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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ه به چینخارجسفر وزیر امور

نان در جنوب چین شد.  ذشته با استقبال مقامات چینی وارد استان یونوزیر خارجه ایران ظهر روز گ : اقتصاددنیای 

جواد ظریف به چین خبر داده بود. به گزارش  شنبه از برنامه سفر محمدخارجه روز پنج تر سخنگوی وزارت امور پیش

ن و چین، وزیر  های نزدیک جمهوری اسالمی ایراگفت: »در ادامه رایزنی زاده با اعالم این خبر »ایسنا« سعید خطیب

 ۱۸خارجه چین روز جمعه  ایی عضو شورای دولتی و وزیر امور  خارجه کشورمان به منظور دیدار با آقای وانگامور

ای للی، منطقهالمزاده دستور کار این سفر را تبادل نظر در مورد تحوالت بینخطیب  «.شودمهر عازم این کشور می

گرایی و مداخله های مهمی مانند مقابله با یکجانبه ر عرصهو گسترش روابط دوجانبه ذکر کرد و افزود: »دو کشور د 

اتفاق  کشورها  داخلی  امور  در  امور آمریکا  وزارت  سخنگوی  همچنین  دارند.«  در  خارجنظر  جمعه  روز  کشورمان،  ه 

، متحدهجه کشورمان به چین تاکید کرد: »با وجود فشار حداکثری ایاالت خارصفحه توییتر خود با اشاره به سفر وزیر

»ایسنا« سعید خطیب گزارش  به  ایران است.«  اقتصادی  نخست  امور چین شریک  »وزیر  نوشت:  روز  زاده  خارجه 

: خارجه چین به این کشور خواهد رفت.« وی ادامه دادرای دولتی و وزیرجمعه برای مالقات با وانگ ایی عضو شو

شور مصمم به گسترش بیش از پیش مشارکت  »در پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین، دو ک

س درباره  توییتری  پیامی  در  نیز  تهران  در  چین  سفیر  هوا  چانگ  دیگر  سوی  از  هستند.«  یکدیگر  با  فر  راهبردی 

به چین نوشمحمدجواد ظریف وزیر امور  ایران  به دعوت وانگ خارجه جمهوری اسالمی  وزیر     اییت: »آقای ظریف 

 «.ن خواهد داشتخارجه سفری رسمی به چیامور

 ظریف وارد چین شد 

وزیر امور خارجه کشورمان امروز بعدازظهر با استقبال مقامات چین وارد استان یون نان در جنوب این   : خبر آنالین

وت وانگ ویی وزیر امور خارجه چین و در راس  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به دع  .کشور شد

کرده است،هیئتی   به چین سفر  پایه  در   بلند  نان  یون  استان  وارد  این کشور  مقامات  استقبال  با  بعدازظهر  امروز 

 .خواهد کرد  ان فردا با همتای چینی خود دیدار و گفتگووزیر امور خارجه کشورم   .جنوب چین شد 

 اقتصادی ایران است وزارت خارجه: چین شریک نخست  

شریک س : ايسنا چین  متحده،  ایاالت  حداکثری  فشار  وجود  با  کرد:  تاکید  کشورمان،  خارجه  امور  وزارت  خنگوی 

روز جمعه در صفحه توییتر خود با اشاره به سفر امروز     سعید خطیب زاده بعداظهر  .نخست اقتصادی ایران است

روز جمعه برای مالقات با وانگ یی عضو شورای دولتی و  خارجه  امور    وزیر»  : وزیر خارجه کشورمان به چین نوشت

در پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین، دو کشور   .وزیر خارجه چین به این کشور خواهد رفت

چین با وجود فشار حداکثری ایاالت متحده،    .مصمم به گسترش بیش از پیش مشارکت راهبردی با یکدیگر هستند

 «.ت اقتصادی ایران استیک نخسشر

 هنری کیسینجر درباره وقوع جنگ بین آمریکا و چین هشدار داد 

تا  : تسنیم چین خواست  و  آمریکا  مقامات کشورهای  از  مجازی  یک سخنرانی  در  آمریکا  اسبق  خارجه  امور  وزیر 

هنری کیسینجر« وزیر »  .ردتهدیدات علیه یکدیگر را محدود کنند در غیر این صورت خطر وقوع جنگ جهانی وجود دا

علیه   تهدیدات  تا  و چین خواست  آمریکا  مقامات کشورهای  از  مجازی  در یک سخنرانی  آمریکا  اسبق  امور خارجه 



 
دارد وجود  جهانی  جنگ  وقوع  خطر  صورت  این  غیر  در  کنند  محدود  را  به    .یکدیگر  فعالیتش  زمان  در  که  کیسینجر 

»ریچارد نیکسون« در کاخ سفید، به معمار برقراری روابط بین آمریکا  است  عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ری

تهدید   به  آن  از  فراتر  تا  کنند  تعیین  را  هایی  محدودیت  باید  چین  و  آمریکا  که سران  گفت  کرد،  پیدا  و چین شهرت 

نپردازند باشد  .یکدیگر  اینطور  اگر  اما  نیست  کار کال شدنی  این  بگویید که  تاکید کرد: شاید  وارد شرایطی   ، ماوی 

وزیر خارجه اسبق آمریکا گفت که سیاستمداران آمریکایی باید به فکر ساخت    .شبیه جنگ جهانی اول خواهیم شد

یک دنیای اقتصادی باشند که هیچ کشوری در آن نتواند علیه آمریکا سیاه نمایی کند؛ کیسینجر در عین حال گفت  

این   به  آمریکا  از سوی  این هدف  به  بالقوه    معناکه رسیدن  قابلیت های  تمام  با  که  بگیرد  پیش  راهی  که  نیست 

کیسینجر پیشتر نیز درباره احتمال درگیری بین آمریکا    .تکنولوژیکی سایر کشورها مقابله کند و یا آنها را کاهش دهد

آمریکا    اسبقمیالدی بود که وزیر خارجه   ۲۰۱۹قبل از شیوع اپیدمی کرونا در نوامبر سال    و چین هشدار داده است؛ 

 .با حضور در یک کنفرانس در پکن تاکید کرد که آمریکا و چین در آستانه یک جنگ سرد قرار گرفته اند

 ۱۹-تغییر نظم اقتصاد جهان با کووید/   کندپاندمی اقتصادها را دیجیتالی می

قاله و دو طرح جلد یه انگلیسی اکونومیست برای شماره این هفته خود دو سرمنشر : شادی آذری  -دنیای اقتصاد  

آسیایی   نسخه  در  است.  گرفته  نظر  در  در  چینی  فناوری  غول  انت،  گروه  سهام  عمومی  عرضه  به  نشریه  این 

تبعات  هنگ موضوع  اکونومیست  اما  جهان  نقاط  دیگر  به  مربوط  نسخه  است.در  شده  پرداخته  شانگهای  و  کنگ 

به اینکه شیوع این بیماری موجب واگرایی اقتصادهای    ادی پاندمی کرونا را مورد بررسی قرار داده و با اشارهاقتص

کوویدجه بازندگان  و  برندگان  معرفی  به  شده،  است  ۱۹-ان  نوشت  .پرداخته  پاندمی    :اکونومیست  فوریه،  ماه  در 

تا آن هنگام مواجه کرد. تعطیلی ها و کاهش ویروس کرونا جهان را با شدیدترین شوک از زمان جنگ جهانی دوم 

مصهزینه حدود  رفکرد  معادل  آن  در  که  داشت  پی  در  را  کار  بازار  درون  در  انفجاری  شغل    ۵۰۰کنندگان  میلیون 

یک تمام  تقریبا  توقت  با  شدند.  نابود  به  شبه  جهانی  تجارت  کشورها،  مرزهای  شدن  بسته  و  کارخانجات  عطیلی 

بانک مداخالت  مدد  به  تنها  افتاد.  کارگ رعشه  به  دولت  کمک  مالی،  بازارهای  در  شرکتها  و  حال  ران  در  های 

اقتصادی عمیق فاجعه  از یک  دوران جنگ،  به  نزدیک  تا سطحی  بودجه  افزایش کسری  و  اجتناب  ورشکستگی  تر 

فرو  .شد بهاین  پیش  پاشی  اقتصادها  همه  در  همزمان  همهطور  این  با  عملکرد     رفت.  بین  عظیمی  فاصله 

تواند نظم اقتصادی جهان را از نو شود که میه میکشورهایی که در حال بازگشایی پس از کرونا هستند مشاهد

بر اساس پیشطرح پای (OECD) های اقتصادی و توسعهبینی سازمان همکاری ریزی کند.  آینده تا  ان سال میالدی 

تر خواهد شد.  درصد بزرگ  ۱۰آن باز خواهد گشت اما اندازه اقتصاد چین    ۲۰۱۹اندازه اقتصاد آمریکا به دوران سال  

پیش  اروپا ه از سطح  کمتر  تولید  با  تا چندین سال طول خواهد  مچنان  این وضعیتش  و  داد  ادامه خواهد  کرونا  از 

اکنون مشکل کوچک شدن قتصاد ژاپن نیز با آن مواجه خواهد بود. ژاپن همکشید، سرنوشتی که به احتمال زیاد ا

های متفاوت در حال  ان نیستند که با سرعتترین اقتصادهای جهالبته فقط بزرگ    کند.جمعیت خود را نیز تجربه می

قتصادی در بین  اس، در فصل دوم سال آینده میالدی پراکندگی وضعیت رشد ابیبینی بانک یورشدند. بنا به پیش 

در گسترده   ۵۰ بود  ۴۰کم  ترین طیف خود طی دستاقتصاد جهان،  اخیر خواهد  از   .سال  ناشی  اختالف رشد  این 

. چین تقریبا توانسته است آن را  تر، میزان گسترش این بیماری استهمه عوامل مهم  تفاوت بین کشورهاست. از

هم اروپا  اما  کند  بهمتوقف  شاید  و  آمریکاکنون  هفته زودی  طی  است.  آن  پرهزینه  دوم  موج  با  مبارزه  حال  در  ا، 

اکز خود پیش رفت. های خود را تعطیل کرد و مادرید نیز به سمت تعطیلی بخشی از مرشاپ گذشته پاریس کافی

در حالی است که در چین هم از  اکنون کلوباین  اقتصادی  دیگر کشورها، ساختار  تفاوت  باز هستند.  های شبانه 

مستقر   پروتکلپیش  تحت  کارخانجات  فعالیت  آنهاست.  آسانشده  بسیار  اجتماعی  فاصله  اداره  های  تا  است  تر 

به وکسب  چهره  تماس  پایه  بر  که  خدمات  بخش  بنیان   کارهای  شده چهره  کارخانه گذاری  تولید  بین اند.  در  ای 



 
ا حدودی به ابعاد اقدامات  کشورهای بزرگ، بیشترین سهم را در اقتصاد چین به خود اختصاص داده است. موضوع ت 

به است.  مربوط  بزرگ هم  اقتصادی  محرک  اروپا  به  نسبت  آمریکا  مثال  شامل عنوان  که  است  گرفته  بکار  را  تری 

هز بالغ ینه رساندن  سطحی  به  کاهش    ۱۲بر  ها  و  داخلی  ناخالص  تولید  کوتاه   ۱/  ۵درصد  بهره  نرخ  مدت  درصدی 

ها چگونه به تغییرات ساختاری و  م مالک هستند، از جمله اینکه دولتها هگذاریاست. اما عالوه بر این سیاست

با شرایط جدید موضوعی عظیم خواهد دهند. این تطبیق  ای که پاندمی ایجاد کرد، واکنش نشان می ویرانی زاینده 

جهانی از  پاندمی  دیجیتالیبود.  به سمت  را  آنها  و  کاست  خواهد  اقتصادها  نابرابرتر شدنشدن  و  پیش   تر شدن 

های زنجیره عرضه و اتوماسیون بکاهند، تولیدکنندگان تولید کنند از ریسک خواهد برد. از آنجا که اقتصادها تالش می

ها دست کم در بخشی از های مردم منتقل خواهند کرد. به دلیل آنکه کارکنان اداره به خانه   تررا به محلی نزدیک

دهند، کارکنان با دستمزدهای کمتر که  هایشان ادامه می خوابا و اتاق هایام هفته همچنان کار خود را از آشپزخانه

مجبور به یافتن مشاغلی جدید در حومه  کردند،  عنوان آبدارچی و نظافتچی و دستیار فروش کار میپیش از این به 

م خواهند  شهرها خواهند شد و تا زمانی که موفق به انجام آن شوند مدتی طوالنی را با بیکاری دست و پنجه نر

اکنون پرسش مطرح، به اقتصاد آمریکا مربوط است. در طول بخش اعظم سال جاری آمریکا توانست تعادل در    کرد.

نسب گذاریسیاست را  سخاوتمندانههایش  حفاظتی  شبکه  کند.  حفظ  اقتصادی  تا  محرک  و  بیکاران  برای  تری 

سترد. در نتیجه آمریکا نسبت به اروپا شاهد ایجاد  رفت را گتری از آنچه که در مهد کاپیتالیسم انتظارش میبزرگ 

نظر . بهشده آن است بسیاری از مشاغل جدید است. اما در عوض ضعف آمریکا مربوط به سیاست سمی و قطبی

در حال تحمیل یک واقعیت اقتصادی جدید است. همه کشورها مجبور به انطباق با آن خواهند    ۱۹-رسد کوویدمی

و با  آمریکا  اما  بر عهده داشته ظیفه بود  را  بخواهد رهبری جهان پساکرونا  آمریکا  اگر  بود.  ای خطیر مواجه خواهد 

 .ندباشد، مجبور خواهد بود سیاست خود را باز تعریف ک

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۳۲افزایش بهای رسمی  ؛ ۱۳۹۹مهر  ۱۹

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  )شنبه(  امروز  مرکزی  بهای    ۴۷بانک  آن  اساس  بر  که  کرد  اعالم  را  عمده  با    ۳۲ارز  ارز 

روبرو شد )نوزدهم  .افزایش  امروز  ایران،  اسالمی  مرکزی جمهوری  رسمی   بانک  نرخ  عمده  ۴۷مهر(  اعالم   ارز  را 

به    .ارز با کاهش قیمت روبرو شد. بهای بقیه ارزها ثابت ماند  ۵ارز افزایش یافت و    ۳۲کرد. طبق این گزارش بهای  

هزار ریال قیمت خورد. هر    ۴۲روزهای گذشته تغییری نداشت و    گزارش ایرنا، براین اساس هر دالر آمریکا نسبت به

انگلیس   و    ۵۴پوند  یورو    ۸۰۶هزار  تابلوی بانک مرکزی، هر  همچنی  .ریال اعالم شد  ۶۷۱هزار و    ۴۹ریال و هر  ن در 

مارک  ریال، کرون دان  ۵۹۷هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۸۳هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۱۷۳هزار و    ۴۶ فرانک سوئیس

هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۶ریال، روپیه هند    ۶۷۷هزار و    ۶

هزار و   ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۷۶۰هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۶۴۹هزار و    ۲۵اکستان  ریال، یکصد روپیه پ  ۱۹۸

ریال، دالر نیوزیلند    ۱۶هزار و    ۳۲عالوه بر این، دالر کانادا     .مت خوردریال قی  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان   ۴۲۰

ریال،    ۵۴۸ریال، روبل روسیه    ۳۴۵هزار و    ۵رکیه  ریال، لیر ت  ۵۵۲   ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و  ۳هزار و    ۲۸

هزار و    ۳۰دالر استرالیا    ال،ری   ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال قطر  

ل، ریا   ۹۹۸هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۴۲۱

یکصد روپیه   ریال،  ۳۳ریال، کیات میانمار   ۲۸۰هزار و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۴۳هزار و    ۴۹یکصد تاکای بنگالدش  

امروز    .ریال تعیین شد  ۶۷۹هزار و   ۳۰ریال، دینار لیبی    ۵۵۷هزار و    ۸یکصد درام ارمنستان   ریال،  ۸۰۸و    هزار  ۳۵نپال 

ریال، یک هزار   ۱۴۸هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۵۶۱هزار    ۱۳۵د بات تایلند  ریال، یکص  ۲۷۴هزار و    ۶نرخ یوان چین  

https://www.irna.ir/news/84070286/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84070286/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
ریال، الری    ۸۲۹هزار و  ۹یال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸ر و  هزا  ۵۹ریال، دینار اردن    ۷۲۵هزار و    ۳۶وون کره جنوبی  

ریال، روبل جدید    ۵۴۸غانستان  ریال، افغانی اف  ۸۵۹هزار و    ۲ریال، یک هزار روپیه اندونزی    ۳۲هزار و    ۱۳گرجستان  

انی  ، سامریال  ۸۰۳هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۳۱۲هزار    ۱۶بالروس  

ونزوئال    ۶۶و     هزار  ۴تاجیکستان   جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  ترکمنستان   ریال،  ۲۰۶هزار  جدید  ریال    ۱۲منات  هزار 

 .گذاری شدارزش 

 

 ظریف وارد چین شد 

به گزارش اداره کل   .مور خارجه جمهوری اسالمی ایران در صدر هیاتی بلندپایه وارد چین شدوزیر ا  -ایرنا    -تهران  

رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف که به دعوت وانگ ویی وزیر امور خارجه چین اطالع

امات چین وارد استان یون نان در کرده، امروز )جمعه( با استقبال مق کشور سفر  و در راس هیاتی بلند پایه به این

 .وزیر امور خارجه کشورمان فردا)شنبه( با همتای چینی خود دیدار و گفت وگو خواهد کرد   .جنوب این کشور شد

بود:» گفته  چین  به  ظریف  سفر  جزییات  درباره  پیشتر  زاده«  خطیب  رایزنی سعید  ادامه  نزدر  جمهوری های  دیک 

امور خ وزیر  چین،  و  ایران  منظوراسالمی  به  کشورمان  ویی ارجه  وانگ  با  امور   دیدار  وزیر  و  دولتی  عضو شورای 

سخنگوی وزارت امور خارجه دستور کار این سفر را تبادل      .شودمهر عازم این کشور می  ۱۸خارجه چین روز جمعه 

المللی، منطقه ای و گست بین  افزود: دو کشور  نظر در مورد تحوالت  های  در عرصه رش روابط دوجانبه ذکر کرد و 

 .مهمی مانند مقابله با یکجانبه گرایی و مداخله امریکا در امور داخلی کشورها اتفاق نظر دارند

 

 و منتقدان واکاوی شعار و برند ملی گردشگری؛ نگاه موافقان 

آشکار    -ایرناپالس  -تهران پیش  از  بیش  را  مشترک  گفتمان  ضرورت  کشور،  گردشگری  از  صحبت  امروز،  دنیای  در 

ارائ این گفتار مشترک در قالب چند واژه  به آن شعار میه میساخته است. معموال  برند شود که  تهیه  گویند. در 

باشی داشته  بصری  هویت  و  شعار  باید  نیز  گردشگری  سال  .مملی  ایرناپالس،  گزارش  در   هاستبه  توافق  برای 

های مختلف های مختلفی انجام شده و ایدهها بررسیشود. در طول سالداشتن برند ملی گردشگری تالش می

میراثاصغارائه شده است. علی وزیر  مونسان،  و صنایعر  گردشگری  راهبری  فرهنگی،  در جلسه شورای  دستی 

ای است بویژه اگر بخواهیم  ، گفت: برند، موضوع بسیار سخت و پیچیده۹۸بهمن    ۱۲ر  برند ملی گردشگری کشور د 

شته باشد.  موضوع مربوط به تاریخ، فرهنگ و هویت تاریخی کشور باشد و با حوزه گردشگری ارتباط مستقیمی دا

این نشست ارائه شد از    ها را به مخاطب ارائه کند. گزارشی که درلوگو و شعار باید در نگاه اول بتواند این ظرفیت

نظران در این نشست است،  بعنوان لوگو مورد تایید همه صاحجامعیت برخوردار است؛ موضوع انتخاب سیمرغ به

 ۲۵گذاری،  در ادامه همین سیاست  .نظر دادند باید بیشتر فکر کرداما درباره شعار همان طور که اعضای جلسه نیز  

نامه اجرایی برند ملی گردشگری  ارائه آیین  ل دفتر مطالعات و آموزش ازمحمدرضا زاهدشفیعی، مدیرک  ۹۹شهریور  

آیین این  و  خبرداد  دولت  هیات  به  ایران  اسالمی  گردشگجمهوری  ملی  برند  از  حمایتی  سند  باالترین  را  ری نامه 

د. مقدمات شونامه اجرایی برند ملی گردشگری برای تصویب به هیات دولت ارائه میدر آینده آیین  دانست و گفت:

او با    .شودامه می نبار صاحب آییناولیه انجام شده و در صورت تصویب آن، برند ملی گردشگری کشور برای اولین 

سایر   گردشگری افزود: با تصویب این سند وظایف و تعهدهاینامه در حمایت از برند ملی  تأکید بر اهمیت این آیین

گرددستگاه  ملی  برند  راهبردی  شورای  عضو  ترویجهای  و  عرضه  مدیریت،  ساخت،  قبال  در  مشخص  شگری 

 .گیردمی  دستگاهی برای حمایت از برند شکلشود و اجماع بینمی

برند ملی، در گردشگری یک ضرورت است های  ، رئیس هیات مدیره کانون انجمنسعیدمحسن حاجی//    داشتن 

بر وجود  ضرورت  درباره  کشور  سراسر  گردشگری  راهنمایان  کارگری  یک  صنفی  معرفی  برای  گردشگری  ملی  ند 

https://www.irna.ir/news/84069991/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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خواهیم درباره  دنیای امروز وقتی می کشور، به خبرنگار ایرناپالس گفت: برند ملی گردشگری یک ضرورت است. در  

بت کنیم، باید گفتمان مشترک داشته باشیم. معموال این گفتار مشترک در قالب چند واژه  گردشگری کشورمان صح

گویند. در تهیه برند ملی گردشگری، باید شعار و هویت بصری را که به  شعار می  شود که به آن به نوعیارائه می 

می گفته  لوگو  باشیمآن  داشته  انجمن  .شود،  کانون  مدیره  هیات  رئیس  گفته  راهنمایان به  کارگری  صنفی  های 

در طول   گردشگری  ملی  برند  ام  ۲۰گردشگری، مسائل  قرارگرفته است.  پیگیری  مورد  بارها  به  سال گذشته  تا  ا 

تا اینکه در سال  امروز فعاالن به نتیجه مشترک نرسیده بود  و    بعد از تالش بیش از یکساله تیم دانشگاهی  ۹۹ند. 

 .نظرسنجی میان فعاالن این حوزه، موفق به تعیین برند ملی گردشگری و شعار شدند

تالش  ه یک تیم دانشگاهی بعد از سعید با یادآوری اینکحاجی//  ثبت شعار و لوگو نیازمند طی مراحل قانونی است

ر انتخاب کنند، ادامه  مرغ« را به عنوان هویت بصری و »ایران باشکوه« را به عنوان شعاو بررسی توانستند »سی

داد: این مسائل نیازمند طی کردن مراحل قانونی است تا تبدیل به شعار و هویت بصری در گردشگری شود. باید 

تواند بعد از چند سال شد، اما این شعار دائمی نیست و میشخصی انتخاب میبرای معرفی کشورمان واژگان م

به چند مثال از   او  .رای اصالح و تکمیل آن همواره انجام خواهد شدتغییر کند. به همین دلیل تحقیقات و بررسی ب

آن اشاره    شعار ملی گردشگری دیگر کشورها اشاره کرد وگفت: در معرفی گردشگری هند، نخستین چیزی که به

افسانه «Incredible India» شودمی هند  باورنکردنی،  در  ای()هند  هرکجا  هند،  گردشگری  فعاالن  است. 

بیننمایشگاه  میهای  شرکت  صحبت  المللی  گردشگری  درمورد  وقتی  خصوصی  بخش  چه  و  دولتی  چه  کنند 

میمی استفاده  متحد  شعار  این  از  میکنند،  که  است  کشوری  دیگر  ترکیه  از  کنند.  آنها  کرد.  اشاره  آن  به  توان 

می «Turkey Home »شعار استفاده  شماست  خانه  ترکیه  واژه  یعنی  روی  شعار  این  در  شده  کنند.  تمرکز  خانه 

 .انداست؛ یعنی ترکیه خانه دوم شماست؛ کلمه ساده و هدفداری انتخاب کرده 

بود دشوار  ایران  برای  گردشگری  ایر//    انتخاب شعار  گردشگری  کفعاالن  بود  چندین سال  و  ان  برند  ثبت  برای  ه 

تالش می گردشگری  ملی  گفته حاجیلوگوی  به  بود  کردند.  موارد ضروری  این  داشتن  در  سعید  بتوانند  فعاالن  تا 

دهند مانور  آن  روی  ایران  زبان،    .معرفی  اقلیم،  مانند  زیادی  ما روی مسائل  اینکه کشور  به  توجه  با  داد:  ادامه  او 

تنوع   و...  باعث می موسیقی  تنوع  این  بسیار دشواری  دارد،  کار  کنند  قبول  را  آن  که همه  یک شعار  انتخاب  شود 

هایی که موردنظر محققان،  های زیادی دارد که خوشبختانه با انتخاب واژه پیچیدگیبراین انتخاب این شعار بنا باشد.

ند و به طور کلی این شعار ضرورت بود فعاالن و مسئوالن بود، انجام شد. وقت زیادی صرف رسیدن به این نتایج کرد

 .به نتیجه برسد ۹۰و  ۸۰که کار عقب افتاده میراث فرهنگی دهه 

انتخاب برند و شعار گردشگری یکی از اقدامات مهمی بود که باید  //    شده مناسب است؟ نشعار و برند ملی تعیی

می انجام  ایران  گردشگری  وضعیت  بهبود  هبرای  این  از  بعد  آیا  اما  برای  شد،  مناسبی  شعار  و  برند  صبر،  مه 

انتخاب شده است؟  ایران  پرسش  گردشگری  این  به  پاسخ  در  گردشگری  کارشناس حوزه  اروجی،  گفت:   اردشیر 

برای گردشگری تالش شده، در آخر چیزی که  برند مناسب  انتخاب  برای  اینکه چند سال است  با وجود  متاسفانه 

تکراری، بی این، کمربط و  اعالم شده است موضوعی  از  ابتکاری باشد. پیش  باید کاری  بود. در صورتی که  محتوا 

نما  بز شاخدار و  برند داشتیم که جام طالیی  به عنوان  ایران بودطرحی  بودن کشور  تاریخی  و  باستانی  به    .یانگر 

را جذب می  بز شاخدار، گردشگران  این کارشناس گردشگری،  این سابقه تاریخی دگفته  با  از کشوری  تا  یدن  کرد 

خته شده کشورها شنا در حالی این برند کنار گذاشته شد که مشکلی با آن نداشتیم و میان گردشگران دیگر کنند.

 .دانمییرش را نمیبود. دلیل تغ

شعار »ایران باشکوه« به عنوان شعار ملی گردشگری انتخاب  //    به تنوع فرهنگی و اقلیمی اشاره نشده است

است؛ شعار   شده  درباره  با  اروجی  خودشان  دید  از  کشورها  همه  داد:  توضیح  شده،  انتخاب  گردشگری 

باشد؛ برای مثال در ایران تنوع اقلیمی  شته  انتخاب کنیم که برای گردشگران جذابیت دا  پس باید شعاری شکوهند.



 
ستگاه  تواند در ایران وارد زی و فرهنگی داریم که برای گردشگران بسیار جذاب است. در طول چند روز گردشگر می

ایران   نقاط مختلف  روز  در یک  تغییر فصول،  از  دریایی، کوهستانی و کویری بشود. خارج  درجه    ۳۰تا    ۲۵ساحلی 

باید میاختالف دما دارن برند و شعار گردشگری  انتخاب  باستانی و متنوع استد. در  ایران کشوری  به   .گفتیم که 

که از این نماد بارها   گفته این کارشناس گردشگری، در حالی لوگوی سیمرغ به عنوان برند گردشگری انتخاب شده

ه فجر، بسیاری از مسائل مرتبط با  یدادهای مختلف استفاده شده است. برای مثال در رویدادهای مرتبط با دهدر رو

از طرح سیمرغ استفاده می   ... و  کر  .شوددارو  تاکید  به مزیتوی  باید  دنیا  د: شعار گردشگری  در  ما  های نسبی 

ها، قدمت تاریخی و تنوع فرهنگی اشاره کند، اما متاسفانه این موارد در این انتخاب  اشاره کند. لوگو باید به ویژگی

 .شوددیده نمی برای شعار و لوگو

های فکری  لی گردشگری، برای گروه برند و شعار م//    ایران در زمینه فرهنگی نسبت به دیگر کشورها مزیت دارد

دشوار  انتخاب یک برند و یک شعار توسط فعاالن این بخش مختلف در کشور موضوع مهمی است که سبب شده

دراین   .باشد که موجب طوالاروجی  از مسائلی  یکی  گفت:  انتخابباره  و  نی شدن  بود  اختالف سالیق  لوگو شد، 

چیزی به لوگو و برند نیاز داریم؟ آیا این لوگو اید توجه داشت که برای چهداد که کار مشکلی انجام شد. اما بنشان  

کند؟ وضعیت گردشگری ما در دنیا و منطقه چیست؟ باالترین مزیت ایران، همان برای گردشگران انگیزه ایجاد می

ا توریست تنوع  همه  و  است  فرهنگی  و  آنهاقلیمی  مجذوب  بوممی  ها  اینکه  جالب  پیشهایی  گردی شوند.  از   که 

او افزود: برای    .اندازی شد، برای گردشگران خارجی جذاب بود. زیرا نمود فرهنگی ایران را در خود داشت کرونا راه 

هتل بوتیک  راه،  این  راه ادامه  را  می ها  که  کردند  در  ساختمانتوانند  اندازی  سنتی  روش  به  که  باشند  جدید  های 

می تجهیز  مختلف  بی مناطق  تجربه  این  فرهنگ شدند.  دارد.  مزیت  فرهنگی  زمینه  در  ایران  که  است  این  انگر 

؛ فقط کشورهایی مانند رم، چین، هند  موضوعی مستمر است که ایران سه دوره تاریخی مهم را پشت سر گذاشته

خوا ایران  مانند  ایتالیا  باستان و  همین  برای  و  بودند  بشری  تمدن  دیگر ستگاه  توجه  مورد  ایران  شناسی 

دانند و کشور تاریخی سترگ در دنیاست و در سه دوره تاریخی  شناسی میران را بهشت باستانکشورهاست؛ ای

است  کرده  حفظ  را  خود  هویت  ایران  همواره  و  آورده  وجود  به  پیوستگی  و  کارشناس   .وحدت  این  گفته  به 

آن ویژگی تاریخی  شد که مزیت نسبی ایران در دنیا در حوزه گردشگری چه بود و مطابق  شگری، باید توجه میگرد

می انتخاب  نمادین  فرهنگی  زیراو  نرسید،  مطلوبی  نتیجه  به  اما  بود،  بری  زمان  و  دشوار  کار  نتوانستند   شد. 

ه دنبال ویژگی خاص بودند و با توجه به آن،  های این مساله را روشن کنند. همچنین در انتخاب شعار باید ب ویژگی 

 .کردندلوگو را هم انتخاب می 

اروجی درباره پیامدهای این انتخاب در حوزه گردشگری توضیح داد:    //  کنندگانبرای جلب اعتماد مصرف  کاربرد برند

مصرف  اعتماد  جلب  برای  برند  و  کاربرد  اعتمادسازی  باید  ابتدا  کشور  یک  گردشگری  است.  کنندگان 

افراد   دهیسرویس در ذهن  بتواند  باید  کشور  یک  ملی  لوگوی  اعتمادسازی،  از  بعد  لوگوی  کند،  اگر  ببندد.  نقش 

توانستیم گردشگری ایران را در دنیا جا بیاندازیم. نتیجه این انتخاب این است کردیم بهتر میتری انتخاب میمناسب

های فعالیت و لوگوی ملی گردشگری یکی از ضرورت   انتخاب شعار  .که تاثیرش در جذب گردشگری کمتر خواهدبود

به نتیجه رسید. به    ۹۹به سه دهه برای آن تالش شده بود، تقریبا در میانه سال  در این حوزه بود. با اینکه نزدیک  

می  مینظر  گردشگری  ملی  و شعار  لوگو  به  دستیابی  با  فعاالن  فعالیت رسد،  عرصه  توانند  در  را  حوزه  این  های 

برخی از کارشناسان،   للی با نظم بیشتری پیش ببرند، اما این مساله نیز با نقدهایی همراه شده و از نگاهالمبین

پاسخگوی شده،  انتخاب  لوگوی  و  تنوع  نیازها  شعار  برای  خوبی  معرف  و  بود  نخواهد  گردشگران  جذب  برای 

 .فرهنگی و اقلیمی غنی ایران نیست

 

 اتباع ایرانی می توانند با ویزای الکترونیکی به روسیه سفر کنند /   نخست وزیر روسیه   به دستور

https://www.irna.ir/news/84069341/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84069341/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


 
کشور از جمله ایران می توانند با    5۲نخست وزیر روسیه دستوری صادر کرد که بر اساس آن اتباع    -ایرنا    -مسکو  

کنند سفر  روسیه  به  الکترونیکی  روز    .ویزای  روسیه  وزیر  نخست  میشوستین  میخاییل  حکم  ایرنا،  گزارش  به 

کشوری که شهروندان آن حق سفر به روسیه    ۵۲وسیه منتشر و در آن فهرست  پنجشنبه در پورتال اخبار حقوقی ر

کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چند     ران، ترکیه، عربستان سعودی، چین، هند،با ویزای الکترونیکی دارند ازجمله ای

اعالم شده است و خاورمیانه  دیگر آسیایی  اتباع    .کشور  وزیر روسیه،  این حکم نخست  کشور می   ۵۲بر اساس 

یه سفر کنند روز به روس  ۱۶با ویزای الکترونیکی به مدت  (  ۱۳۹۹دی ماه سال    ۱۲میالدی )  ۲۰۲۱توانند از آغاز سال  

شبکه تلویزیونی راشاتودی در مورد طرح سفر    .دالر برای هر نفر اعالم شده است  ۴۰و هزینه کنسولی این روادید  

خاطرنشان کرد که دولت روسیه امیدوار است با اجرای این طرح،  کشور به روسیه به نقل از کارشناسان  ۵۲اتباع  

 .ع همه گیر کرونا دچار رکود شده است، دوباره شکوفا شودهرچه سریعتر بخش گردشگری روسیه که بر اثر شیو

بخش   روسیه،  در  کرونا  گیر  همه  شیوع  بخاطر  روسیه  مرزهای  شدن  بسته  اثر  بر  موجود،  اطالعات  اساس  بر 

 .میلیارد دالر برسد ۹میلیارد دالر ازدست داد و انتظار می رود تا پایان سال جاری میالدی به  ۷کشور گردشگری این 

بطور آزمایشی به اجرا در امد اما این طرح محدودیت هایی   ۲۰۱۷فر به روسیه با ویزای الکترونیکی از سال  طرح س

زی ورودی به روسیه در مناطق خاور دور، سن داشت. به عنوان مثال اتباع خارجی فقط می توانستند از مبادی مر

استان های و  کشور سفر پترزبورگ  این  به  گراد  کالینین  و  اجازه    .کنند  لنینگراد  که  کشورهایی  اتباع  آن  بر  عالوه 

 .دریافت چنین ویزایی داشتند ازجمله اتباع ایرانی می توانستند فقط به مناطق اشاره شده سفر کنند

 

 چین از آمریکا در نهادهای بین المللی شکایت کرد 

ی سیاسی و اقتصادی جهان یعنی سازمان ملل و سازمان تجارت  نمایندگان چین در دو نهاد بین الملل -ایرنا  -ن تهرا

آمریکا شکایت کردند از دولت  بطور جداگانه  با    .جهانی،  روز چهارشنبه  ایرنا، خبرگزاری شینهوای چین  گزارش  به 

ازمان ملل از معضالت حقوق بشری در ایاالت متحده  اعالم این مطلب افزود: در حالی که نماینده دائمی چین در س

به سازمان ملل شکایت کرد، در همین حال نماینده این کشور در سازمان تجارت جهانی نیز محدودیت های آمریکا 

کرد اعالم  نهاد  این  مقررات  ناقض  را  وی چت  و  تاک  تیک  های  اپلیکیشن  ژانگ جون   .علیه  گزارش،  این  براساس 

ازمان ملل متحد خواست که به مشکالت  ن در سازمان ملل متحد از کمیته سوم مجمع عمومی سنماینده دائم چی

اجتماعی و بشردوستانه در امریکا رسیدگی کند و خواستار قطعنامه ای در رابطه با موارد تبعیض نژادی در ایاالت  

ت شما را حل نمی کند یا وی دیروز خطاب به آمریکا در سازمان ملل گفت: "سرزنش دیگران، مشکال  .متحده شود

پنهان   را  پنهان کنیدشکست های شما  بد انسانی خود را  با سرزنش چین، وضعیت  توانید   ".نمی کند. شما نمی 

و   دانست  را بی اساس  در چین  بیماری کرونا  به نحوه مدیریت  آمریکا  انتقادات  در سازمان ملل  دائم چین  نماینده 

  ۱۹  -ایی به دلیل کوویدهزار آمریک  ۲۰۰کشورها انتقاد می کند که بیش از    اظهار داشت که آمریکا درحالی از دیگر

گزارش دیگری از شینهوا حاکی است که چین دیروز در یک نشست سازمان جهانی   .جان خود را از دست داده اند

ها (WTO) تجارت و وی چت، محدودیت  تاک  تیک  اپلیکیشن های  علیه  آمریکا  دولت  ممنوعیت  علیه  اعتراض  ی با 

دیروز در نشست سازمان جهانی تجارت اعالم کرد، اقدامات مذکور    چین  .مذکور را ناقض مقررات این نهاد اعالم کرد

خالف مقررات این سازمان بوده و خدمات تجاری بین المللی را محدود کرده و اصول اولیه و اهداف سیستم های 

را نقض می  این  .کندتجاری چندجانبه  در خصوص  ادعاهایش  برای  آمریکا  از سوی  ارایه مدرک    نماینده چین عدم 

دولت ترامپ با استناد به نگرانی های    .لیکیشن ها را گواهی بر سوء استفاده این کشور از مقررات توصیف کرداپ

بایت   به شرکت های چینی  و وی چت که متعلق  تاک  اپلیکیشن های تیک  دانلود  داده است  امنیت ملی، دستور 

آمریکایی ع اما قضات  این کشور مسدود شوند  آمریکا    لیهدنس و تنسنت هستند، در  اجرای فرمان رییس جمهور 

https://www.irna.ir/news/84068150/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
آمریکا اعالم کرد به دنبال مقابله با ریسک های امنیت ملی است. دولت آمریکا پیش از این اعالم کرده    .رای داده اند

 .بود که اطالعات کاربران آمریکایی این اپلیکیشن ها ممکن است به دست دولت چین بیافتد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 ورود ظریف به جنوب چین /   ی تهران و پکنگسترش همکاریها

وزیر امور خارجه کشورمان وارد استان یون نان در جنوب چین شد واز سوی مقامات این کشور مورد استقبال قرار  

امور خارجه کشورمان وارد استان یون نان    وزیر ازپکن؛ خبرگزاری صداوسیما  به گزارش سرویس بین الملل   گرفت.

گرفت. قرار  استقبال  مورد  کشور  این  مقامات  واز سوی  شد  چین  جنوب  جواد     در  محمد  است  قرار  این سفر  در 

این   ترین تحوالت منطقه ای وبین المللی گفتگو کند.ظریف با وانگ ایی همتای چینی خود دیدار ودر خصوص مهم

 قع در استان یون نان انجام خواهد شد. گ وادیدار در شهر تنگ چون

 

 ساله   ۲5تاثیر سفر ظریف به چین بر سند  شبکه یک سیما؛  ۲۱خبر 

دستیار وزیر امورخارجه در امور آسیا و اقیانوسیه گفت: امیدواریم سفر آقای ظریف به چین گام بلندی در نهادینه  

به گزارش   .سترش روابط اقتصادی خواهد بودساله همکاری دو کشور باشد که مبنای خوبی برای گ  ۲۵کردن سند  

افزود:   شبکه یک سیما پنج شنبه شب  ۲۱، آقای رضا زبیب در گفتگو با بخش خبری  ری صدا و سیماخبرگزا خبرنگار

زی تجارت بین دو کشور را به ویژه کمک به بخش خصوصی پیگیری در این سفر وزیر امورخارجه کشورمان، روان سا 

گسترش  می و  گمرکی  اقتصادی،  اسناد  و  داردکند  قرار  کار  دستور  در  بهداشتی  به    .روابط  توجه  با  گفت:  وی 

های مؤثر در تولید های مردمی و دولتی چین در شرایط کرونا به کشورمان، در این سفر برای افزایش همکاریکمک

ساله ایران و چین از سال گذشته   ۲۵آقای زبیب افزود: برای موضوع سند همکاری    .شودن کرونا گفتگو میواکس

 .ارتباط مستمری در سطح کارشناسان بین دو کشور ایجاد شده است

 

 تاکید بر گسترش روابط چین و افغانستان/  در مراسمی در کابل مطرح شد

ف نقش  ایفای  افغانستان  جمهور  رئیس  شدعال معاون  خواستار  را  کشور  این  صلح  روند  در  چین  گزارش   .تر  به 

کابل، »سرور دانش« معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در     خبرگزاری صدا و سیما سرویس بین الملل

به افمراس با کرونا  برای مبارزه  با  م اهدای کمک چین  از حامیان جدی مذاکرات صلح  غانستان در کابل گفت: چین 

پکن را رو به توسعه عنوان    –وی روابط کابل    مدیریت دولت افغانستان، پایان جنگ و ثبات پایدار در این کشور است.

ادی  و سازنده در تحکیم و تقویت صلح و توسعه اقتصکرد و افزود: ما انتظار داریم چین بیش از گذشته نقش مثبت  

ای در روند  های منطقه قبل از این نیز دولت افغانستان بر ایفای نقش قدرت  در منطقه و افغانستان برعهده بگیرد.

باگذشت نزدیک به یک ماه از مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان و طالبان   صلح این کشور تاکید کرده بود.

این درحالی است که زلمی   مه مذاکرات به توافق نرسیده اند.های مذاکره کننده بر سر اصول و شیوه ناهیئتهنوز 

صلح   مذاکرات  درباره  رایزنی  مشغول  دوحه  در  نیز  افغانستان  امور  در  آمریکا  خارجه  وزارت  نماینده  زاد  خلیل 

 افغانستان است.

 

 رد چین بار دیگر اقدامات یکجانبه آمریکا را محکوم ک /  های ظالمانه کاخ سفیددر واکنش به تحریم

های مالی ای محاصره اقتصادی و تحریم زورمدارانه  ات یکجانبه وتاکید کرد آمریکا، عامدانه اقدام  وزارت خارجه چین

کشور  میعلیه  اتخاذ  دیگر  گزارش  .کندهای  الملل به  بین  صداوسیم سرویس  دولت   اخبرگزاری  رویترز،  از  نقل  به 
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های دیگر تاکید کرد و از کاخ سفید زورگویانه آمریکا علیه کشور   چین یکبار دیگر بر مخالفت خود با اقدمات یکجانبه و

نادر رویه  این  گذاشتن  کنار  با  تا  بردارد.خواست  گام  جهانی  و همکاری  در مسیر همبستگی  چونیینگ   ست،  هوا 

روز جمعه در کنفرانس خبری گفت: آمریکا با نادیده گرفتن و بی توجهی به اصول   سخنگوی وزارت امور خارجه چین

نیز هنجار  و  اهداف منشور سازمان ملل متحد  و و  یکجانبه  اقدامات  الملل، عامدانه  بین  قوانین  ای ارانه زورمد  های 

کند که ضمن تضعیف شدید نظم سیاسی و های دیگر اتخاذ میشورهای مالی علیه کمحاصره اقتصادی و تحریم 

های تحریم شده را برای توسعه اقتصاد و بهبود معیشت  اقتصادی بین المللی و نظام حاکمیت جهانی، توان کشور 

  بر وضع حقوق بشری شمار زیادی از مردم بی گناه از   های منفی انکارناپذیریاندازد و پیامد مردم به مخاطره می

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: در شرایطی که   گذارد.جمله زنان، کودکان، سالخوردگان و معلوالن بر جا می

ایاالت متحده در   همه گیری ویروس کرونا در سطح جهانی در حال گسترش است، اقدامات یک جانبه زورمدارانه 

جام اقدامات به موقع در زمینه پیشگیری و کنترل ها و تجهیزات ضد اپیدمی، انل و نقل و تامین کاالمحدود کردن حم 

کند که حتی بعد از رفع همه گیري نیز ادامه خواهد داشت و های تحریم شده دشوار می همه گیري را برای کشور 

های آسیب رر حقوق مردم، به ویژه گروه اندازد، که به ضبه طور مستقیم، زندگی مردم این کشورها را به خطر می 

ادامه داد: دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر خواهان تخفیف و لغو اقدامات یک جانبه   یو  پذیر است.

ها نیز  زورمدارانه شده اند. در هفتاد و پنجمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سران بسیاری از کشور 

یک   اقدامات  حذف  شدند.خواهان  اجباری  نم  جانبه  کرد:  خاطرنشان  چونیینگ  از  هوا  نمایندگی  به  چین   ۲۶اینده 

کشور سخنرانی کرد و در آن، بار دیگر خواهان لغو فوری و کامل اقدامات یک جانبه اجباری شد تا اطمینان حاصل  

ونا برخورد کند. چین از تواند به طور همه جانبه، موثر و کارآمد با همه گیری ویروس کرشود که جامعه جهانی می

به صدآمريکا می  که  به خواهد  در اسرع وقت  و  کند  متوقف  فوراً  را  اقدامات فوری  و  کند  ای جامعه جهانی گوش 

  مسیر همبستگی جهانی و همکاری بین المللی بازگردد.

 

 : مهر یارزگخبر -

 قدرتمند اقتصاد خبر داد  مرکز فناوری پکن از بازگشت

در   داد.  خبر  چین  قدرتمند  اقتصادی  رشد  از  ژانگانکون  در  پکن  فناوری  کل   ۸مرکز  درآمد  امسال  نخست  ماه 

با  های هایشرکت منطقه  این  در  روبرو شد  ۹.۹تک،  افزایش  گزارش  .درصد  مهر به  از شین خبرنگار  نقل  وا،  هبه 

در پکن  فناوری  در   ژانگانکون مرکز  داد.  خبر  چین  قدرتمند  اقتصادی  رشد  کل    ۸از  درآمد  امسال  نخست  ماه 

با  شرکت منطقه  این  در  باال،  تکنولوژی  به    ۹.۹های  گذشته  سال  به  نسبت  افزایش  )حدود  یوآن تریلیون  ۴درصد 

است  ۵۸۹.۲ رسیده  آمریکا(  دالر  آمار  .میلیارد  دفتر  گزارش  طبق  بخش بر  میان  در  پکن،  شهرداری  کلی  یدی های 

افزایش   شاهد  اطالعاتی  و  الکترونیکی  بخش  تا    ۱۷.۵فناوری،  ژانویه  از  آن  درآمد  و  بوده  ساالنه  درآمد  درصدی 

سایت خود اعالم کرده است که سایر این دفتر آماری همچنین در وب  .رسیده است یوآن تریلیون  ۱.۹۳آگوست به  

باشد مهندسی زیستی و داروهای جدید می   اند شامل بخشرشد اقتصادی کمک کرده ای که به  های عمدهبخش

آنها   کل  درآمد  که   یوآن میلیارد  ۱۵۸.۲که  است  ۷شده  داشته  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  هزینه    .درصد  کل 

پیشرفته  فناوری  توسعه  و  شرکتتحقیق  چهاری  یک  تقریباً  گذشته  سال  به  نسبت  منطقه  این  در  بزرگ  م  های 

به   و  است  یافته  است یوآن یاردمیل  ۱۸۲.۸افزایش  معروف  ژانگانکون منطقه  .رسیده  چین  سیلیکون  دره  به  که 

شرکت می همچنینباشدمیزبان  و  چینی  اطالعات  فناوری  برجسته  است هایآپاستارت های  کد   .جدید 
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 :سنایا -

 های جدید غیرضروری در چین ساخت پاالیشگاه

میلیون بشکه در روز ظرفیت جدید پاالیش نفت است که ساخت آن تا پنج سال دیگر همزمان   ۱.۴چین در حال ایجاد  

ن بشکه در روز بین  میلیو  ۱.۴به گزارش ایسنا، ظرفیت    .با پیک تقاضا برای سوخت در این کشور تکمیل خواهد شد 

در روز ظرفیت جدید پاالیش اضافه خواهد شد.  چهار پروژه پاالیشگاهی تقسیم شده و بیش از یک میلیون بشکه  

پروژه مذکور به منزله صرف میلیاردها دالر هزینه روی ظرفیت پاالیشی است که ممکن است هرگز مورد استفاده  

به سمت سبد انرژیهای تجدیدپذیر و فراگیری استفاده از خودروهای  قرار نگیرد زیرا چین در حال تغییر الگوی مصرف

که سریعتر از سایر اقتصادهای جهان روند احیا از تبعات شیوع ویروس کرونا را آغاز کرد، از ابتدای   چین .برقی است

قاضا  امسال تاکنون به نقطه امید صنعت سوختها تبدیل شده است به خصوص که به نظر می رسد روند احیای ت

خش اعظمی از تقاضای بهبود یافته  برای نفت به سطح پیش از شیوع پاندمی، به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. اما ب

برای نفت تحت تاثیر قیمت ارزان آن بوده و چین هنگامی که قیمتها به شدت نزول کرده بود، میلیونها بشکه نفت  

کرد انبار  و  را خریداری  پاالیشگاهی همگا  .خام  پاالیش  فعالیت  نرخ  اقتصادی شتاب گرفته است.  احیای  روند  با  م 

یه تحت تاثیر شیوع پاندمی، به پایینترین رکورد شش ساله سقوط کرده بود، در ژوئن به  چین پس از این که در فور

میلیون بشکه در روز رسید. اما شکافهایی ممکن است بزودی پدیدار شود چرا که صادرات سوخت از    ۱۴.۰۸رکورد  

اواخر سپتامبر گزارش کرده رویترز در    .کندعیف مانده و در نتیجه فعالیت پاالیشگاهی دوباره کاهش پیدا میچین ض

بود پاالیشگاههای دولتی چین در حال کاهش نرخ پاالیش هستند و شرکت پتروچاینا به تنهایی نرخ پاالیش نفت را  

الیشگاههای خصوصی هم وضعیت بهتری ندارند و درصد کاهش داده است. پا ۱۰در طی ماه میالدی گذشته، پنج تا 

پاالیش   با حاشیه سود ضعیف  پنجه نرم میماههاست  پرایس، یک تحلیلگر    .کننددست و  اویل  بر اساس گزارش 

فشار مضاعفی را به کسب    ۱۹گروه استرالیایی ویوا انرژی ماه گذشته به رویترز گفته بود پیامدهای پاندمی کووید  

 پیام  انتهای .حمیل کرده که پیش از این تجربه نشده بود و در بلندمدت قابل تحمل نیستو کار پاالیش نفت ت

 

 :نیاقتصادآنال -

 کدام ارز بهترین عملکرد را در بازار داشته است؟ 

ماه اخیر رسید و نرخ    ۱۷ارزش یوآن چین در معامالت خارج از بازارهای این کشور این هفته به باالترین سطح در  

در معامالت   یوآن چین به نقل از مهر، ارزش اقتصادآنالین به گزارش  .واحد رسید  ۶.۷۱۳۶برابری آن در برابر دالر به  

کشو این  بازارهای  از  در  خارج  باالترین سطح  به  هفته  این  به    ۱۷ر  دالر  برابر  در  آن  برابری  نرخ  و  رسید  اخیر  ماه 

این هفته معامالت بازارهای ارزی داخلی چین به علت تعطیالت ملی »هفته طالیی« متوقف   .واحد رسید  ۶.۷۱۳۶

از سر گرفته شوند گذاری مالی  یاستبانک مرکزی چین در گزارش س  .شدند و قرار است معامالت در روز جمعه 

شود. بانک مرکزی  سه ماهه دوم خود اعالم کرد: نرخ معامالتی یوآن با توجه به عرضه و تقاضای بازارها تعیین می

نمی استفاده  تجاری  فشارهای  با  مقابله  برای  ابزاری  عنوان  به  یوآن  تبادل  نرخ  میتحلیل  .کنداز  گویند  گران 

اند که اقتصاد چین به سرعت در حال ریکاوری است، در حالی که  گذاران به این علت به خرید یوآن رو آورده سرمایه 

امسال یوآن یکی از    .ن تضعیف شودرود دالر بیش از ایاقتصاد آمریکا همچنان درگیر بحران کرونا است و انتظار می 

کرونا   بحران  موفق  کنترل  دنبال  به  چین  و  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  مهم  ارزهای  بین  در  عملکردها  بهترین 

کند پیدا  دست  بزرگی  تجاری  مازاد  به  است  تحقیقات  .توانسته  رئیس  مکل،  ارزی  پاول  بانک  تبادالت  خارجی 
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واحد تقویت خواهد شد و تا پایان    ۶.۷۰سی، معتقد است نرخ برابری یوآن چین با دالر تا پایان امسال تا  بیاساچ

 .واحد خواهد رسید  ۶.۶۰به  ۲۰۲۱

 

 : فارس  یخبرگزار -

 رود سفیر چین در تهران: ظریف به چین می

داد خبر  چین  به  رسمی  انجام سفری  برای  ظریف  محمدجواد  از  کشور  این  خارجه  وزیر  دعوت  از  چین   به  .سفیر 

گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، »چانگ هوآ« سفیر چین در تهران امروز )پنجشنبه( در توئیتی از  

وی در این زمینه نوشت: براساس   .وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به چین خبر داد محمدجواد ظریف سفر

مور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیداری رسمی از وزیر ا محمدجواد ظریف دعوت »وانگ یی« وزیر خارجه چین،

چین خبر داده بود. وزیر    پیش از این محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از سفر ظریف به  .چین خواهد داشت 

شبکه روسی »راشاتودی« سفرش به چین   وگو باامور خارجه ایران که اخیرا سفری به مسکو داشت هم در گفت

زاده دوشنبه هفتم مهر ماه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به  در همین خصوص سعید خطیب  .را تأیید کرد

پک به  ظریف  سفر  درباره  فارس  خبرنگار  اطالع پرسش  شدن  نهایی  از  بعد  خارجه  وزیر  سفرهای  کرد:  عنوان  ن 

شود. مسیر سفرهای کاری و دیپلماتیک مسیر خاص خود را دارد. مروادات با کشورهایی که به صورت  رسانی می

از طریق کانال  و  پیگیری میگسترده در تماس هستیم، منوط به سفر نیست  کنیم. سفر مقامات دو  های مختلف 

ها همواره در دستورکار بوده است و به محض اینکه از نظر امکانات پروتکلی فراهم شود سفر را تخت کشور به پای

برنامه ریزی میبرنامه  اینکه  ندارد و به محض  برای سفر ظریف وجود  ریزی شود کنیم. فعال هیچ دستورکار فوری 

کرد خواهیم  عرض  شما  دوشنبه    .خدمت  همچنین  خارجه  وزارت  با  مهرما  ۱۴سخنگوی  هفتگی  نشست  در  ه 

خبرنگاران درباره نقشه راه همکاری ایران و چین گفت: هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد و نقشه راه در جریان  

 /انتهای پیام .است امیدواریم هر زمان نهایی شود آن را اعالم کنیم

 

 : میتسن یخبرگزار -

 پول ملی چین یکی از بهترین ارزهای جهان در سال جاری میالدی شد 

ماه گذشته رسید و با طی یک روند    ۱۷شور به باالترین سطح خود در  ارزش یوان )پول ملی چین( در خارج از این ک 

، یوان )پول ملی خبرگزاری تسنیم به گزارش  .به ازای هر دالر آمریکا رساند  ۶.۷۱۳۶صعودی در معامالت، خود را به  

ماه گذشته رسید و با طی یک روند صعودی    ۱۷ه به باالترین سطح خود در  چین( در خارج از این کشور روز سه شنب

به   را  خود  معامالت،  رساند.  6.۷۱۳6در  آمریکا  دالر  هر  ازای  روز    به  معامالت  در  یوان  نرخ  گزارش،  این  اساس  بر 

بازار ارز چین نیز به علت تعطیالت رسمی این   رسید.  6.۷۹۱۰چهارشنبه کمی فروکش کرد و به ازای هر دالر به  

بانک مرکزی این کشور    کشور موسوم به »هفته طالیی« بسته بود و معامالت روز جمعه از سر گرفته خواهد شد.

لی سه ماهه دوم خود گفت: نرخ یوان به طور عمده توسط عرضه و تقاضای بازار تعیین می  در گزارش سیاست پو

از مرکزی  بانک  ارز شود.  استفاده   نرخ  تجاری  اصطکاکات  از  ناشی  اختالالت  با  مقابله  برای  ابزاری  عنوان  به  یوان 

به عنوان بخشی از فاز اول توافق تجاری با ایاالت متحده که در ماه ژانویه امضا شد، پکن موافقت کرد    کرد.نخواهد  

تحلیلگران می گویند سرمایه    که ارزش پول ملی خود را برای دستیابی به یک مزیت تجاری رقابتی کاهش ندهد.

گذاران در حال خرید یوان هستند چرا که بهبود اوضاع اقتصادی در چین در مسیر درست است در حالی که انتظار  

https://www.farsnews.ir/special/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://www.farsnews.ir/special/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/currency


 
جاری است چرا که چین پس از مهار    یوان یکی از بهترین ارزهای جهان در سال  می رود دالر آمریکا تضعیف شود.

 انتهای پیام/ موفقیت آمیز شیوع کرونا در این کشور، مازاد تجاری خود را افزایش داده است.

 

 : لنایا -

 شود فروند کشتی در چین، به کشتیرانی پرداخت می ۶وقف زیان ناشی از ت

جم رئیس  اول  معاون  دستور  توقف  با  از  ناشی  صادرکنندگان  و  کاال  صاحبان  تحمیلی  زیان  کشتی   6هور،  فروند 

به گزارش ایلنا   .شودهای تحریمی« محاسبه میکشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در بنادر چین به عنوان»هزینه

وری اسالمی فروند شناور کانتینری کشتیرانی جمه   ۶و به نقل از کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، در پی توقف  

زیان   داد  از سوی دولت، دستور  اقدامی حمایتی  در  بنادر چین، اسحاق جهانگیری  تابستان گذشته در  ایران طی 

تحریم  واسطه  به  این  تحمیلی  در  شده  بارگیری  کاالی  صاحبان  به  بنادر  در  شناورها  اجباری  توقف  جمله  از  ها 

"هزینه  عنوان  به  جبرانشناورها،  و  محاسبه  تحریمی"  نامه  .شود  های  طی  وزیر  وی  به محمد شریعتمداری،  ای 

اینکه هیچ هزینه  بر  تاکید  با  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تحمیل شود،  تعاون،  کنندگان  به صادر  نباید  تحریم  از  ناشی  ای 

از توقف   زیان وارده به صاحبان کاال ناشی  به عنوان »هزینه  ۶دستور داد:  های تحریمی« محاسبه فروند کشتی 

به   از دولت مطالبه کندشده،  را  ایران آن  پرداخت شود و کشتیرانی جمهوری اسالمی  شایان ذکر است،   .ایشان 

فروند شناور کانتینری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که مملو از کاال بودند، به علت    ۶طی تیرماه سال جاری،  

های صورت گرفته از  نی است، با رایزنی گفت  .های یکجانبه آمریکا در بنادر چین متوقف شدندهای تحریممحدودیت 

ارگان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  و  سوی  بنادر  سازمان  و  امورخارجه  وزارت  جمله  از  مربوطه،  های 

فروند شناور که در بنادر چین متوقف شده بودند از توقف کنار لنگرگاه    ۶دریانوردی با مقامات ذی ربط چینی، این  

 .خارج شدند
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 (: 30)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ص" پيامبر اسالمارتحال )بمناسبت  «هم نپسند گران ی د یبرا ی پسند یخود نم یهر چه برا»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم که  اسالم  یامبرگرامیپ

 .لِنَفسِهِ کرَهُیلِنَفسِهِ، وکرِهَ لَهُم ما    یرضی لِلنّاسِ ما   یاللّه)ص( : أعدَلُ النّاسِ مَن رَضِ  رسول

 .خود خوش ندارد ینها خوش ندارد، آنچه را براآ یپسندد، و برا یخود م  ی پسندد که برا یرا م یزیمردم، آن چ یاست که برا یمردم، کس  نِیعادل تر

 ۴۶صفحه:   ۸اعظم)ص(، جلد  امبری، حکمت نامه پ5۸۴0ح   395ص  ۴: ج ه یالفق حضرهی من ال  کتاب

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ع"حسن امام  شهادت)بمناسبت   «»وقفوهم انهم مسئولون  فهیشر  هیآ ريتفس»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد  سالم که  ابا محمد امام حسن مجتبی 

افناه، و عن   مایاباله و عمره ف مایعن اربع: عن شبابه ف سئلی یقدما عبد حت  جاوزی قوله »وقفوهم انهم مسئولون « انه ال  ر یتفس یالسالم: انه قال ف هی قال عل

 .  تیانفقه، و عن حبنا اهل الب مای جمعه،و ف نیماله من ا

  زینسبت به چهار چ نکه یدارد مگر ا یقدم از قدم برنم یبنده ا چی« ه امت ی»روز ق ق یده اند: به تحقمسئولون « فرمو»وقفوهم انهم  فه یشر  هیآ ریدر تفس

و از   -3   .آنرا بکار گرفته ی و از عمرش که در چه کار -۲      .مصرف نموده  یاش که در چه راه یاز جوان -1 :ردی گ یو پرسش قرار م یموردبازجوئ

 وآله وسلم.  هی اهلل عل یامبرصلیو خاندان پ تیما اهلب یو از دوست -۴   .نموده مصرف  یو در چه راه ثروتش که چگونه جمع

 ( 1۲-13، ص ۴۴)بحار، ج 

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ع" رضاامام  شهادت)بمناسبت    «صيه های امام رضا )ع(وت »

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم  که رضاامام  ،ابوالحسن

 « بِالتَّوَاضُعِ وَ الْعَدُوَّ بِالتَّحَرُّزِ وَ الْعَامَّةَ بِالْبِْشِر قَی بِ السُّلْطَانَ بِالْحَذَرِ وَ الصَّدِاصْحَ »

 .برابر قدرتمندان محتاط، در برابر دوستان فروتن، در برابر دشمنان مراقب و در برابر مردمان گشاده رو باش در

 1۶7ص/ 71ج/بحاراألنوار



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 
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