ایرنا -نشریه اقتصادی اکونومیست در گزارشی با اشاره به ظهور فناوریهای نوین در حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر ،نوشت :نظم انرژی جهان با افول نفت درحال تغییر است و این چرخش عاری از بینظمی نخواهد بود.
اکونومیست در گزارش روز دوشنبه می افزاید :نفت "طالی سیاه" قرن بیستم بود و آن سده را به جنبش درآورد؛
خودروها ،جنگها ،اقتصاد ،و ژئوپولیتیک در قرن بیستم به برکت نفت پویایی داشتند .اکنون در دهه دوم قرن بیست
و یکم؛ جهان در تالطم یک شوک انرژی قرار گرفته است .این شوک؛ با شتاب تمام جهان را به سمت یک "نظم نوین
جدید" پیش می راند .این نشریه انگلیسی نوشت :از همان آغاز سال جاری میالدی ویروس کووید  ۱۹-اقتصاد
جهان را به لرزه درآورد .در نتیجه تقاضا برای نفت سقوط کرد و به یک پنجم سطح قبل خود رسید و به تبع آن قیمت
نفت هم فروریخت .البته در این مدت یک بهبود اضطراری در وضعیت اقتصاد جهان پیش آمد اما بعید است که
وضعیت نفت و اقتصاد جهان به وضعیت پیشین بازگردد .تولیدکنندگان سوخت های فسیلی در جهان آرام آرام
واقعیات تلخ و تکان دهنده صنعت نفت را هضم می کنند .شرکت نفتی "اکسون موبیل" از شاخص " میانگین
صنعتی داو جونز" بیرون انداخته شد .این کمپانی معظم نفتی از سال  ۱۹۲۸عضو این شاخص بود.
"پترواستارز )"(Petrostatesنیز نیاز به نفت  ۷۰تا  ۸۰دالری دارد تا بودجه اش را متعادل کند .در حال حاضر قیمت
نفت پترواستارز تنها  ۴۰دالر است .جهان پیش از این هم سقوط قیمت نفت را تجربه کرده اما این بار قضیه خیلی
جدی تر است .تا به امروز شوک "تغییرات اقلیمی"؛ مردم ،حکومت ها ،و سرمایه گذاران را تکان داده بود و امروز
شوک "صنعت ا نرژی های پاک" جهان را متحول خواهد کرد .بازارهای سرمایه جابجا شده اند :سهام تولید برق با
سوخت پاک امسال  ۴۵درصد رشد داشته و نرخ بهره تقریبا به صفر رسیده است .اکونومیست ادامه داد :این
تحوالت حکومت ها را به فکر انداخته زیرساخت هایشان را با سوخت های گیاهی و دوستدار محیط زیست برنامه
ریزی کنند" .جو بایدن" نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرده است در صورت انتخاب شدن ۲ ،هزار
میلیارد دالر بودجه به کربن زدایی از اقتصاد آمریکا اختصاص خواهد داد .اتحادیه اروپا هم  ۳۰درصد از بودجه ۸۸۰
میلیارد دالری برای مبارزه با کووید ۱۹-را به برنامه های مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص داده است« .اورسوال
فون در الین» رئیس کمیسیون اروپا هم از اتحادیه اروپا خواسته است تا یک دهه آینده میزان انتشار گازهای
گلخانه ای را  ۵۵درصد کاهش داده و آن را به سطح انتشار این گازها در سال  ۱۹۹۰برساند .اکونومیست می
نویسد :انتظار می رود قرن بیست و یکم وضعیت جهان هم از حیث انرژی ،هم از حیث سالمتی بشر ،هم از حیث
ثبات سیاسی ،و هم از حیث ثبات اقتصادی به مراتب بهتر از قرن قبل باشد .وضعیت انرژی در قرن بیست و یکم
یقینا بهتر از عصر طالیی نفت در قرن بیستم خواهد بود .این تغییر و تحول در منابع انرژی جهان ،خطرات بزرگی را
در پی دارد .خطر این است که این جابجایی همراه با بی نظمی ،به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشورهای
تولیدکننده نفت دامن بزند و در نهایت امر کنترل زنجیره تامین انرژی سبز را متمرکز کند و آن را به چین محول کند.
حتی خطرناکتر این است که همه این تحوالت به کندی صورت بگیرد .امروز  ۸۵درصد منبع انرژی جهان ،سوخت
های فسیلی هستند .اما این سیستم آلوده کننده است .دو سوم گازهای گلخانه ای که در هوا منتشر می شود
ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است .همه ساله  ۴میلیون انسان در کل دنیا در اثر استنشاق هوای آلوده
ناشی از احتراق سوخت های فسیلی جان می دهند .این مرگ و میر عمدتا مربوط به اَبَر شهرهای نوظهور است.

نفت؛ در کنار همه مشکالتش ،خالق بی ثباتی سیاسی هم بوده است؛ دهه های متمادی است که تولیدکنندگانی
همچون عربستان به جای آینکه بخش اعظم مشوق های مالی دولت را به امر توسعه و برنامه های عمرانی
کشور اختصاص دهند ،این مشوقها را به صورت سوبسید به مردم و به صورت رانت به خانوده های پرقدرت داده
اند  .دهه ها بود که قدرت های بزرگ جهان با چشم طمع داشتن به نفت تولیدکنندگان بزرگ باهم برای اعمال نفوذ
بر این تولید کنندگان مسابقه می گذاشتند .کانون این هجوم؛ خاورمیانه بود .آمریکا در حال حاضر حدود  ۶۰هزار
سرباز در این منطقه دارد .سوخت فسیلی؛ خالق یک اقتصاد آسیب پذیر هم هست .یک کارتل یا شرکت بزرگ
ناکارآمد ،بازار نفت را به هم می ریزد .این تمرکز در ذخا یر نفت جهان باعث شده تا بازار عرضه نتواند در در مقابل
شوک های ژئوپولیتیک تاب مقاومت آورد .در یک چنین محیطی عجیب نیست که از سال  ۱۹۷۰به این سو؛ قیمت
نفت در یک دوره شاخص شش ماهه  ۶۲بار نوسان داشته است و  ۳۰درصد قیمتش باال و پایین رفته است .این
رسانه اقتصادی می افزاید :امروز ما تصویری از سیستم جدید انرژی رو به ظهور را می بینیم .با یک اقدام
جسورانه ،امروز برق تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی می تواند از ۵درصد تامین امروز به ۲۵درصد در سال
 ۲۰۳۵و تقریباً ۵۰درصد در سال  ۲۰۵۰افزایش یابد .عصر انرژی های تازه در حال ظهور است .انرژی های تجدیدپذیر
در حال ظهورند .امروز  ۵درصد برق جهان از انرژی خورشیدی و بادی که انرژی های تجدیدپذیرند تامین می شود .با
یک اقدام جسورانه می توان این میزان را تا سال  ۲۰۳۵به  ۲۵درصد و تا سال  ۲۰۵۰به حدود  ۵۰درصد افزایش داد.
بهره برداری از نفت و ذغال سنگ افت شدیدی پیدا خواهد کرد .البته استفاده از گاز طبیعی که پاک تر است به
میزان همان  ۵درصد کماکان باقی خواهد ماند .این معماری منافع سرشاری دارد .از همه مهمتر؛ با انرژی کربن
زدایی شده؛ تغییرات اقلیمی افسار گسیخته را مهار خواهد شد .دیگر از خشکسالی های ویرانگر خبری نخواهد
بود .و نتیجتا از قحطی ،سیل و مهاجرت جمعی کاهش می یابد .اما هر زمان وقتش برسد ،انرژی های پاک
نوظهور ،اوضاع سیاسی جهان را هم باثبات خواهد کرد ،چون عرضه متنوع خواهد شد هم در ُبعد جغرافیایی و هم
از حیث تکنولوژی .در این وضعیت جدید؛ تولیدکنندگان نفت چاره ای نخواهند داشت جز آنکه خود را اصالح کنند.
د رآمد دولت ها متکی بر مالیات هایی می شوند که بر شهروندان وضع می کنند و برخی دولت ها تبدیل به یک
"دولت نماینده" می شوند .این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت :کشورهای مصرف کننده که روزگاری با دخالت
در سیاست های کشور تولیدکننده سعی می کردند امنیت انرژی خودشان را تضمین کنند ،از این پس دست به کار
می شوند صنعت برق خودشان را بطور معقول تنظیم کنند .همچنین قرن بیست و یکم از حیث اقتصادی کمتر
آسیب پذیر خواهد بود .در این قرن؛ قیمت برق را همچون سابق یک عده معدود از بازیگران بزرگ تعیین نخواهند
کرد ،بلکه این قیمت با رقابت و بهره وری تدریجی تعیین می شود .البته خطر "مدیریت ضعیف" این دوران گذار از
انرژی های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر را تهدید می کند .دو خطر برجسته در کمین این دوران نشسته است.
چین به دلیل تمرکز بر ساخت ترکیبات اصلی و تولید و توسعه فناوری های جدید امکان دارد موقتا بر سیستم
جهانی مسلط شود .امروز شرکت های چینی ۷۲درصد قطعات خورشیدی جهان۶۹ ،درصد باتری های لیتیوم یون
را ،و ۴۵درصد توربین های بادی جهان را تولید می کنند .امروز کنترل بخش اعظم تصفیه مواد معدنی که برای تولید
انرژی پاک مانند کبالت و لیتیوم حیاتی است در دست چین است .چین" ،تولید کننده نفت" نیست اما هیچ بعید
نیست به یک "تولید کننده برق" تبدیل شود .در شش ماه گذشته چین اعالم کرده است که بر روی زیرساخت های
تولید خودروهای برقی و انتقال آن سرمایه گذاری کرده است  .اهرم چین؛ تماما بستگی به آن دارد که سایر
اقتصادها با چه شتابی در این مسیر گام برمی دارند .اروپا؛ خانه شرکت هایی است که مزارع غول پیکری درست
می کنند که با انرژی خورشیدی و باد کار می کنند" .اورشتد"" ،اِنل" " ،و " ایبردروال" از جمله این شرکت های
معظم هستند که دارند در سطح جهان پروژه های مشابهی را اجرا می کنند .شرکت های اروپایی در کاستن از
انتشار گازهای گلخانه ای به جو پیشقدم هستند .آمریکا هم داشت در این مسیر حرکت می کرد که با ظهور نفت و

گاز "شِیل" این حرکت متوقف شد .آمریکا با تولید نفت و گاز شیل به بزرگ ترین تولید کننده نفت در جهان تبدیل
شده است .از آن گذشته ،جمهوریخواهان هم مقابل اقدامات دولت برای کربن زدایی مقاومت کردند .اگر آمریکا
تصمیم می گرفت موضوع تغییرات جوی را جدی بگیرد و در این زمینه دست به اقدامات برجسته ای می زد به
عنوان مثال بر تولید کربن مالیات می بست و زیرساخت های جدیدی می ساخت؛ در آن زمان بازار سرمایه،
آزمایشگاههای ملی انرژی و دانشگاههایش از این کشور یک قدرت استثنایی در تولید برق از انرژی سبز می
ساخت .خطر بزرگ دیگر ،انتقال تولیدکنندگان نفت از این کشور به کشور دیگر است .کشورهای تولیدکننده نفت در
حال حاضر  ۸درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهند و مجموعا" قریب به  ۹۰۰میلیون
شهروند را پوشش می دهند .تقاضا برای نفت روز به روز کاهش پیدا می کند و این کشورها در یک مبارزه شوم
خواهند جنگید تا آنها هم سهمی از بازار داشته باشند اما برنده این مبارزه ،کشورهایی خواهند بود که ارزان ترین و
در عین حال پاک ترین نفت خام را عرضه می کنند .تولیدکنندگان نفت با اصالحات مورد نیاز اقتصادی و سیاسی
کلنجار خواهند رفت و امکان دار د منابع ملی شان برای تامین مخارج این اصالحات روز به روز کمتر و کمتر بشود.
امسال درآمد دولت عربستان سعودی در سه ماهه دوم ۴۹درصد کمتر شد .با این حساب باید آماده استقبال از چند
دهه خطرناک باشیم ،خطراتی که در کمین اقتصاد جهان است.
باید چه کرد؟  //راه غلط این است که جلوی شتاب دوران تطابق و انتقال را بگیریم .مسلما این رویکرد اثرات
متفاو ت و زیانباری بر روی آب و هوای کره زمین خواهد داشت .امروز سرمایه گذاری هایی در این زمینه در دست
مطالعه است که متاسفانه اعتنایی به این اصل که دمای کره زمین نباید بیشتر از  ۲درجه گرمتر از دمای قبل از
دروان صنعتی شدن جهان باشد ،ندارد .حاال بماند که محدود کردن آثار مخرب تغییرات جوی حتما و حتما الزم دارد
که دمای زمین بیشتر از  ۱.۵درجه گرمتر نشود .به عنوان مثال ،سرمایه گذاری ساالنه در ظرفیت باد و خورشید باید
حدود  ۷۵۰میلیارد دالر باشد ،یعنی سه برابر میزان موجود .دنیای امروز با شتاب تمام به سمت انرژی های
تجدیدپذیر عاری از سوخت فسیلی در حرکت است و البته که باید چنین باشد .اما؛ این شتاب؛ آشفتگی های
ژئوپولیتیک را بیشتر خواهد کرد .نظم انرژی جهان باید تغییر کند و این یک اصل حیاتی است .اما این چرخش حتما
عاری از بی نظمی نخواهد بود.

وانگ یی :چین از نظام بین المللی با محوریت سازمان ملل حمایت می کند
پکن -ایرنا -وزیر خارجه چین تاکید کرد پکن از یک نظام بینالمللی به محوریت سازمان ملل و نظم بینالمللی بر
اساس حقوق بینالمللی ،حمایت خواهد کرد .به گزارش ایرنا از شینهوا« ،وانگ یی» روز دوشنبه در گفت و گوی
تلفنی با «ولکان بوزکر» رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تبریک به بوزکر به مناسبت
تصدی ریاست مجمع عمومی سازمان ملل از سوی،گفت :چین از ایفای نقش مهم سازمان ملل در مقابله مشترک
جهان با همه گیری کرونا حمایت می کند و مایل است در این رابطه هماهنگی با نهادهای سازمان را تقویت کند .
وزیر خارجه چین بر مخالفت کشورش با سیاسی کردن مساله کرونا و نسبت دادن مساله به کشورهای خاص و
ضرورت حفظ مسیر درست همکاری جهانی برای مقابله با کرونا تاکید کرد  .وانگ یی از بوزکر به خاطر قرار دادن
روند توسعه  ۲۰۳۰در اولویت دستور کار سازمان ملل قدردانی کرد و گفت :این مساله یکی از خواستههای
مشترک اکثر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای در حال توسعه است  .وزیر خارجه چین با اشاره به عدم تداوم
جریانهای یکجانبهگرا ،حمایتگرایان تجاری و انزواجویان گفت :اقتدار کشوری به معنای بیشتر شدن اختیارات
نیست بلکه نشان از افزایش مسئولیت دارد .ولکان بوزکر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت :در دوره
ریاست او تحقق اهداف برنامه توسعه  ۲۰۳۰را در اولویت دستور کار خود قرار داده و در این راستا ،سازمان ملل
برای از بین بردن فقر و کمک به کشورهای نیازمند به ویژه کشورهای کوچکتر ،تالش بیشتری خواهد کرد  .او

تقویت و دفاع از چندجانبهگرایی را یکی از اولویتهای سازمان ملل خواند و گفت :چین شریک مهم سازمان ملل
برای ترویج چندجانبهگرایی است و سازمان ملل امیدوار است در این زمینه همکاریهای بیشتری با چین آغاز کند .
« ولکان بوزکر» اهل کشور ترکیه است که پیش از این مسئولیت وزارت امور اتحادیه اروپا در کابینه ترکیه را
برعهده داشته است و مذاکره کننده ارشد این کشور محسوب میشود .بوزکر  ۲۹خرداد سال جاری با رای ۱۷۸
عضو سازمان ملل متحد به عنوان رییس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی این سازمان ،انتخاب شد.

چین واردات مواد غذایی منجمد از کشورهای درگیر کرونا را ممنوع کرد
پکن -ایرنا -دولت چین با هدف جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا ،واردات غذاهای منجمد از کشورهایی با
شیوع شدید کرونا را ممنوع کرد .به گزارش ایرنا ،دفتر بازرگانی پکن روز دوشنبه با صدور بیانیه ای با استناد
به گزارش گمرگ و دولت های محلی چین اعالم کرد :تا کنون چندین بار مواد غذایی منجمد وارداتی آلوده به
ویروس کرونا گزارش شده است به همین دلیل از وارد کنندگان می خواهیم روند همه گیری ویروس کرونا در سطح
جهان را نظارت کنند و ابتکار عمل الزم را برای جلوگیری از صادرات مواد غذایی منجمد از مناطقی که به شدت
درگیر همه گیری کرونا هستند ،بکار گیرند  .دولت محلی پکن همچنین به شرکت ها دستور داده است تا هشدارها
و مکانیزم های گزارش دهی خود در این زمینه را تقویت کنند و در صورت کشف موردی در زمینه آلودگی کاال به
ویروس کرونا ،سریعا مقامات مربوطه را در جریان بگذارند  .اخیرا مقداری بال مرغ منجمد آلوده به کرونا وارداتی از
برزیل در «شنجن» واقع در جنوب چین شناسایی شده است وقوع این گونه حوادث منجر به اعمال سطح
شدیدتری از غربالگری میان مواد غذایی وارداتی در سراسر چین شده است و از طرف دیگر ،بررسی کاالها از
کشورهای به شدت درگیر کرونا را افزایش داده است  .بر اساس گزارش رسانه های دولتی ،چین از تاریخ ۲۷
شهریور سال جاری میالدی تاکنون ،واردات محصوالت ده ها شرکت غذایی از  ۱۹کشور آلوده به کرونا را به حالت
تعلیق در آورده است  .بعد از آنکه مواد غذایی منجمد وارداتی یک شرکت نروژی به چین به ویروس کرونا آلوده بود
اداره گمرگ چین وضعیتی اضطراری در به کارگیری اقدامات پیشگیرانه اعالم کرد.

تعطیالت طالیی چین ،فرصتی برای احیا گردشگری در دوران پسا کرونا
پکن -ایرنا -اول اکتبر هر سال مصادف با روز ملی چین یکی از مهمترین تعطیالت این کشور بحساب می آید که از
آن با عنوان «تعطیالت طالیی» یاد می شود همزمانی این مناسبت در سال جاری با کنترل ویروس کرونا در چین،
فرصت مهمی برای احیا گردشگری فراهم کرده است .به گزارش ایرنا تعطیالت طالیی روز ملی چین امسال بجای
هفت روز  ۸روز است و از روز پنجشنبه شروع می شود ،تعطیالت روز ملی (اول اکتبر) بهترین و اولین فرصت بزرگ
پس از شیوع کرونا در چین است تا این کشور بتواند صنعت گردشگری از رمق افتاده خود را نفسی دوباره ببخشد
و شرکت های خدمات گردشگری و مسافرتی خود را فعال کند .این فرصت در عین حال محک بزرگی برای کشور
پهناور چین و دومین اقتصاد دنیا است تا تدابیر کنترلی برای مهار بیماری را به معرض ارزیابی واقعی بگذارد و از هم
اکنون نهادهای بهداشتی در سراسر کشور با انتشار بیانیه هایی از مردم خواسته اند تا در سفرهای خود مراتب و
اقدامات بهداشتی و فاصله گذاری را رعایت کنند .به گردشگران برای حضور در رستوران ها ،سالن های پذیرایی،
هتل ها و اینکه در این مکان ها باید موارد بهداشتی را رعایت کنند تاکید شده و توصیه هایی نیز از طریق رسانه
های جمعی منتشر شده است دولت و حزب حاکم در کنار تشویق مردم به سفر از آنها خواسته اند نهایت همکاری
را برای جلوگیری از بازگشت کرونا به کشور داشته باشند .هفته ها است که وضعیت کرونا در چین سفید و کشور
عاری از ویروس کرونا است و به نظر می رسد با تدابیر بسیار قوی کنترلی که کشور در نظر گرفته است بسیاری
از روزنه ها و منافذ برای بازگشت ویروس به کشور بسته شده است و اگر هم مواردی بروز کند مسلما با تجربیات

گذشته و قرنطینه فوری منطقه ای ،از شیوع گسترده جلوگیری خواهد شد .به همه مردم نیز گفته شده است تا
در صورت مشاهده موارد مشکوک بیماری و یا داشتن عالیمی مانند تب و سرفه های شدید و بدن درد به پزشک
مراجعه کنند و آزمایش های الزم را انجام دهند .در مجموع انتظار می رود که  ۵۵۰میلیون سفر داخلی در طول
هشت روز جشنواره اواسط پاییز و تعطیالت روز ملی که از اول اکتبر آغاز می شود در چین ثبت شود این بدان معنا
است که مرحله عادی سازی فعالیت بخش های خدماتی و گردشگری چین شروع شده است .آکادمی گردشگری
چین و وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور هم از رونق تدریجی گروه های گردشگری و بخش های خدماتی و
مسافرتی خبر داده و آورده اند که از اواسط سپتامبر دستکم  ۳۰هزار آژانس مسافراتی و گردشگری فعالیت
هایشان را از سرگرفته اند و وضعیت هتل ها از لحاظ پذیرش شمار بیشتری از گردشگران و مسافران بهبود یافته
است .شرکت بزرگ آنالین «سی تریپ» چین که بیشتر خریدهای بلیت هواپیما و ذخیره هتل از طریق آن انجام می
شود پیش بینی کرده است رزرو پروازهای داخلی چین در این دوره  ۲۰۰درصد نسبت به یک ماه قبل افزایش
داشته باشد و تعطیالت طوالنی تر امسال گزینه های بیشتری به مردم ارائه می دهد .اگرچه چند روز قبل مواردی
از کرونای وارداتی در مرز چین و میانمار گزارش شد اما جالب اینجا است این منطقه یکی از محبوب ترین مقاصد
گردشگری برای مردم چین است در بسیاری از هتل های استان «یون نن» در این منطقه دستگاه های تب سنج و
حتی دارو قرار داده شده است  .آماره ا نشان می دهد که از ماه جاری میالدی بیش از  ۷۹۰سالن تئاتر در سراسر
کشور بازگشایی شده اند که نزدیک به  ۳۶درصد از کل سالن های نمایش است.

-

خبرگزاری صدا و سیما:
تاکید رضایی بر همصدایی تهران  -پکن علیه یکجانبه گرایی امریکا

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر همصدایی ایران و چین پیشنهاد داد دو کشور جبهه مشترکی ضد
تحریف و جوسازی امریکا تشکیل دهند .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع ،آقای
محسن رضایی در گفتگوی تصویری با سونگ تائو ،وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین با قدردانی از مواضع
چین در قبال کشورمان در شورای امنیت تاکید کرد :امریکاییها در تبلیغاتشان روابط ما و شما را تحریف کردند و
سخنان خالف واقع زیادی بر زبان راندند؛ باید با یکدیگر ،جبهه مشترکی ضد تحریف و جوسازی کاخ سفید تشکیل
دهیم .وی با اشاره به عملکرد امریکا در مناسبات جهانی و تقابل با اکثر کشورهای جهان گفت :پیشینه تاریخی
امریکا ،سابقه خوبی نبوده و در سالهای اخیر شاهد فاجعه جهانی هستیم که آقای ترامپ رقم زده است .آقای
رضایی افزود :امریکاییها قبال دم از آزادی میزدند ،اما اکنون ،آزادی ،عدالت و انسانیت را زیر پا گذاشتند؛ اگر تا
دیروز از بازار آزاد دم میزدند ،اما امروز آزادی را از بازارهای بین المللی گرفتند .وی گفت :امریکا خودش را پرچمدار
اقتصاد آزاد میدانست ،اما اکنون با تحریم شرکتهای چینی و تحریم تجاری ایران ،اقتصاد آزاد را کنار گذاشته و با
تشدید نژادپرستی و حمله به شهروندانش ،آزادی بیان را مخدوش کرده است .دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام،
دخالتها ی امریکا را اوج استبداد و دیکتاتوری بین المللی دانست و تصریح کرد :دست و پا زدن دولت آمریکا
مذبوحانه است و جهان پیروزی ملت ایران و چین را خواهد دید و این پیروزی ،الگویی برای ملل دیگر خواهد بود.
آقای رضایی همچنین با اشاره به اقدامات ایران در مبارزه با تروریستهای داعش گفت :اگر مبارزه ایران با داعش
نبود ،کل منطقه تحت الشعاع تروریستها قرار میگرفت؛ جمهوری اسالمی ایران در صف اول مبارزه با داعش
ایستاد ،اما امریکاییها سپهبد قاسم سلیمانی ،قهرمان مبارزه با تروریستها را در بغداد ترور کردند .وی این ترور
را سند مهمی برای اثبات نقش امریکا در تقویت تروریسم در جهان دانست .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنین با اشاره ب ه سفر پارسال وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین به ایران ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر

الزم ،همکاریهای دو کشور تسریع شود .وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین نیز در این ارتباط تصویری با
استقبال از توسعه روابط دو کشور گفت :برقراری روابط جامع راهبردی ایران و چین ،فصل جدیدی است و دو
کشور برای برخی همکاریها به توافق رسیده اند و حمایت اقتصادی از شرکتهای دو کشور در دستور کار قرار
گرفته است .سونگ تائو همچنین تصریح کرد :امریکا برای حفاظت از جایگاه خود به یکجانبه گرایی اقتصادی،
سلطه جویی و زورگویی روی آورده و با دخالت در امور کشورها به بهانه حقوق بشر به صلح و ثبات جهان آسیب
زده و خسارات زیادی به منافع کشورها وارد کرده است چنانکه جریانی افراطی در امریکا به شکل دیوانه وار،
تخریب و تضعیف چین را پی میگیرد .وی با تاکید بر همکاری دو کشور برای مقابله با جنگ رسانهای امریکا علیه
تهران  -پکن گفت :مایلم در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دو کشور در زمینه توسعه ارتباطات و خبر ،مطبوعات و
حمل و نقل به همکاری بیشتر بپردازیم و همکاریها را افزایش دهیم تا روابط دوجانبه در فضایی دوستانه شکوفا
شود .این مقام چینی همچنین با بیان اینکه تحریمهای امریکا علیه ایران در حین مبارزه این کشور با کرونا ،خالف
مقررات بین المللی و رویههای انسانی است ،این رفتار واشنگتن را محکوم به شکست دانست.

هما يش بررسي آثار فاجعه بار رژيم صهیونیستي در منطقه خلیج فارس  /لزوم تشکیل صندوق حمايت
بین المللي از مقاومت
در همايش بررسي آثار فاجعه بار رژيم صهیونیستي در منطقه خلیج فارس در قم بر ضرورت باالبردن هزينه هاي
سازش اين کشورها با رژيم صهیونیستي توسط کشورهاي اسالمي و تشکیل صندوق حمايت بین المللي از
مقاومت تاکید شد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکز قم ،این همایش صبح امروز در سپاه علي ابن ابیطالب
(ع) قم و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.

آيت هللا کعبي عضو مجلس خبرگان رهبري در

سخنانی در این همایش با تشریح شرایط منطقه  ،عادي سازي روابط امارات متحده عربي و بحرين با رژيم
صهیونیستي را مورد توجه قرار داد و گفت :اين مسئله موجب تسريع در بیداري اسالمي و کوتاه تر کردن عمر رژيم
صهیونیستي خواهد شد .وي افزود :عادي سازي روابط  ،از نظر حقوقي تاثیري در تغییر ماهیت اشغالگري رژيم
صهیونیستي ندارد چراکه بر اساس قطعنامه سال  ۲۰۱۲سازمان ملل متحد،فلسطین به رسمیت شناخته شده
است .آيت هللا کعبي همچنین بر ضرورت باالبردن هزينه هاي سازش اين کشورها با رژيم صهیونیستي توسط
کشورهاي اسالمي تاکید کرد .عضو مجلس خبرگان رهبري به یکی از راهکارها براي جلوگیري از ورود رژيم
صهیونیستي به منطقه خلیج فارس اشاره کرد و افزود :تشکیل صندوق حمايت بین المللي از مقاومت به منظور
تهیه سالح و آذوقه براي آنها از جمله این راهکارهاست .وی گفت :کلید آزادی قدس پیروزی جبهه مقاومت در یمن
است .آيت هللا کعبي پیش بیني کرد که مردم بحرين  ،امارات و کشورهاي در آستانه سازش ،تن به اين ذلت
نخواهند داد و در مقابل سردمداران خود خواهند ايستاد .وي به تئوري بن گوريون براي ايجاد اسرائیل اشاره کرد و
گفت :برخالف ايده او که ياس کشورهاي اسالمي را موجب ماندگاري اسرائیل میدانست،همه ملت هاي مسلمان
بايد ياس و ناامیدي را کنار بگذارند و بدانند که تنها ،منطق مقاومت باعث آزادي فلسطین خواهد شد .عضو مجلس
خبرگان رهبري با اشاره به اينکه منطق دفاع مقدس  ،میتواند موجب آزادي فلسطین شود گفت :جمهوري
اسالمي هم با دفاع مشروع خود توانست عراق را به عنوان متجاوز در سازمان ملل معرفي کند اگرچه هنوز به
برخي از حقوق خود نرسیده که يکي از آنها تعیین مرز ايران و عراق در اروند رود و اليروبي آن است .سردار
انبارکي رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور هم در اين همايش با تهديد تلويحي کشورهاي سازشکار گفت:
هرچند حضور رژيم صهیون یستي اين منطقه را متنجس مي کند اما عناصر جهادي به ويژه مسلمین و مسلمات
منطقه را تطهیر خواهند کرد .وي به علل عادي سازي روابط کشورهاي منطقه با رژيم صهیونیستي اشاره کرد و
گفت :افزايش قدرت جبهه مقاومت،انزواي سیاسي رژيم صهیونیستي پس از شکست در جنگ هاي  ۲۲و  ۳۳روزه،

اختالفات ايران با برخي کشورهاي عربي ،ورشکستگي اقتصاد آمريکا و جبران آن از طريق ايران هراسي و فروش
تسلیحات به کشورهاي منطقه،شکست دومینو وار آمريکا در عراق ،سوريه و يمن  ،شکست آمريکا در برجام
(هرچند ما حرف هايي در اين مورد داريم)،دسترسي به خلیج فارس و شمال آفريقا،دسترسي به انرژي ارزان و
جلوگیري از نفوذ کشورهاي روسیه و چین در منطقه از جمله علل اين مسئله است .وي پیامدهاي عادي سازي
اين روابط را هم مورد توجه قرار داد و گفت :نفوذ رژيم صهیونیستي در دستگاههاي اقتصادي و سیاسي
کشورهاي جهان اسالم،ايجاد انشقاق در ک شور هاي اسالمي،مشروعیت بخشي به رژيم صهیونیستي و تضعیف
ايدئولوژي جهان اسالم در خصوص پیروزي حق بر باطل از مهمترين پیامدهاي عادي سازي روابط است .وي بر
ضرورت تشکیل مجمع حقوقدانان جهان اسالم به منظور شکل گیري دادگاه بین المللي اسالمي تاکید کرد و افزود:
تقويت سا زمان کنفرانس اسالمي هم میتواند در جهت جلوگیري از اين سازش ها موثر باشد.

رویترز گزارش داد  /چین پیش بینیهای رشد اقتصادی خود را کاهش می دهد
منابع آگاه خبری اعالم کردند چین پیش بینیهای مربوط به رشد اقتصادی در پنج سال آینده را کاهش خواهد داد.
به گزارش سرويس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری رویترز ،منابع آگاه خبری اعالم کردند چین
پیش بینیهای مربوط به رشد اقتصادی در پنج سال آینده را کاهش خواهد داد .منابع آگاه در چین اعالم کردند با
توجه به پدیدار شدن موانع و مشکالت جدید از جمله ادامه تنش میان چین و آمریکا و جنگهای تجاری که در پیش
خواهد بود ،چین پیش بینیهای مربوط به رشد اقتصادی در پنج ساله آینده را (فاصله سالهای  ۲۰۲۰تا )۲۰۲۵
کاهش خواهد داد .این منابع خبری اعالم کردند شی جینپینگ ،رئیس جمهوری چین ،و دیگر رهبران این کشور قرار
است در نشست حزب کمونیست ،برای سالهای  ۲۰۲۱تا  ۲۰۲۵برنامه بازیابی اقتصادی و رونق تولید و خدمات
جدیدی را به بحث بگذارند و در نهایت آن را تصویب کنند .به گزارش خبرگزاری شینهوا قرار است نشست حزب
کمونیست چین در روزهای  ۲۶تا  ۲۹اکتبر امسال برگزار شود .در پایان یک بحث داخلی که با هدف تصمیم گیری
درباره انجام انعطافهای بیشتر در زمینههای اقتصادی برگزار شده بود ،تصمیم گیرندگان چینیها ارزیابی کرده
بودند که پیگیری هدف پنج ساله برای دومین اقتصاد بزرگ جهان ضروری است .اقتصاددانان و کارشناسان مسائل
مالی و سرمایه گذاری و اندیشکدههای اقتصادی ارزیابی کرده اند که چین طی سالهای آینده به طور میانگین پنج
درصد رشد اقتصادی خواهد داشت .به طور دقیق تر رشد اقتصادی چین طی پنج سال آینده در بازه رقمی پنج تا
پنج و نیم درصد در نوسان خواهد بود .این در حالی است که رشد اقتصادی چین در پنج سال گذشته به طور
میانگین شش و نیم درصد بوده است .دفتر اطالع رسانی شورای دولتی چین به این خبر و گزارشها هنوز واکنش
نشان نداده است .برخی از مشاوران دولت معتقدند چین باید به تعیین اهداف رسمی رشد اقتصادی پایان دهد تا
سرمایه گذاریهای مولدتر تشویق شوند و از این به بعد کمتر خود را به اجرای برنامه بازیابی اقتصادی و رونق
تولید و خدمات مبتنی بر استقراض وابسته کند .در ماه مه ،چین برای اولین بار در  ۱۸سال گذشته از اعالم رقمی
برای رشد اقتصادی کشور به علت شیوع بیماری کرونا اجتناب کرد .برخی اقتصاددانان و کارشناسان مسائل مالی
و سرمایه گذاری بر این باورند که دولت رشد اقتصادی سه درصد را برای امسال در نظر گرفته است .برنامه
بازیابی اقتصادی و رونق تولید و خدمات پنج ساله چین قرار است در اول سال  ۲۰۲۱اعالم شود .در همین زمان
هدف نهایی رشد اقتصا دی کشور در پنج سال آینده نیز توسط رهبران چین اعالم خواهد شد .چین در مسیر
اقتصادی پیش روی خود با موانع و مشکالت زیادی مواجه است .از جمله این موانع ادامه تنش تجاری با آمریکا،
ظهور فناوریهای نوین و بروز زمینههای دیگر اقتصادی در جهان است.

-

اقتصادآنالین:
به دنبال تحریم آمریکا اتفاق افتاد :سقوط سهام بزرگترین شرکت تولید تراشه چین

سهام شرکت  SMICدر معامالت امروز به خاطر تحریمهای احتمالی آمریکا و محدود شدن فروش تجهیزات به آن،
سقوط سنگینی را تجربه کرد .به گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس ،ارزش سهام شرکت اسمیک  SMICچین که
بزرگترین شرکت تولید تراشه این کشور به شمار میرود ،به خاطر اعمال احتمالی تحریم از سوی دولت آمریکا در
معامالت امروز  ۷درصد منفی شد .سهام این شرکت در بورس هنگکنگ هم امروز  ٥درصد ریخت .گزارشات حاکی
از آن است که دولت آمریکا با این ادعا که از تراشههای تولیدی این شرکت در تولید تجهیزات نظامی استفاده
میشود قصد دارد آن را تحریم کند .در صورت نهایی شدن این طرح تحریم از این به بعد شرکتهای آمریکایی که
اصلیترین تامین کنندگان قطعه برای  SMICبه شمار میروند ،باید برای فروش قطعه به طرف چینی از دولت
آمریکا مجوز بگیرند .این گزارشات میافزایند که وزارت بازرگانی آمریکا طی نامهای به شرکتهای این کشور
مدعی شده که از قطعات صادر شده به  SMICدر تولید تجهیزات نظامی استفاده میشود .سهام شرکت SMIC
هر گونه ارتباط با نیروهای مسلح چین را رد کرده و اعالم کرده است صحبت از تحریمها علیه این شرکت چینی
فعال در حد رسانه بوده و هیچ ابالغ رسمی به آن صورت نگرفته است .این شرکت چینی از سهامداران خود
خواسته است ،تا صبور باشند .روزنامه گلوبال تایمز چین وابسته به دولت این کشور ،در پی صحبت از
تحریم  SMICمدعی شده که پکن با فشارهای جدی در حوزه فناوریهای پیشرفته از سوی آمریکا مواجه است.
این روزنامه اعالم کرده است که چین باید خود را برای یک تنش بلندمدت در حوزه فناوری آماده کرده و به وابستگی
خود در حوزههای مهم و حیاتی به خصوص به آمریکا پایان دهد.

-

خبرآنالین:
هدیه متفاوت محسن رضایی به وزیر امور بین الملل چین

فارس نوشت :دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :ترور سردار سلیمانی سند مهمی برای اثبات این است که
آمریکاییها تروریسم را در جهان تقویت میکنند .محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و «سونگ
تائو» وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین پیش از ظهر امروز (دوشنبه  ۷مهرماه) به صورت ویدئوکنفرانس
درباره گسترش روابط دو کشور و مسائل جهانی به گفتگو پرداختند  .در ابتدای این دیدار دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام با قدردانی از مواضع چین در قبال ایران گفت :از مواضع شما در مورد کشورمان و حمایت مقامات
شما در سازمان ملل و شورای امنیت از ایران قدردانی می کنم .آمریکایی ها در تبلیغاتشان روابط ما و شما را
تحریف کرده اند و در مورد ایران و چین سخنان خالف واقع زیادی را بر زبان رانده اند و بایستی همراه با هم جبهه
مشترک ضد تحریف و جوسازی آمریکا تشکیل دهیم .رضایی با اشاره به وضعیت و عملکردهای حاکمان آمریکا در
مناسبات جهانی گفت :آمریکا به تقابل با اکثریت کشورهای جهان روی آورده است .پیشینه تاریخی آمریکا ،سابقه
خوبی نبوده است ولی در چند سال اخیر شاهد یک فاجعه جهانی هستیم که آقای ترامپ آن را رقم زده است.
آمریکایی ها قبال دم از آزادی می زدند و اما اکنون در کنار آزادی ،عدالت را نیز زیر پا گذاشته اند و امروز می بینیم
که آمریکایی ها آزادی و عدالت و انسانیت را زیر پا گذاشته اند .اگر تا دیروز آمریکایی ها از بازار آزاد دم می زدند اما
امروز آزادی را از بازارهای بین المللی گرفته اند .وی با اشاره به اقدامات ایران برای مبارزه با تروریست های
داعش افزود :اگر مبارزه ایران با داعش نبود ،کل منطقه تحت الشعاع تروریست ها قرار می گرفت و جمهوری
اسالمی ایران در صف اول مبارزه با داعش ایستاد اما آمریکایی ها برادر عزیزمان قاسم سلیمانی که قهرمان

مبارزه با تروریست ها بود را در بغداد ترور کردند .این ترور سند مهمی برای اثبات این است که آمریکایی ها
تروریسم را در جهان تقویت می کنند .آنها به دروغ گفتند که سردار سلیمانی به بغداد رفته بوده تا دستور حمله به
آمریکایی ها را صادر کند .رضایی با اشاره به سابقه تمدنی ایران و چین گفت :در این اوضاع ،ایران و چین باید
همکاری بیشتری داشته باشند .من همکاری دست جمعی بین کشورهای جهان را پیشنهاد می کنم تا علیه
استبداد و انحصار طلبی و بی عدالتی هم صدا شویم .این همکاری دست جمعی می تواند خسارت دخالت های
آمریکا به جامعه جهانی را کمتر کند .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سفر سال گذشته وزیر امور
بین الملل حزب حاکم چین به ایران گفت :از طرف دیگر بعد از سفر شما به ایران ،انتظار ما این است که آن بحثها
پیگیری شود و امیدوارم که شما ،تدابیری اتخاذ کنید تا بین چین و ایران  ،برنامه هایی برای سرعت بخشیدن به
همکاری ها ،پیش بینی شود .در این دیدار «سونگ تائو» وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین گفت :از ارزیابی
آقای رضایی در مورد روابط راهبردی ایران و چین قدردانی می کنم .دو کشور چین و ایران صمیمت و دوستی خود
را از دی رباز شروع کرده اند و من هم مانند شما از توسعه روابط حمایت می کنم .برقراری روابط جامع راهبردی بین
کشور ،فصل جدیدی را آغاز کرده است و دو کشور به یک سری توافق برای همکاری رسیده اند و حمایت اقتصادی
از شرکت های دو کشور را در دستور کار قرار داده ایم .همچنین در موضوع بیماری کرونا ،اولین محموله های کمک
های پزشکی را به درخواست شما به ایران ارسال کردیم .سونگ تائو افزود :روابط ایران و چین مورد توجه سایر
کشورهای دیگر به ویژه سایر بازیگران منطقه ای است .در داخل ایران برخی از گسترش روابط ما ،دچار سوتفاهم
شده اند اما همان طور که آقای «شیجین پی» رئیس جمهور چین در گفتگو با رئیس جمهور ایران تاکید کرده است،
پاسداری از کرامت و عزت  ،حق حاکمیت ایران ،مورد حمایت و تاکید ماست .وزیر امور بین الملل حزب حاکم چین
گفت :سال گذشته در سفر به ایران و در دیدار با شما ،پیشنهادهایی را برای گسترش روابط بررسی کردیم و امروز
از این فرصت استفاده می کنم تا پیشنهادهایی را برای تعمیق روابط راهبردی بین مجمع و وزارت بین الملل چین
به اشتراک بگذاریم تا هماهنگی های بیشتری در این روابط حاصل شود .وی گفت :آمریکا برای حفاظت از جایگاه
هژمونی خود با یک جانبه گرایی اقتصادی ،سلطه جویی و زورگویی روی آورده است و به بهانه حقوق بشر با
رفتاری دوگانه در امور کشورها دخالت می کند و صلح و ثبات جهان را آسیب پذیر کرده و خسارات زیادی را به
منافع کشورهای دیگر وارد ساخته است .شاهد هستیم که جریانی افراطی در آمریکا به شکل دیوانه وار ،تخریب و
تضعیف علیه چین را دنبال می کند .رضایی در این دیدار ،کتاب «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی» را به سونگ تائو
وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین اهدا کرد و گفت :این بیانیه را به شکل اختصاصی برای جنابعالی ارسال
خواهد کرد .در این کتابچه ،رهبر معظم انقال ب به نکات بسیار مهمی در مورد آینده ایران و جهان آینده اشاره کرده
اند و پیش بینی کردهاند که عصر جدیدی پس از فشارهای آمریکا بر ملت ها آغاز خواهد شد .امیدوارم دوستیهای
دو ملت روز به روز بیشتر شود / .کد خبر 1437580

-

خبرگزاری فارس:

درس های مهم شاخص نوآوری جهانی  /۲۰۱۹چگونه هنگ کنگ در لیست برترین هاب های استارتاپی
جهان قرار گرفت
مؤسس مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری با تشریح شاخص نوآوری جهانی سال ،۲۰۱۹توضیح داد که
چگونه هنگ کنگ در فهرست هاب های برتر استارتاپ های جهان قرار گرفت .جعفر مهراد مؤسس مرکز منطقهای
اطالعرسانی علوم و فناوری ،استاد دانشگاه شیراز و چهره ماندگار علمی کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه
علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس ،نتایج شاخص نوآوری جهانی سال  ۲۰۱۹را تشریح کرد .وی گفت :بر اساس

شاخص نوآوری جهانی سال  ،۲۰۱۹هنگ کنگ سومین کشور نوآور آسیای جنوب شرقی ،آسیای شرقی و
اقیانوسیه است .سال گذشته برای اکو سیستم استارتاپ های هنگ کنگ سالی شگفت انگیز بود .این اکو
سیستم که به سرعت در حال رشد است باعث شده است که هنگ کنگ در فهرست هابهای برتر استارتاپهای
جهان رتبه بندی شود .این استاد دانشگاه شیراز افزود :طبق گزارش سال  ، InvestHK۲۰۱۹هنگ کنگ در تمام
مولفه های مهم که موجبات رشد یک اکوسیستم استارتاپی را فراهم می آورند به توسعه های قابل توجهی نایل
آمده است .رشد  ۲۱درصدی در کل تعداد استارتاپها که تعداد آن  ۳۱۸۴استارتاپ است .همینطور ،افزایش ۳۱
درصدی در نرخ استخدام که مجموع کارکنان شاغل در استارتاپها را به  ۱۲۴۷۸نفر افزایش داده است .این چهره
ماندگار علمی کشور تصریح کرد :اساس این اکو سیستم استارتاپی رشد یابنده را گروه های چند فرهنگی تشکیل
می دهند که در واقع پایه گذاران استارتاپها به حساب می آیند .این گروه ها که از فرهنگ های مختلف گرد هم
آمدهاند در ایجاد فرصت های شغلی برای اقتصاد هنگ کنگ نقش بی بدیلی ایفا می کنند .در نتیجه،
تعداد شتابدهنده ها ،مراکز رشد و محل های کار مشترک به شدت افزایش پیدا کرده است .این اکو سیستم با
شبکهای از ذینفعان ،پدیدآورندگان ،طراحان و مبتکران پشتیبانی می شود.
*اکو سیستم استارتاپی آسیای شرقی از منابع مهم و بزرگ اقتصادی هستند  //وی ادامه داد :اکو
سیستم استارتاپی هنگ کنگ به سرعت در حال پیشرفت است .در سال  ،۲۰۱۹کل سرمایهگذاری در
صنعت استارتاپ بالغ بر  ۷۲۰میلیون دالر بود .مهراد تصریح کرد :دولت هنگ کنگ امروز نه تنها از میزان فعالیت ها
کاسته بلکه سیاست های اعطا و صدور ویزا را نیز سرعت بخشیده است .نتیجه این سیاست ها آن است که نخبه
های فنی و غیر فنی با همکاری های مستمر با اکو سیستم استارتاپی هنگ کنگ به ترفیع جایگاه اقتصادی آن
کمک شایان توجهی می کنند .با دسترسی به جدیدترین فناوری ها ،بودجه های قابل توجه دولتی و کاربرد
فناوری برای کاهش هزینه کسب و کارها انتظار می رود که اکو سیستم استارتاپی هنگ کنگ در آینده نزدیک به
نقطه اوج خود برسد .مؤسس مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری گفت :الزم است راه ها و عواملی که
باعث توسعه بی سابقه اکو سیستم استارتاپی هنگ کنگ شده است بیشتر بررسی شود .سرمایه گذاران
خارجی به این توان پی برده اند که اکو سیستم استارتاپی آسیای شرقی از منابع مهم و بزرگ اقتصادی اند و چون
هنگ کنگ در بین اکو سیستم های آسیایی از باالترین رشد برخوردار است از این رو گروه های مختلف
سرمایهگذاری از کشور های مهم جهان به این اکو سیستم جذب می شوند .این استاد دانشگاه شیراز گفت :توجه
و عالقه سرمایه گذاران غیر محلی اکو سیستم استارتاپی هنگ کنگ را در صدر فرصت های سرمایه گذاری جهانی
قرار داده است .امروز ۳۴ ،درصد بنیانگذاران استارتاپی هنگ کنگ افراد غیر محلی ۵۹ ،درصد افراد محلی و  ۷درصد
نیز هنگ کنگی هایی هستند که به سرزمین خود باز گشته اند .بنیانگذاران غیر محلی شامل گروه های متفاوتی از
کشورهای آمریکا ،بریتانیا ،استرالیا ،فرانسه ،کانادا ،سرزمین اصلی چین ،ایتالیا ،هندوستان ،سنگاپور و آلمان و
سایر کشورهای جهان است .این چهره ماندگار علمی کشور افزود :امروز هر صنعتی را که بتوان تصور کرد در
هنگ کنگ رو به توسعه است .در اکوسیستم استارتاپی هنگ کنگ به سختی می توان عرصه ای را دید که مورد
بی توجهی کارافرینان قرار گرفته باشد .کارافرینان جوان اپ هایی را طراحی می کنند که مورد تقاضای بین المللی
است .تیم های کارآفرین مسایل فناوری های مالی را برطرف و راه حل های نواورانه و منحصر به فردی را برای
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و شرکت های خدماتی و مهندسی ارایه می دهند .مهراد تصریح کرد :طبق آمار
سال  ۲۰۱۹این صنایع باالترین تعداد استارتاپ ها را به خود اختصاص داده اند .فناوری های مالی با بیش از
 ۴۵۶استارتاپ ،تجارت الکترونیکی و مدیریت زنجیره تولید  ۳۴۲استارتاپ ،خدمات لجستیکی فناوری و اطالعات
 ۳۴۲استارتاپ ،کامپیوتر و فناوری  ۳۲۲استارتاپ ،طراحی  ۳۰۱استارتاپ ،خدمات فنی و مشورتی  ۲۸۷استارتاپ،
تحلیل داده ها  ۲۲۴استارتاپ ،صنعت سخت افزاری  ۲۱۰استارتاپ ،آموزش و فراگیری بر روی هم  ۱۵۸استارتاپ،

بهداشت و پزشکی  ۱۵۱استارتاپ ،بیو تکنولوژی  ۳۲استارتاپ ،صنایع ساخت ربات ها و ادوات هوشمند
 ۳۳استارتاپ ،فناوری غذایی  ۴۱استارتاپ ،نواوری های اجتماعی  ۵۴استارتاپ ،صنعت فناوری سبز پایدار
 ۹۳استارتاپ ،شهر هوشمند  ۱۰۴استارتاپ و بازی ها و سرگرمی های دیجیتالی  ۱۳۵استارتاپ .وی افزود :با
شناختی که از اکو سیستم استارتاپی رو به رشد هنگ کنگ وجود دارد اکنون نسل جوان برای کارآفرینی بسیار
آگاهانه و هوشیارانه عمل میکند .در هنگ کنگ هر نخبه ای قطع نظر از مهارت هایی که دارد می تواند در یک
کسب و کار مهم از کیفیت باالیی اهمیتی نیز برخوردار است مشغول به کار شود .مقامات هنگ کنگ برای
پشتیبانی بیشتر از این اکو سیستم استارتاپی از والدین این کارافرینان جوان هم به طور قاطع و جدی حمایت می
کنند .وی خاطر نشان کرد :موفقیت این اکو سیستم استارتاپی را عمدتا می توان به کارافرینان و مبتکران نسبت
داد که بدون آنها این پیشرفت میسر نبود .با وجود این نخبگی ،فناوری و آموزش نیز در ترفیع جایگاه استارتاپ ها و
کسب پشتیبانی مالی از کشور های مختلف جهان نقش مهمی ایفا می کند .انتهای پیام/

نگاهی به قیمت خودروهای چینی در بازار ایران
قیمت سرکش خودرو آنچنان می تازد که نه تنها خودروسازان ،بلکه وزارت صمت نیز توانایی مهار آن را ندارد و
رکورد تاریخی ورود پراید به باشگاه  ۱۰۰میلیونیها چنان شگفتآور بود که بر همگان مشخص شد این آسمان
گرانی ،گویا هیچ سقفی ندارد .در این میان و در روزهای گذشته ،شاهد عرضه لیست قیمت جدید محصوالت یکی
از خودروسازان قدیمی چینی بودیم و در این لیست مشخص شد که قیمت یک دستگاه خودروی شاسیبلند
چینی پرفروش ،به بیش از  ۸۰۰میلیون تومان رسید .این در حالی بود که تا همین چند ماه پیش ،با همین رقم
میتوانستیم یک کرهای و یا حتی آلمانی کمکارکرد سوار شویم که البته این گزینهها برای اکثر جامعه به رویایی
دست نیافتنی تبدیل شدهاند .اما در این مقاله قصد داریم نگاهی دقیق و ریزبینانه به قیمتهای خودروهای چینی
در بازارهای خارجی و مقایسه آن با قیمت فروش در بازار ایران داشته باشیم .در هر صورت خودروهای چینی تا
همین چند وقت پیش بر طبل ارزان قیمتی میکوبیدند و حال حتی تولیدیهای داخلی به مرز یک میلیارد نیز نزدیک
میشوند .اما سوال اصلی اینجا است که باالخره یک خودروی چینی واقعاً چقدر ارزش دارد و آیا قیمتهای اعالم
شده در بازار ایران برای این خودروها منطقی است یا خیر.
قیمت خودروهای چینی!؟  //اجازه دهید یک نگاهی به قیمتهای جهانی خودروهای چینی معروف بازار ایران
بیندازیم .در جدول زیر مشاهده میکنید که قیمت هر خودروی تولید داخل در بازار جهانی دقیقاً چقدر قیمت دارد.
البته قیمت اعالم شده در این جدول ،برای خرید خودرو به صورت  CBUیعنی خودرو به صورت کامل است که به
لطف توقف واردات خودرو منتفی است .اما همین خودروها به صورت  SKDتوسط خودروسازان داخلی خریداری
شده که با قیمت جهانی آنچنان تفاوت قیمتی ندارند (اکثر خودروسازان داخلی ،میزان داخلیسازی کمتر از ۱٥
درصد دارند لذا اکثر قطعات به صورت کامل وارد میشوند و تنها با اندکی داخلیسازی روی خط تولید داخل کشور
مونتاژ میشوند) .اما این تمام ماجرای پرپیچ و خم خودروسازان نیست زیرا برای وارد کردن این قطعات به صورت
SKDبایستی هزینههایی همچون حمل (اکثراً با قطار) ۹ ،درصد ارزش افزوده ۳ ،درصد شمارهگذاری ،هزینههای
اضافی برای حواله پول به چین (بدلیل مشکالت بینالمللی در انتقال مالی) ،هزینههایی همچون نیروهای کار در
خط تولید و در نهایت سد بزرگ  4۰تا  4٥درصدی عوارض گمرک (با احتساب دالر  4۲۰۰تومان) را پشت سر بگذارند
تا بتوانند یک خودرو را با پالک ملی به دست مشتری برسانند .حال در این قسمت قصد داریم نگاهی بیطرفانه به
چند مثال داشته باشیم و با اندکی تلرانس ،مشخص کنیم که قیمت تمام شده هر خودرو تا رسیدن به دست
مشتری چقدر تمام آب میخورد و متوجه شویم که هر خودروی چینی در بازار ایران به چه میزان گرانتر از بازار

جهانی فروخته میشود .همانطورکه در جدول زیر آوردهایم ،قیمت خودروهایی مثل چری تیگو  ۷و یا چری تیگو
 ٥و جک  S5و  ...آورده شده است .قیمتها سعی شده دقیقاً مشابه نمونه عرضه شده در بازار ایران باشند.
*(قیمتها بر اساس دالر  ۲۹هزار تومان و سایتهای خارجی مختلف استخراج شدهاند و این حق به هر
خودروساز داده شده که در صورت مغایرت قیمت خرید با قیمتهای مندرج در این جدول ،با خودروبانک جهت ارایه
مدارک و اصالح مطلب تماس بگیرد) طبق این جدول قیمت به طور مثال قیمت خودرویی مثل چری تیگو  ۷در بازار
جهانی  ۲۰.4۷۰دالر است .اگر قصد داشته باشید با دالر  ۲۹۰۰۰تومان این خودرو را در بازار جهانی (مثل روسیه یا
چین) خریداری کنید ،باید مبلغ معادل  ٥۹۲میلیون تومان پول بدهید .اما این خودرو با هزینههای مختلف از جمله
حمل و نقل ،عوارض گمرک ،پرسنل و سود شرکت ،در بازار ایران با قیمت  ۸۱۰میلیون تومان فروخته میشود که
حدود  ۲۱۸میلیون تومان گرانتر از بازار جهانی است.
چری گران ،جک منطقی و  SWMارزان  //با نیم نگاهی به این لیست چند موضوع به وضوح مشخص میشود.
ابتدا میتوان به این نکته اشاره کر د که خودروهای چری اگرچه خودروهای ارزان قیمتی نیستند ،اما در بازار ایران
بسیار گرانتر از بازار جهانی به فروش میرسند .نکته دوم اینکه خودروهای جک و یا جیلی با هزینههای معقول و
قیمت منطقی به بازار ایران رسیدهاند و در نهایت این پالس به بازار داده میشود که خودروی  SWM G01هنوز
رشد قیمتی خود را بعد از گران شدن دالر نکرده و باید احتماالً منتظر رشد شدید قیمت  SWM G01از سوی سیف
خودرو و معادلسازی آن با دالر روز بازار باشیم.
دلیل رشد قیمت خودروهای چینی در چند ماه اخیر؟  //تا همین چند وقت پیش خودروهای چینی نماد خودروهای
ارزان در بازار ایران بودند و حتی رقابت قیمتی سختی را با داخلیهای پرفروش داشتند .اما در دو سال گذشته
شاهد رشد قیمت شدید این خودروها هستیم و با وجود تولید آنها در خودروسازیهای داخلی باز هم ترمز این
صعود بیپایان قیمت تمام شده خودروهای چینی گرفته نشد .ریشه این مشکل را باید در قیمت روز ارز بدانیم زیرا
این خودروهای همانطورکه اشاره کردیم ،به صورت  SKDوارد کشور میشوند و وابستگی کامل به قیمت روز دالر
در این محصوالت وجود دارد .حتی قطعهسازان داخلی نیز به دلیل وابستگی به موارد اولیه وارد شده ،چنین
مشکلی دارند و با باال رفتن قیمت ارز ،قیمت مواد اولیه و در ادامه قیمت قطعات و خودرو نیز افزایش پیدا میکند.
لذا شاید اگر دولت قصد دارد به موج عظیم نارضایتی مردم از قیمتهای خودروهای تولید داخل پایان دهد و مانع از
موجسواری جادهمخصوصیها روی شیب صعودی دالر بشود ،باید فکری به حال کنترل قیمت ارز کند وگرنه با این
روند کنونی ،به این زودیها شاهد توقفی در رشد روز افزون قیمت خودروهای داخلی و وارداتی نخواهیم بود.

قراردادهای بر زمینمانده چین در بازسازی سوریه
بررسی عملکرد چین در نحوه ورود به بازسازی سوریه نشان میدهد که اگرچه این کشور قراردادهایی مانند ایجاد
شهرک صنعتی با هزینه  ۲میلیارد دالر منعقد کرده است اما چین تا تسلط کامل دولت سوریه بر همه مناطق،
بهصورت جدی به عرصه بازسازی این کشور وارد نخواهد شد .به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،چین
ازجمله کشورهایی بود که از آغاز بحران سوریه ،تالش کرد تا از حاکمیت و یکپارچگی این کشور عربی حمایت کند.
همکاریهای چین با روسیه در شورای امنیت و ارسال کمکهای بشردوستانه بهصورت مداوم به سوریه را
میتوان در این راستا ارزیابی کرد.
* تالش دولت سوریه برای وارد کردن چین به روند بازسازی این کشور  //بعد از فروکش کردن بحران سوریه،
چینیها اعالم کردند که میخواهند در دروه بازسازی نیز همانند دوران بحران ،فعاالنه عمل نمایند .در همین راستا،
سفیر چین در سوریه در  ۱۲فوریه  ۲۰۱۸به خبرگزاری شینهوا گفت« :فکر میکنم زمان آن رسیده است که همه
تالشها را برای توسعه و بازسازی سوریه متمرکز کنیم .من فکر میکنم ،چین با ارائه کمکهای بیشتر به مردم و

دولت سوریه در این فرآیند نقش بیشتری خواهد داشت ».از طرف دیگر ،مقامات سوریه نیز از همان ابتدای
فروکش کردن جنگ ،پیشنهادهای مختلفی به چین برای مشارکت در بازسازی ارائه دادند .رئیس اتاق صنعت
سوریه در پیشنهادی به طرفهای چینی ،خواستار افتتاح خط اعتباری  ۱۰میلیارد دالری برای اعطای وام کمبهره
به صنعتگران سوریه و چین و افتتاح شعب بانکهای چینی در سوریه برای تسهیل تجارت با این کشور شد.
همچنین ،علیحمود ،وزیر حمل ونقل سوریه نیز بر ضرورت تشویق و ایجاد انگیزه در شرکتها ،تجار و
سرمایهگذاران چینی را برای مطالعه پروژههای مربوط به بخش حملونقل در سوریه ،ازجمله ایجاد شهر صنایع
دریایی بین طرطوس و الذقیه تأکید کرد .به گفته مقامات سوریه ،یکی از اصلیترین جذابیتهای این کشور برای
چینی ها در راستای وارد شدن به بازسازی ،قرار گرفتن این کشور در مسیر جاده ابریشم است که در حال حاضر
بزرگترین پروژه کشور چین در منطقه غرب آسیا است .در همین راستا ،بشار اسد رئیسجمهور سوریه در دسامبر
 ۲۰۱۹در مصاحبه با یک رسانه چینی گفت«  ۶:پروژه بزرگ را متناسب با شرایط جاده ابریشم ،به مقامات چینی
پیشنهاد دادهایم و منتظر پاسخ آنها هستیم».
*قراردادهای بر زمینمانده چین در بازسازی سوریه  //در سال  ۲۰۱۷و بعد از سفرهای متعدد هیئتهای تجاری
چین به سوریه ،پکن میزبان اولین نمایشگاه بازسازی سوریه بود .در این نمایشگاه ،قراردادی برای ایجاد
شهرکهای صنعتی منعقد گردید .همچنین نایبرئیس انجمن مبادالت چین و عرب ،چنیونگ در اواسط سال ۲۰۱۷
اعالم کرد که دو کشور در حال مذاکره درباره طرحی برای ایجاد منطقه صنعتی مشترک در خاک سوریه
هستند .مطابق اظهارات مقامات چینی ،کل سرمایه گذاری موردنیاز این پروژه دو میلیارد دالر برآورد شده است که
میتواند  4۰هزار شغل ایجاد کند .در همان سال ،سفیر سوریه در چین نیز اعالم کرد که کشورش آماده است تا به
چین با یوان نفت بفروشد .در اواخر سال  ۲۰۱۹نیز شرکت عمومی زمینشناسی و منابع معدنی سوریه
تفاهمنامهای را با یک شرکت چینی برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری در تولید مواد اولیه صنعت سیمان ،ماسه
و سنگ ساختمان امضا کرد که هنوز اجرایی نشده است.
*آیا سوریه میتواند از وام  ۲۳میلیارد دالری چین به کشورهای عربی بهرهمند شود؟  //چین در سال  ۲۰۱۸یک
بسته وام به ارزش  ۲۳میلیارد دالری برای کمک به رشد اقتصادی کشورهای عربی ،پیشنهاد داده که قرار است
برای بازسازی اقتصادی و صنعتی شامل همکاری در حوزههای هستهای ،نفت و گاز و انرژیهای پاک استفاده
شود .از این میزان ۳ ،میلیارد دالر برای ایجاد یک صندوق اختصاصی بین چین و کشورهای عربی در نظر گرفتهشده
است .سوریه تالش می کند تا بخشی از این وام را جذب نماید؛ چراکه با توجه به نیاز این کشور برای بازسازی،
ظرفیت زیادی برای سرمایهگذاری وجود دارد .دراینبین احتماالً این نگرانی در دولت چین وجود دارد که سوریه به
دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی خود ،نتواند وام دریافتی را تسویه نماید .البته پرداخت این وام به سایر کشورهای
عربی نیز هنوز اجرایی نشده و صرفاً در حد یک پیشنهاد مانده است .عالوه بر این پیشنهادها و قراردادها ،چین در
طول بحران ،کمکهای بشر دوستان نیز به سوریه ارائه کرده است .این کمکها هرچند در مقابل کمکهای سایر
همپیمانان مانند روسیه و ایران ناچیز بود اما برای سوریه جنگزده ،غنیمتی مهم به شمار میروند .در همین
راستا ،چین در پنج سال گذشته مبلغ  6۰میلیون دالر در قالب کمکهای بشردوستانه به سوریه کمک کرده است.
در آخرین مرحله از این کمکها ،تفاهمنامهای بین سوریه و چین برای اهداف بشردوستانه به مبلغ  ۱4میلیون دالر
امضا و مقرر شده است تا مبلغ مذکور در زمینه تجهیزات بیمارستانی ،دانشگاه ،تجهیزات اساسی و مواد مربوط به
حفاظت از محیطزیست و سیلوها هزینه شود .در کنار تعلل در ورود به بازسازی سوریه ،چین در مقابل اعمال
تحریمهای جدید آمریکا تحت عنوان قانون سزار ،علیه دولت و ملت سوریه نیز واکنش عملی نداشت و تنها به
واکنش سیاسی و محکومیت آن بسنده کرده است .نماینده چین در سازمان ملل متحد در  ۲۰ژوئن  ۲۰۲۰در واکنش
به اجرایی شدن قانون سزار گفت« :در شرایطی که کشورهای ضعیفی همچون سوریه در حال مقابله

با کرونا هستند ،اعمال تحریمهای بیشتر اقدامی غیرانسانی است و ممکن است باعث فجایع بیشتر شود .».حال
این سؤال پیش میآید که چرا کشور چین با وجود صادرات بیش از  ۱میلیارد دالری به سوریه در سالهای  ۲۰۱۸و
 ۲۰۱۹در ورود به بازسازی سوریه تعلل دارد؟
*چرا چین در ورود به بازسازی سوریه تعلل میورزد؟  //عملکرد چین نشان میدهد که این کشور تا تسلط کامل
دولت سوریه بر همه مناطق ،بهصورت جدی به عرصه بازسازی سوریه وارد نمیشود .مسئله مهمی که میتواند
چین را به حضور در سوریه ترغیب نماید عبور جاده ابریشم از این کشور است؛ اما در حال حاضر چین به دنبال
استفاده از ترکیه در این مسیر است که نسبت به سوریه از امنیت و آبادانی بیشتری برخوردار است و همچنین
مسیر کوتاهتری برای رسیدن به اروپا محسوب میشود .تحریمهای آمریکا مانع دیگری برای حضور چین در سوریه
است که به نظر میرسد ،افزایش تنش و تقابل بین چین و آمریکا ممکن است ،بتواند چین را برای مقابله با
یکجانبهگرایی آمریکا و حضور در دوره بازسازی سوریه ترغیب نماید .به گزارش اندیشکده چتم هاوس در مارس
 ۲۰۲۰چین در ورود به سوریه راه میانه را انتخاب کرده است بهگونهای که نه مانند ایران و روسیه نقش مستقیم در
بازسازی ایفا میکند و نه مانند آمریکا و اروپا در پی تحریم دولت سوریه است .درواقع ،چین تالش دارد تا در
کوتاهمدت نفوذ اقتصادی خود از طریق تجارت ،پروژههای بلندمدت خود در بازسازی را نیز با بازگشت امنیت و
کاهش حساسیت بینالمللی در آینده اجرا نماید .انتهای پیام/

-

شفاف:
تقویت ارتباط علمی و آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاههای چینی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت :برنامه داریم ارتباط علمی ،آموزشی و فناورانه خود را با دانشگاههای کشور
چین تقویت کنیم .به گزارش شفاف ،احمد معتمدی ،رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر در اولین جلسه کارگروه
ایران – چین اظهار کرد :برگزاری این جلسه گام مثبتی در راستای ارتباط علمی میان دو کشور ایران و چین خواهد
بود .او با اشاره به برنامه راهبردی دانشگاه افزود :در این برنامه ارتباطات بین المللی یکی از محورهای اصلی
است که از جهات مختلف برای دانشگاه حائز اهمیت است .این دانشگاه طی سالهای گذشته در رتبه بندیهای
بین المللی رشد خوبی داشته است و در حال حاضر در  ۴رتبه بندی معتبر که مورد تایید وزارت علوم است نیز
حضور دارد این درحالی است که در مقطعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تنها در یک رتبه بندی بین المللی حضور
داشت .معتمدی تصریح کرد :این دانشگاه در رتبه بندیهای بین المللی در رتبههای  ۳۰۰تا  ۶۰۰قرار دارد و
هرساله رتبه دانشگاه ارتقا مییابد .همچنین این دانشگاه درمیان دانشگاههای صنعتی کشور براساس اعالم رتبه
بندیهای بین المللی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است .رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد :این
دانشگاه در حوزه مقاالت و ارجاعات نیز جایگاه خوبی را کسب کرده و براساس رتبه بندی کیو اس این دانشگاه
رتبه  ۱۷را در حوزه ارجاعات دارد .معتمدی گفت :ضعف عمده دانشگاههای کشور در ارتباطات بین المللی است که
شامل جذب دانشجو خارجی ،همکاری با استادان خارجی ،پروژههای مشترک بین المللی و  ...است که باید تقویت
شود.
ارتباطات بین المللی اولویت دانشگاه صنعتی امیرکبیر  //او با بیان اینکه ارتباطات بین المللی اولویت دانشگاه
صنعتی امیرکبیر است ،گفت :فعالیت ما در حوزه بین الملل خوب است و جزو نادر دانشگاههایی هستیم که از
چندسال گذشته معاونت بین الملل دانشگاه را ایجاد کردیم این درحالی است که دیگر دانشگاههای کشور مدیرکل
بین المللی دارند .رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این دانشگاه با دانشگاههای کشورهای اروپایی
ارتباط خوبی دارد ،افزود :الزم است برای همکاری و ارتباط علمی و آموزشی با دانشگاههای آسیایی نیز برنامه

ریزی کنیم .کشور ایران با کشور چین روابط سیاسی قوی دارد ،اما دانشگاههای این دو کشور ارتباط علمی و
آموزشی کمی بایکدیگر دارند که باید این امر تقویت شود .او بیان کرد :دانشگاه صنعتی امیرکبیر از میان کشورهای
آسیایی بیشتر با دانشگاههای کشور ژاپن و کره ارتباط دارد که برنامه داریم ارتباط علمی و آموزشی خود را با
دانشگاههای کشور چین نیز افزایش دهیم .این نشست میتواند همکاری علمی و تحقیقاتی ما را با دانشگاهها و
مراکز علمی خوب کشور چین تقویت کند .انتهای پیام  /منبع :باشگاه خبرنگاران

-

خبرگزاری آنا:

بشار الجعفری :در انتظار شرکای چینی و ایرانی برای مشکارت در بازسازی سوریه هستیم
« بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل روز دوشنبه گفت که سفرش موفقیت آمیز بوده و توافقنامههای
زیادی در این سفر امضاء شد و در انتظار شرکای خود در چین و ایران هستیم تا در موضوع بازسازی سوریه
مشارکت کنند .به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا« ،بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل روز
دوشنبه گفت که سازمان ملل در ظاهر و محتوا تغییر شکل پیدا کرده و قطعنامههای آن اجرا نمیشود .وی در
ادامه سخنانش گفت که سازمان ملل همانند گذشته نیست و خیلی تغییر کرده و امروز این نهاد بینالمللی از
گسستگی رنج میبرد و بسیاری از کشورهای عضو به منشور سازمان ملل که در روز تأسیس آن تهیه شده،
پایبند نیستند .الجعفری اضافه کرد« :ساختار سازمان ملل در سیطره کشورهای غربی قرار دارد که بخش عمدهای
از تأمین مالی این نهاد را در اختیار دارند اما سازمان ملل در بسیاری از پروندهها شکست خورده و در امور داخلی
برخی کشورها بسیار مداخله میکند .وی گفت« :نظام ترکیه  ۴برابر جوالن اشغالی را در اشغال خود دارد و اقدام
به آتش کشاندن محصوالت کشاورزی و تأمین مالی تروریسم در ادلب میپردازد» .نماینده سوریه در سازمان ملل
اضافه کرد« :حضور نظامی ترکیه و آمریکا در سوریه به معنای اشغالگری است.هیچ کسی نباید در امور داخلی
سوریه مداخله کند و به سرقت نفت بپردازد» .وی افزود« :دولتهایی که نماینده ملتهایشان هستند این حق را
دارند که به ایجاد ائتالف خارجی با کشورها برای مبارزه با تروریسم بپردازند» .الجعفری ادامه داد که مدارکی وجود
دارد که نشان میدهد از سال  ۲۰۱۴کشورهای غربی اقدام به تأمین مالی تروریسم علیه دولت سوریه کردهاند.
وی گفت« :ما در حال مبارزه با تروریسم هستیم به همین دلیل به سوی همپیمانانی همانند روسیه و دیگر
کشورها رفتیم چون آنها نیز هدف تروریسم قرار دارند» .نماینده سوریه در سازمان ملل اضافه کرد« :با ایران و
روسیه دستاوردهای زیادی در مبارزه با تروریسم بدست آوردیم اما تا کنون نتوانستهایم به طور کامل آن را
ریشهکن کنیم چون آمریکا در حال تغذیه برخی گروهها با هدف ایجاد بحران است» .وی به سفر اخیر یک هیئت
روسی به دمشق اشاره و آن را موفقیتآمیز توصیف کرد و گفت که این سفر موفقیت آمیز بوده و توافقنامههای
زیادی در این سفر ام ضاء شد و در انتظار شرکای خود در چین و ایران هستیم تا در موضوع بازسازی سوریه
مشارکت کنند .الجعفری گفت از تمامی کسانی که میخواهند در بازسازی سوریه بدون پیش شرط یا مداخله
مشارکت کنند استقبال میکنیم .انتهای پیام/

-

باشگاه خبرنگاران:

اعطا گرنت آغازین به استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای همکاری با دانشگاههای چینی
معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت :گرنت آغازین به استادانی اختصاص مییابد که اقدام به همکاری
با دانشگاههای کشور چین در حوزه علمی ،آموزشی و فناوری میکنند .به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی

پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ،ابوالقاسم مسگرپور طوسی ،معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در
اولین جلسه کارگروه ایران – چین اظهار کرد :این جلسه زمینه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه
های کشور چین را فراهم می کند .او افزود :امضا تفاهم نامه ها میان دانشگاه های دو کشور موجب شکل گیری
همکاری مختلفی در حوزه های آموزش ،پژوهش و فناوری دارد و این دانشگاه نیز برنامه دارد در این حوزه ها با
دانشگاه های کشور چین فعالیت کند .معاون بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اختصاص گرنت آغازین به
استادان این دانشگاه خبر داد و گفت :این گرنت به استادانی اختصاص می یابد که اقدام به همکاری با دانشگاه
های کشور چین در حوزه علمی ،آموزشی و فناوری می کنند .این طرح در هیات رئیسه دانشگاه تصویب شده و
جزئیات آن در سایت دانشگاه قرار دارد .گل رو ،مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نیز در این جلسه تصریح کرد :براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است برنامه هایی چون تبادل دانشجو ،تبادل
استاد و دوره های مشترک در حوزه آموزشی با دانشگاه های کشور چین پیگیری شود .او بیان کرد :ارتباطات این
دانشگاه با دانشگاه های کشور چین در حوزه پژوهشی در زمینه های انتشارات مشترک ،آزمایشگاه مشترک،
کنفرانس مشترک و استاد مشترک خواهد بود .گل رو ادامه داد :همچنین در این نشست در حوزه فناوری نیز به
انتقال فناوری ،تاسیس مراکز رشد مشترک و همکاری بین شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های هر دو
کشور تاکید شد .مدیرهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود :برنامه استراتژیک
همکاری استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازه زمانی  ۵ساله تبیین و توصیف شد و از استادان کارگروه ایران –
چین خواسته شد در این راستا گام بردارند .انتهای پیام/

خبرنامه - :حدیث هفته(:)۲8
« حسين درى از درهاى بهشت» (بمناسبت اربعين حسينی)

پیامبرگرامی اسالم که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
م اإلْحسانُ وَ بِالْحُسَینِ تَسعَدونَ وَ بِهِ
بى اُنذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى طالِبِ اهْتَدَیتُم… وَ بِالْحَسَنِ اُعْطیتُ ُ
تَشقونَ أال وَ إنَّ الْحُسَینَ بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّهِ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه عَلَیهِ ریحَ الْجَنَّهِ؛

به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله على علیه السالم هدایت مى یابید و به
وسیله حسن احسان مى شوید و به وسیله حسین خوشبخت مى گردید و بدون او
بدبخت .بدانید که حسین درى از درهاى بهشت است ،هر کس با او دشمنى کند،
خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى کند.
البرهان فی تفسیر القرآن ج ، 3ص۲3۲
خبرنامه - :حدیث هفته(:)۲8
« عزاداری صاحب زوان برای جدش امام حسين (ع)» (بمناسبت اربعين حسينی)

امام مهدی (عج)که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:

ألَندُبَ َّنکَ صَباحاً و مَسا ًء و ألَبکِ َینَّ عَ َلیکَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً.
هرصبح و شام بر تو گریه و شیون مىکنم و در مصیبت تو به جاى اشک ،خون مى گریم.
بحار األنوار(ط-بیروت) ج  – 98ص ۲38

به ««خبـرنامه

"انجمن دوستی ایران و چين"»»،
درشبکه اجتماعی و پيام رسان "ایتـا" بپيوندید.
گردآوری اخبار از خبرگزاریها و رسانه های جمعی کشور،
https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474

پل ارتباطی با اعضا:
(فقط پیامک):

09221046867

📧: icfabulliten@gmail.com

http://ircfa.ir

