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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 مامور ویژه توافق با چین /   کندالریجانی از طرف دولت با پکن مذاکره می

ساله ایران با چین شد. ماموریتی مهم ۲۵علی الریجانی، مسوول پیگیری قرارداد   : نیلوفر منصوریان  -اقتصاد  دنیای 

که ازسوی دولت دوازدهم بر دوش رئیس سابق مجلس شورای اسالمی گذاشته است. پیش از این هم خبرها از 

. ایران  کردنقش ویژه الریجانی برای مدیریت قرارداد راهبردی ایران و چین ازسوی مقام معظم رهبری حکایت می

از خداحافظی علی الریجانی ازریاست   .یک بار دیگر نگاه به شرق را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده است

گر ای از عالم سیاست نظاره رسید درگوشهماهی که به نظر می   ۶گذرد؛  ماه می  ۶رای اسالمی حدودمجلس شو

یا دست ایران است  برای حضور احتمالیتحوالت سیاسی  را  انتخابات  کم خود  اما روز  آماده می۱۴۰۰اش در  کند؛ 

موریت جدید و مهم رئیس سابق  جمهور با اعالم خبری رسما پرده از ماگذشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس 

پیگیری قرارداد   اینکه علی الریجانی، مسوول  بر  با چین شده است. حاال    ۲۵مجلس برداشت. خبری مبنی  ساله 

هسته  درپرونده  زمانی  خود  که  الریجانی  به علی  ایران  ازمهمای  یکی  پروندهعنوان  خارجی ترین  سیاست  های 

لت درخصوص قرارداد همکاری با چین باشد. وجه اشتراک هردو پرونده  کشور نقش ایفا کرده، قرار است همکار دو

تازه  نکته  قرارداد جنجالی  دراین  آن است. هرچند نقش الریجانی  و خارجی  داخلی  نیست،  هم مخالفان جدی  ای 

ریت  پور، مشاور علی الریجانی در توییتی از نقش ویژه الریجانی برای مدیجاری منصور حقیقتکه تیرماه سال چنان

اتاق   رئیس  او مجیدرضا حریری،  کنار  در  بود.  داده  ازسوی مقام معظم رهبری خبر  و چین  ایران  راهبردی  قرارداد 

جاری داشت، از سفر علی  تیرماه سال  ۲۳وگویی که با خبرگزاری تسنیم در تاریخ  بازرگانی ایران و چین هم در گفت

اواخر سال   در  به چین  مقام  ۹۷الریجانی  کتبی  پیام  داده    با  با چین خبر  بلندمدت  برهمکاری  مبنی  رهبری  معظم 

گفت آن  جریان  در  بود  رسیدند. وگفته  توافق  به  مدت  طوالنی  قرارداد  یک  شدن  بسته  برای  طرف  دو  وگوها 

های  وگوی حریری یک نکته مهم دیگر هم داشت و آن نوع روابط رئیس سابق مجلس با مقامات چین طی سال گفت

ساله با چین تاثیرگذار بوده    ۲۵عنوان مسوول پیگیری قرارداد  تردید در انتخاب او به ه بیگذشته است؛ موضوعی ک

ساله ایران و چین در زمان ریاست الریجانی  ۲۵های  ها پیگیری سند همکاریاست. بر همین مبنا براساس گزارش

درسال   چین  به  وی  سفر  و  اسالمی  شورای  مجلس  گفت   ۹۷در  پکوو  عالی  مقامات  با  سند گو  این  درباره  ن 

محمود واعظی،    ترین دالیل دعوت دولت دوازدهم از علی الریجانی برای این همکاری جدید است.همکاری، از مهم

رئیس  دفتر  »آقای رئیس  گفت:  انتخاب  این  دالیل  مورد  در  و  گذاشت  صحه  نکته  این  بر  گذشته  روز  نیز  جمهور 

کرد و دولت نیز  فر به چین با جدیت این موضوع را دنبال میالریجانی در زمان ریاست مجلس شورای اسالمی و س

از وی خواست تا این کار را ادامه دهد.« واعظی همچنین گفت: »بعد از اینکه الریجانی از مجلس بیرون آمد، از او  

د  ساله ادامه دهد، او هم پذیرفت و این روزها برای پیشبر   ۲۵درخواست کردیم کار خود را درخصوص پیگیری سند  

میبرنامه  وقت  چین  و  ایران  همکاری  توافق  این  اجرای  به  مربوط  دفتر    «.گذاردهای  رئیس  انتخاب،  گزارش  به 

به رئیس  الریجانی  برای  پاستور  در  دفتری  تجهیز  درخصوص  حال  عین  در  سند  جمهور  اجرای  و  پیگیری  منظور 

به این همکاری را باید در نقش مهم علی   اطالعی کرد. البته نکته دوم دلیل دعوتهمکاری ایران و چین اظهار بی

وجو  جمهوری حسن روحانی جست ها طی دوره ریاست الریجانی دربه ثمر رسیدن برجام و روابط خوب او با دولتی 

 .کرد که حاال منجر به دعوت از او برای پیشبرد یک پرونده مهم سیاست خارجی دیگر شده است

چندجانبه  بردرابطه  روابط  و  برنامه  ا//    برد-گرایی  همکاری ۲۵ما  شکل ساله  به  زمانی  چین  و  ایران  جامع  های 

رسانه در  نشست رسمی  از  یکی  در  دولت  سخنگوی  ربیعی،  علی  که  شد  مطرح  خبریها  تابستان  های  در  اش 

پیش سال تصویب  از  همکاری  جاری  راهبردی  سند  تاریخچه ۲۵نویس  داد.  خبر  دولت  هیات  در  چین  و  ایران  ساله 



 
به   ۹۴جمهوری چین در سوم بهمن ماه سال  میان ایران و چین به سفر »شی جین پینگ« رئیس  ساله۲۵قرارداد  

های گردد که دوکشور با امضای یک بیانیه مشترک و رسمی بر اراده دو طرف برای گسترش همکاری تهران بازمی

راهبردی  ۲۵جامع   این همکاری  کردند.  تاکید  رئیس ۲۵ساله  دیدار  در  با  ساله  چین  انقالب هم جمهور  معظم  رهبر 

دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل  مطرح شد و ایشان تاکید کردند: »دولت و ملت ایران همواره به 

روابط  یک  برای  چین  و  ایران  جمهوری  روسای  توافق  اساس،  همین  بر  و  هستند  و  بوده  چین  همچون  اطمینان 

حکمت۲۵استراتژیک   و  درست  کامال  استساله،  سفر به   «.آمیز  در  گذشته  سال  قرارداد  این  موضوع  آن  دنبال 

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه به چین مجددا مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت به گفته علی ربیعی، هیات 

ساله  ۲۵نویس نهایی برنامه جمهوری پیشجاری به ریاست حسن روحانی، رئیس تیرماه سال ۲۳دولت روز دوشنبه 

جهمکاری کرد های  تایید  و  بررسی  را  چین  و  ایران  با    .امع  آن  اعالم  نخست  ساعت  همان  از  که  موضوعی 

رو شد تاآنجاکه مخالفان آن را به یک قرارداد ننگین در حد قرارداد ترکمنچای تشبیه  های منفی بسیاری روبه واکنش 

دو   کردند.  توصیف  دیپلماتیک  بزرگ  دستاورد  یک  را  آن  برخی  نیز  مقابل  در  بررسی کردند.  به  نیاز  که  تعبیری 

طوالنی   مدتی  برای  کشور  یک  به  امنیتی  و  دفاعی  اقتصادی،  اتکای  که  باورند  این  بر  منتقدان  دارد.  کارشناسی 

تعادل و موازنه قدرت را به هم می موجب وابستگی به یک کشور خاص می  ریزد. در همین خصوص دکتر  شود و 

ت که براساس تجارب تاریخی اتکا به یک قطب سیاسی در محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان سرشناس معتقد اس 

برد. به اعتقاد بهکیش  ها بهره  آورد و باید در دیپلماسی تعادل ایجاد کرد تا بتوان از رقابت قدرت جهان وابستگی می

تا در آینده مورد بهره  باید به رقیب او هم توجه بیشتری داشته باشیم  شی کاگر بخواهیم به چین متمایل شویم، 

فردا« انجام داده تاکید کرده است که در  نامه »تجارت وگویی که اخیرا با هفتهها قرار نگیریم. بهکیش در گفت چینی

آن باید  امروز  بتوانیم خواستهجهان  که  قدرتمند شویم  قدرت چنان  با  یا  کنیم  نزدیک  به منصه عمل  را  های هایمان 

تعادل  شطرنج  تحمیل  بزرگ  از  تا  کنیم  بازی  همچنین  خواستهبخش  او  بمانیم.  مصون  طرف  آن  یا  طرف  این  های 

کند: »اقتصاد چین و  توانیم کار کنیم. بهکیش تاکید میمعتقد است اگر نتوانیم با آمریکا توافق کنیم با چین هم نمی

این    «.کنندآمریکا با هم مخلوط هستند و امکان ندارد به راحتی بتوانند از هم جدا شوند و در نهایت با هم تعامل می

های بزرگ است و خریدار دارد، معتقد  اقتصاددان با بیان اینکه موقعیت حساس و ژئوپلیتیک ایران مورد توجه قدرت

است: راه امتیازگیری از این موقعیت، تعادل در سیاست خارجی و همزمان نگاه متوازن به شرق و غرب است. این 

ی نانوشته در خاورمیانه وجود دارد و ایران در محور اصلی این رقابت اقتصاددان معتقد است بین چین و آمریکا رقابت

تواند از این موقعیت استفاده کند و الجیشی مهمی برای هر دو کشور دارد و تهران میاست؛ چراکه موقعیت سوق

نه با  متاع خود را با قیمت بهتر به دو طرف بفروشد. بهکیش همچنین شروط رسیدن به یک توافق مناسب و عادال

تر وکار مناسب و از همه مهمچین را در انحصاری نبودن، تعادل در بده بستان و امتیازها، فراهم کردن محیط کسب 

از سوی دیگر به  .بردها را بسیار باال میگذاریداند که فقدان این روابط هزینه سرمایه المللی مناسب میروابط بین

سازی در سبد سیاست خارجی ایران تنها راه زگرداندن موازنه مثبت و تنوعساله با چین، با۲۵باور منتقدان قرارداد  

تواند منافع بلندمدت کشور  گریز از وضعیت موجود است. به باور این دسته از افراد، نگاه تنها به شرق و با غرب نمی 

های بزرگ تبدیل قدرت   بت المللی تامین کند و با چنین نگاهی ایران به محل جدال و رقاای و بین را در نظام منطقه 

شود که در نهایت حاصلی جز قربانی شدن مصالح کشور نخواهد داشت. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، می

در این میان برخی بر این نظرند که    .برد داشته باشیم-توانیم با هیچ کشوری رابطه برد گرایی نمیبدون چندجانبه 

خصوص چین شده، سیاست نامشخص آمریکا و اروپا در قبال ایران رق و به آنچه موجب بازگشت مجدد ایران به ش

جدی را  چین  به  نگاه  تا  است  گرفته  تصمیم  ایران  اینها  تمام  با  علی است.  است  قرار  و  کند  دنبال  گذشته  از  تر 

 .ساله با چین را برعهده داشته باشد۲۵الریجانی پیگیری قرارداد 



 

 د نای چین مشخص شقیمت واکسن کرو

گذاری شده به یکی از شهرهای چین تزریق واکسن کرونای شرکت سینوواک بیوتک را که به تازگی قیمت : فارس

است کرده  آغاز  ملی  برنامه  یک  از  بخشی  گ  .عنوان  یک   رویترز، زارشبه  از  بخشی  عنوان  به  چینی  شهر  یک 

  ۶۰خطر باال با قیمت    به کارگران و اقشار در معرض  بیوتک« را  آزمایشی »سینوواک  ۱۹ کووید برنامهملی، واکسن

تزریق می  واکسن  .کنددالر  کرد،  اعالم  پیش  ماه  یک  بیوتک،  مدیرعامل شرکت سینوواک  ویدونگ،  تولید  کرونا یین 

آزمایش  مرحله  در  که  بیوتک  فاز  شرکت سینوواک  بالینی  گنجانده   ۳های  نیز  اضطراری  در طرح  و  دارد  شده    قرار 

ارائه  هزار کارمند و خانواده  ۳تا    ۲ور داوطلبانه به حدود  طاست، به آنها  های منتر براساس داده  .ده استشهای 

وک« متعلق به شرکت  هر دوز واکسن بالقوه »کرونا شده از سوی مرکز کنترل و پیشگیری از امراض چین، قیمت

وع  به دو مرحله تزریق نیاز دارد که مجم کرونا یوان( است و واکسیناسیون علیه  ۲۰۰دالر )  ۲۹.۷۵سینوواک بیوتک  

های اصلی و در معرض خطر  واکسیناسیون برای گروه  براساس اعالم این مرکز،  .رسددالر می   ۶۰بهای واکسن به  

آغاز شده است پزشکی  متخصصان  واکسن  .از جمله  گذاری  قیمت  تاکنون جزئیات  احتمالیمقامات چینی   های 

COVID-۱۹  نکرده منتشر  واکسن   .اندرا  د  آزمایش  ترکیه  و  اندونزی  برزیل،  در  بیوتک  سینوواک  شرکت  ر  کرونای 

   .مرحله سوم آزمایش بالینی است

 امپراتوری بزرگ اما شکننده  /  درصدی اقتصادی به دوران پیش از کرونا بازگشت ۶چین با رشد 

اما : اقتصاددنیای  چین  هستند،  کرونا  پاندمی  با  کشمکش  در  همچنان  کشورها  که    اغلب  داد  نشان  دیگر  بار 

طور پایدار تحت کنترل قرار بگیرد، ممکن است. به  ۱۹-ویروس کووید  بازگشت سریع وضعیت اقتصادی پس از آنکه

ز بر پایه بدهی هستند. ساوهای ساختهای محلی نیز درگیر پروژه در این کشور صادرات جهش یافته است و دولت

هزینه مصرفحتی  مسهای  در  نیز  داردکنندگان  قرار  بهبود  بین   .یر  اقتصاد  گروه  گزارش  روزنامه  به  الملل 

ماهه ژوئیه، اوت و  تایمز، آنطور که اداره ملی آمار چین اعالم کرد، در سهاقتصاد« به نقل از روزنامه نیویورک »دنیای 

با رشد   اقتصاد چین  ق  ۴  /۹سپتامبر،  به همین فصل در سال گذشته مواجه شد. عملکرد  درتمند  درصدی نسبت 

به رشد   تقریبا  تا چین  بود،    ۶اقتصادی موجب شده است  آغاز کرونا گزارش داده  از  تا پیش  درصدی اقتصادی که 

بود،   بازگردد. داده  رخ  بهار  در  که  اقتصادی  انقباض  عمق  از  سرعت  به  جهان  برتر  اقتصادهای  از  خارج    بسیاری 

توجهی بیش از سطحی طور قابلدهد که به می  شدند. اما چین نخستین کشوری است که از رشد اقتصادی خبر

متحده و دیگر کشورها نیز از  رود که ایاالت به سال گذشته آن را تجربه کرده بود. انتظار می است که در مدت مشا 

اند یا در  یا هنوز به سطح رشد پیش از کرونا نرسیده ماهه سوم سال خبر دهند، اما آنها  رشد اقتصاد خود در سه  

تواند طی صدرنشینی چین در زمینه بهبود اقتصادی نسبت به کشورهای دیگر می   .یدن به آن هستندآستانه رس

شود؛ در حالی که  های آتی فاصله بیشتری نیز پیدا کند. تقریبا در سطح داخلی هیچ انتقال ویروسی دیده نمیماه 

توسعه قدرتمند اقتصاد چین به آن معنا    ها در حال مواجهه با موج جدیدی از کرونا هستند.ده و اروپایی متحایاالت 

های بعدی نیز  در راستای تسلط بر رشد جهانی را آغاز کرده است و طی امسال و سال است که این کشور حرکت  

اختصاص می  ۳۰حداقل   به خود  را  اقتصاد جهانی  از رشد  بههدهد. شرکتدرصد  در حال  آوردن ای چینی  دست 

تو جهان،  صادرات  از  باالتری  کاالسهم  دیگر  و  شخصی  محافظت  تجهیزات  مصرفی،  الکترونیکی  لوازم  های لید 

آهن را از برزیل، گوشت خوک و ذرت  ها امروز حجم باالتری از سنگ پرتقاضا در روزهای پاندمی کرونا هستند. چینی

ایاالت  از  ررا  پالم  از مالزی خریداری می متحده و روغن  اندازه ا  تا  این موضوع  آزاد قیمت مواد  ای روند سقکنند.  وط 

دنبال داشته  تعدیل پیامدهای پاندمی کرونا در برخی از صنایع را به اولیه در بهار امسال را معکوس کرده است و  

ان شتافته است چراکه واردات  است. اما هنوز بهبود اقتصادی چین کمتر از دوران پیش از کرونا، به یاری اقتصاد جه



 
رشد در دیگر   زایی در چین شده اما ترمزد نکرده است. این الگو موجب اشتغالاین کشور به اندازه صادرات آن رش

است. کشیده  را  ماه    کشورها  برای  همچنین  چین  اقتصادی  سرمایه بهبود  به  توسعه گذاریها  در  عظیم  های 

ه نیز این های گذشتهای زیرساختی وابسته بوده است و در هفتهو دیگر بخشآهن قطارهای تندرو  ها، خطبزرگراه 

محور زندگی  های ساحلی صادراتمردمی که در استان  کشور شاهد آغاز بهبود مصرف داخلی بود. افراد غنی و

اما فعالیتکنند، نخستین چینیمی آغاز کردند.  را  بودند که دوباره خرج کردن پول  اکنون در  هایی  شهری نظیر ها 

ساله ووهان در رابطه با حال    ۳۰ی هستند. یکی از شهروندان  که مرکز شیوع کرونا بود نیز در حال ازسرگیر  ووهان

روزهای شهر می این  رستورانو هوای  از  بسیاری  به  ورود  »برای  باید ساعت گوید:  ووهان  در  در صف ها  های ها 

ای محبوب نیز معموال دو تا سه ساعت باید صبر کنید.« جورج هطویل بایستید و برای سفارش آنالین از رستوران 

می ژان چین  غرب  در  چنگدو  از ساکنان شهر  یکی  دوگ،  در طول  که  استان سفرهایی    گوید  به سه  گذشته،  ماه 

گوید که اکنون به اندازه  گذراند، اغلب در حال خرید آنالین است. او میداشته است و زمانی را نیز که در منزل می 

/ ۲اندکی کمتر از تخمین اقتصاددانان بین  ماهه گذشتهکند. رشد اقتصادی چین در سههای گذشته هزینه میلسا

اندازه ۵/  ۵تا    ۵ به  کشور  این  اقتصادی  عملکرد  اما  بود.  در  درصد  سهام  بازارهای  که  است  بوده  قدرتمند  ای 

هنگ و  شنژن  دوشنبه  شانگهای،  معامالتی  روز  ساعات  نخستین  در  گذشته  کنگ  ماه  در  شدند.  مواجه  رشد  با 

رو شد؛ در حالی که تولید صنعتی  درصدی نسبت به سپتامبر سال گذشته روبه   ۳  /۳فروشی در چین با رشد  خرده

درصدی را تجربه کرد. مدل بازگرداندن رشد اقتصادی در چین شاید موثر باشد اما ممکن است برای    ۶/  ۹نیز رشد  

، چین رهگیری با عزمی راسخ برای کاهش نرخ شیوع داخلی کرونا به نزدیک صفر  .اجرا نباشد دیگر کشورها قابل 

تلفن طریق  از  را  خود  شهروندان  آنجامع  هفتههمراه  همچنین  است،  داده  ادامه  سخت ها  و  سفت  قرنطینه  ها 

تستمحله انجام  و  شهرها  و  شیوعها  تمامی  به  پاسخ  در  کرونا  تشخیص  پرهزینه  دهای  درشت  و  ریز  ر  های 

با  .سراسر این کشور صورت گرفته است ویژه است به  نقاط ضعفی نیز همراه بوده  بازگشت رشد اقتصادی چین 

یک  اندازه  به  که  جاری  سال  در  کلی  بدهی  یا  جهش  بدهی  این  عمده  بخش  است.  اقتصاد  کلی  تولید  از  سوم 

دولت به  استقراض  بنگاه واسطه  و  محلی  زیهای  بخش  در  هزینه  برای  دولتی  یا  های  است  شده  ایجاد  رساخت 

شرکتوام  یا  خانوارها  سوی  از  که  پرداختهایی  برای  ساختمانها  و  آپارتمان  به  مربوط  دهای  جدید  ریافت  های 

دولت اما از ریسک انباشت سریع بدهی آگاه است. از سوی دیگر مهار اعتبار جدید    .انداند، در آن دخیل بوده شده

صاص داده  چهارم از کل اقتصاد چین را به خود اختستغالت، بخشی که تا یکهای مسکن و متواند به فعالیت می

ریسک  از  دیگر  یکی  بزند.  لطمه  اقتصاداست،  بهبود  رشد های  است.  صادرات  به  آن  شدید  وابستگی  چین،  ی 

ادی را توجهی از رشد اقتصتر واردات مواد اولیه، مقدار قابل های پایینماهه گذشته به همراه قیمتصادرات در سه 

از اقتصاد چین محسوب    ۱۷ایجاد کرد. صادرات هنوز   از  میدرصد  این میزان بیش  و  از سهم دوبرابر بزرگ شود  تر 

ایاالت  اقتصاد  در  میصادرات  چین  رهبران  است.  به متحده  چین  صادرات  تنش دانند  برابر  در  روزافزونی  های طور 

گشایی از روابط تجاری واشنگتن امات دولت ترامپ برای گره ها، اقدپذیر است که یکی از این تنش ژئوپولتیک آسیب 

کند؛ در زمانی که پاندمی خود موجب تخریب تواند صادرات را تهدید  ن است. تغییر در تقاضای جهانی نیز میو پک

گوید: وزیر اسبق مسکن می   اقتصادهای خارجی شده است. کیو باکشینگ، یکی از مشاوران کابینه دولت چین و

توانیم انعطاف اقتصاد خود را ارتقا  داخلی، ما میگاه قرار دهیم. با تمرکز بر جریان  کنندگان را تکیهاید مصرف »ما ب 

های ها در چین بوده است. تحت شرایط معمول، چینیکنندگان خود یکی از چالشگیری مصرفقدرت دهیم.« اما  

نتیجه رسیده  به این  برای تحصیالت، خدمات دربیشتری  به پس اند که  و بازنشستگی  آورند. کندی  مانی  انداز روی 

است به ویژه برای اقشار با    تر شدن این مشکلپاندمی به معنای از دست رفتن مشاغل و پیچیدهرشد اقتصاد و  

روستایی نواحی  ساکنان  و  پایین  رشد    .درآمد  کندی  این  جریان  در  چین  عادی  مردم  به  کمک  برای  پکن  رویکرد 

به شرکتاقتصاد، فراهم ساخت مالیاتی  بازپرداخت  امکان  وام ن  اعطای  و  بزرگ  ها  بانک های  دولتی  از سوی  های 



 
کنند یل کارکنان خود نداشته باشند. اما برخی از اقتصاددانان استدالل میبوده است تا کسب و کارها نیازی به تعد

به  باید  پکن  بهکه  چک  یا  کاالبرگ  توزیع  با  اقدامات،  این  مستقیم جای  بشتابد.  ترطور  فقیر  شهروندان  کمک  به  ی 

مهمیلیون کارگران  از  نفر  تجربه  ها  بهار  جریان  در  را  بیکاری  ماه  دو  یا  یک  حداقل  چینی  که  اجر  زمانی  در  کردند؛ 

می کارخانه  بازگشایی  پاندمی  از  پس  کندی  به  خوراکی  ها  اقالم  تهیه  برای  تا  شدند  وادار  چینی  جوانان  شدند. 

را هزیپس بهاندازهای خود  برای جبران کاهش درآمدها،  یا  اما اقتصاددانان دولت    .دنبال شغل دوم باشندنه کنند 

پرداخت ایده  به  با مالحظه بیشتری  آنها میکنندگان میهای مستقیم به مصرفچین  اولویتنگرند.  های  گویند که 

توان هستند که برای نمونه می  محور و انجام اقداماتی برای بهبود تولید و کیفیت زندگی گذاری دولت رشد سرمایه 

یوآن،  ئو جینگیا تجهیز سه میلیون آپارتمان قدیمی به آسانسور اشاره کرد. یاهای فاضالب جدید  به حفر سیستم

ما پیشنهادهای متعددی برای افزایش میزان  گوید: »یکی از اقتصاددانان ارشد سابق در اداره ملی آمار چین می

مالحظه،  های قابلهای کمکهای غربی روشدولت «.است که ابتدا مردم را غنی کنیممصرف داریم اما مساله این 

وعدههاپرداخت و حتی  یکباره  یارانه ی  غذایی  رستورانهای  در  کرده ای  آزمایش  را  پرداختها  این  با هدف اند.  ها 

ها برای در اختیار داشتن یک استاندارد حداقلی از زندگی در جریان روزهای کرونایی انجام شدند کمک به خانواده 

که در آن افزایش صادرات از رشد   یش مازاد تجاری افزا   اند.ردات از چین شده موجب افزایش تقاضا برای وا  که خود

از رشد  ۰/  ۶گیرد،  واردات سبقت می  بر اساس   ۴/  ۹درصد  به خود اختصاص داده است.  را  درصدی اقتصاد چین 

آیهوا،    شوند. لیواقتصادی محسوب میگذاری در چین نیز دیگرعوامل رشد  گفته یک مقام چینی مصرف و سرمایه 

آ اداره ملی  تقاضای داخلی گوید: »بهمار چین میسخنگوی  طور کلی، عامل رشد اقتصاد چین در وهله نخست، 

پکینگ می  «.بوده است پتیس، استاد دارایی دانشگاه  که مردم در دیگر کشورها توسط  گوید: در حالیاما مایکل 

مییارانه  حمایت  دولتی  تقاشوهای  تامین  برای  همچنان  و  دورند  در  چین  از  واردات  به  متوسل ضا  کرونا  ان 

 .«تنها بین چین و آمریکا بلکه در سراسر جهان خواهیم بودشوند، »ما شاهد طغیان مجدد جنگ تجاری نه می

 امنیت بیولوژیکی را تصویب کرد  چین قانون

پیشگیری : ايسنا هدف  با  را  بیولوژیکی  امنیت  جدید  قانون  چین  ارشد  قانونگذاری  نهاد  قبال    یک  در  مدیریت  و 

خبرگزاری رسمی شینهوای چین گزارش کرد، کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین    .های عفونی تصویب کردبیماری 

به گزارش    .اجرایی شود  ۲۰۲۱آوریل    ۱۵با رای خود این قانون را تصویب کرده و قرار است این قانون از  روز شنبه  

ای امنیت ههایی با هدف پیشگیری و کنترل در قبال ریسکسیستم  رویترز، این قانون قرار است منجر به تشکیل

ریسک  رصد  با  جمله  از  تحقیق  بیولوژیکی  و  ارزیابی  اولیه،  هشدار  و  ریسکها  قبال  گذاری در  اشتراک  به  و  ها 

قبال    .اطالعات شود در  پاسخ دهی  و  پیشگیری  با هدف  تمهیداتی  در عین حال  قانون  این  طبق گزارش شینهوا، 

های های عفونی نوظهور عمده، همه گیر شدن بیماری و شیوعهای خاص امنیت بیولوژیکی از جمله بیماری ریسک 

چین ماه مه گذشته اعالم کرد، به دنبال    .ات، توسعه و کاربرد بیوتکنولوژی داردناگهانی و همچنین در حوزه تحقیق

د  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  بیولوژیکی  امنیت  قانون  تصویب  که  تسریع  است  کروناویروس  جهانی  شیوع  پی  ر 

 .نخستین بار در شهر ووهان چین تشخیص داده شد

 پیروزی بزرگ در شرق آسیا

گیری کرونا، شبیه  های خارجی فعال در چین، بحران همهبرای بسیاری از شرکت   -تایمزفایننشال .  رابین هاردینگ

به   پکن  در  زندگی  زیرا  پذیرفته است  پایان  و  بد  و مصرفیک خاطره  بازگشته  به حالت عادی  اعتماد خود  کنندگان 

یافته  باز  را  آینده  و  زیاد است  اند. دراقتصاد  اروپا بسیار  و  بین چین  تفاوت  ابهام   .این زمینه  اروپا  آینده  در  ها درباره 



 
در آسیا و  ماه آینده نیز وضعیت به همین شکل باشد. اما    ۱۲تا    ۶همچنان باقی است و همه انتظار دارند حداقل در  

حک به  اطمینان  چین  در  همهویژه  قبال  در  متفاوت  رویکردهای  نتیجهمفرماست.  شده  سبب  کرونا  که  گیری  ای 

درحال حاضر این باور وجود دارد که اقتصاد چین، تایوان و دیگر کشورهای حوزه    .دست آمده بسیار متفاوت باشدبه 

و   اروپا  در  اما  کرد.  خواهد  رشد  امسال  پاسیفیک  کاهایاالتآسیا  داخلی  ناخالص  تولید  مالحظه  متحده  قابل  ش 

داشت  برای    .خواهد  معموال  که  آسیا  شرق  آیا  است:  مطرح  میالدی  آینده  سال  برای  مهم  پرسش  یک  همچنین 

کند و صادرات عامل اصلی رشد اقتصاد  کنندگان اروپایی و آمریکایی حساب می کاالهای تولیدی خود روی مصرف

جاری دیل خواهد شد؟ با آنکه در سه ماه سوم سالی تقاضا برای دیگر اقتصادهای جهان تبآن است به منبعی برا

شاخص وضعیت  همهمیالدی  دوم  موج  شروع  اما  کرد.  پیدا  بهبود  اروپا  در  اقتصادی  طی های  قاره  این  در  گیری 

یچ تمایلی به تعطیل های اروپایی هکننده شود. دولتهای اخیر سبب شده وضعیت اقتصادی بار دیگر نگرانهفته

های ها در برخی بخشای جز محدود کردن فراگیر فعالیترسد آنها چاره نظر می صاد ندارند اما به کردن مجدد کل اقت

گوید: های اروپایی موسسه کپیتال اکونومیکس می یکی از اقتصاددان   .خدماتی نظیر سفر، سرگرمی و ... ندارند

از دولت »هیچ اروپایی نمییک  به جایی که ماه مارس بودند بازهای  اقداماتی که در آن زمان    خواهند  زیرا  گردند، 

های اقتصادی باید  برای مهار کرونا انجام شد، لطمات بزرگ به اقتصاد وارد کرد، اما هرگونه محدودیت برای فعالیت 

یوزیلند، ویتنام، تایوان، پاسیفیک از جمله ن  -طوالنی باشد تا ویروس مهار شود.« در مقابل، کشورهای منطقه آسیا

وکره همه  جنوبی  داده چین  کاهش  پایین  بسیار  سطوح  به  را  کنترلگیری  سپس  و  ادامه  اند  را  سختگیرانه  های 

.  المللی متوقف ماندبردند، در آسیا سفرهای بین ها از تعطیالت تابستانی شان لذت می که اروپاییاند. درحالی داده 

مرزهای  ابتدا  از همان  را    تایوان  اقدام  این  و  بست  را  ردگیریخود  کرونا،  بسیار سازمان  با  به  مبتال  بیماران  یافته 

فاصله  و  ببرد. قرنطینه  میان  از  دیگر جاها  به  ویروس  از سرایت  قبل  را  تا مراکز شیوع  دنبال کرد  اجتماعی  گذاری 

یری انبوه و ردگیری مبتالیان به  گها را اجرا کرد. اما تست تر برنامه متوقف کردن مسافرت جنوبی کمی آهستهکره

زیر    کرونا  به  ابتال  جدید  موارد  شد،  هیچ   ۱۰۰سبب  بماند.  محدود  روز  در  کردن نفر  تعطیل  به  کشورها  این  از  یک 

از سوی دیگر، چین شیوع اولیه ویروس در ووهان را کامال کنترل و با جدیت کامل هرگونه   .انداقتصاد نیاز پیدا نکرده 

ر کرد. یک مورد شیوع در تابستان در پکن سبب شد، دولت منطقه شیوع را تعطیل و قرنطینه شیوع جدید را مها

آمد کنترل و تست   کند. هرگونه رفت اقداو  این  نتیجه  و  انجام شد  مات مهار کامل ویروس  گیری به شکل گسترده 

انه تنها چند مورد جدید ابتال  ترین کشور جهان که ویروس کرونا از آن به جهان سرایت کرد، اکنون روزپرجمعیت  .بود

گیری این است که مردم  یکرد سختگیرانه و کنترل شدن کامل همهدهد. نتیجه اقتصادی این رو به کرونا گزارش می 

طور های عادی خود بپردازند. در تمام جاهایی که ویروس به ن به کرونا به فعالیت توانند بدون ترس از مبتال شدمی

تست  و  شده  کنترل  سر گکامل  از  را  خود  عادی  زندگی  سریع  خیلی  مردم  دارد،  ادامه  جدیت  با  ردگیری  و  یری 

های اخیر عمدتا  ر ماهدر اینجا باید به یک نکته مهم اشاره شود و آن اینکه رونق پیدا کردن اقتصاد چین د  .گیرندمی

کرده، اما هنوز به    ها و رشد صادرات بوده است. مصرف داخلی رشدها در بخش زیرساختحاصل توسعه فعالیت

رباره ابتال به کرونا به تقاضا و  متحده هراس دگیری بازنگشته است. در ژاپن، اروپا و ایاالت میزان قبل از بحران همه

خش تولید در شرق آسیا از این تاثیر منفی دور بوده است. همچنین این بخش  مصرف داخلی لطمه زده است، اما ب

های تولید صنعتی در آلمان و شمال ایتالیا نیز از این  مات سود برده است. بخشاز افزایش مصرف کاال به جای خد

رای کار از خانه  ضای باال برای کاالهای پزشکی نظیر ماسک و دستکش و تجهیزات الزم باند. تقاروند منفعت برده 

نیروی کار اخراج ریکا به که اروپا و آمنظیر رایانه شخصی بر زنجیره عرضه در آسیا اثر مثبت گذاشته است. درحالی

توانند نیاز آنها را به کاالهای  دهند، اقتصادهای آسیایی که همواره برای تجارت آماده هستند میشده پول نقد می

ع ضروری است: نخستین موضوع این است که موفقیت اقتصادی آسیا به ساخته  ذکر دو موضو  .تولیدی تامین کنند

کرونا ویروس  برای  موثر  واکسن  آسیب  شدن  آسیا  عظیم  نشود، جمعیت  واکسن ساخته  اگر  است.  پذیر وابسته 



 
  .د گیری کرونا به بسته ماندن دائمی مرزها وابسته خواهد شر مهار همهباقی خواهد ماند و حفظ موفقیت اولیه د

آینده و   این است که اگر شرایط اقتصادی خوب نشود مشخص نیست برای بهبود اوضاع در سال  دومین موضوع 

د، اما همچنان  اناز آن، تقاضا از کجا باید نشأت بگیرد. با آنکه اقتصادهای آسیایی به حرکت رو به جلو ادامه داده  پس

ی برای کاال متکی هستند. با توجه به اینکه در آمریکا  بیند و به تقاضای جهاناز تعطیلی بخش گردشگری لطمه می 

با سرعت ادامه دارد، تولیدکنندگان آسیایی ممکن است به  بسته حمایتی جدید به تصویب نرسیده و شیوع کرونا  

های خارجی فعال در چین این کشور همچنان  برای شرکت  .تدریج دچار مشکل شوند و رکودی متعارف آغاز شود

گیری کرونا  ها در دوره اوج بحران همهمحل بهتری برای فعالیت است. اگرچه برخی از این شرکت   نسبت به اروپا

کاهش   نخواهد  شاهد  کاهش  خیلی  آنها  فروش  میزان  چین  در  اما  بودند،  جهان  در  خود  محصوالت  فروش  شدید 

آید. مشخص نیست   ره پدیدهای عمیق درباره آینده این قاگیری در اروپا سبب شده است ابهامهیافت. موج دوم هم

در چین شاهد به صفر رسیدن موارد چه وقت این بحران در اقتصادهای اروپایی و نیز در آمریکا مهار خواهد شد. اما  

بوده  کرونا  به  ابتال  چینجدید  رویکرد  که  است  این  مهم  بسیار  نکته  به    ایم.  آسیایی  کشورهای  از  دیگر  برخی  و 

نقطه بسیار  گیری بسیار موموضوع مهار همه این یک  و  کرد  زودی رشد خواهد  به  تقاضا  نتیجه  در  بوده است.  ثر 

 .تصادی استهای اقخوب برای آغاز فعالیت 

 توسعه برزیلی در چین 

اقتصاد بزرگ  : دنیای  به  واله  اتحاد لجستیکی استراتژیک، شرکت  یک  واردکننده سنگدر  در جهان کمک  ترین  آهن 

بهره می و  برای ساخت  ژوشان چین  بندری  با شرکت  واله  پروژه »وست  کند.  از  وارد  «  ۳برداری  بندر شوالنغو  در 

سایت ماینینگ دات کام،  قل از وباقتصاد« به نالملل روزنامه »دنیای ه اقتصاد بینبه گزارش گرو  .شودهمکاری می 

گذاری مشترک را در اختیار خواهد داشت و افزود توسعه پروژه بندر به چند سال درصد از سرمایه  ۵۰واله اعالم کرد 

ک از دو شریک قصد دارند فعال تا  گذاری نیاز خواهد داشت. هر یمیلیون دالر سرمایه  ۶۲۴زمان و به مبلغی در حدود  

از    ۶۵سقف   را تامین مالی کننددرصد  پروژه  دربرگیرنده گسترش امکانات در بندرشوالنغو،   ۳پروژه وست    .بودجه 

واله با    .میلیون متریک تن در سال است  ۲۰های بارگیری با ظرفیت مازاد  سازی و اسکلهتوسعه یک محوطه ذخیره

ک  اعالم  پروژه  این  در  بندری  شرکت  کل  ظرفیت  شوال  ۴۰رد  در  سال  در  تنی  میمیلیون  تضمین  را  ماه    .کندنغو 

اندازی کرد. این سازی در چین را راهآهن با درجه خلوص باال برای گندله گذشته، شرکت واله کارخانه تولید سنگ

این واحد با   .ده است شمیلیون تن در سال در ترمینال انتقال سنگ معدن شوالنغو واقع   ۳کارخانه جدید با ظرفیت  

تولید خواهد کرد.  ۸۸اف اندازی شده است و محصولی کامال جدید با نام جیوشان راه مشارکت گروه بندری نینگبو ژ 

عنوان ماده اولیه برای  آمده است به دستاز پودر آهن با درجه خلوص باال که در کارخانه فرآوری کاراجاس برزیل به 

واله در چین است که با   شکن شرکتشود. این کارخانه نخستین مرکز سنگه میتولید این محصول جدید استفاد

های تولیدشده از  واله اعالم کرد گندله   .سه خط تولید قرار است تقاضای رو به رشد چین برای فوالد را تامین کند

آالیندگی درگیر  های تولید فوالد که با چالش کاهش  زیست سازگار هستند. همچنین به شرکتبا محیط   ۸۸اف  جی

برنهستند کمک می از  تا بخشی  کنند. اسکوپ    ۳امه اسکوپ  کند  را محقق  آالینده  ۳خود  را شامل  کاهش  هایی 

 .شوندشود که براثر استفاده مشتریان از تولیدات این شرکت منتشر می می

 چین نزدیک تایوان« ۱۷-های پیشرفته »دانگ فنگگمانه زنی درباره استقرار موشک

  .ارتش چین نزدیک تایوان خبر دادند«  ۱۷-فنگ  های پیشرفته »دانگ ار موشکبرخی منابع خبری از استقر : فارس

موشک استقرار  از  یکشنبه  روز  منابع  »دانگ برخی  پیشرفته  چین«  ۱۷-فنگهای  این    ارتش  سواحل  از  یکی  در 



 
دادند خبر  تایوان  جزیره  نزدیک  تایم  .کشور  »گلوبال  زبان  انگلیسی  پست«  روزنامه  مورنینگ  »چاینا  از  نقل  به  ز« 

نزدیک جزیره تایوان مستقر کرده و قصد دارد به تدریج     را  ۱۷-مدعی شد که ارتش چین شماری موشک دانگ فنگ

گران، این  به گفته تحلیل   کند که برد و دقت اصابت کمتری دارند.   ۱۵و    ۱۱های دانگ فنگ  ها را جایگزین موشکآن

کنند.برخی تحلیلگران چینی  تایوان را دفع می  هگیری هستند و هرگونه حمله از جانبهای جدید غیرقابل رموشک

این در حالی است که     .نزدیک تایوان را گمانه زنی مطبوعاتی عنوان کردند  ۱۷-های دانگ فنگنیز استقرار موشک

ا  نگرانی  ابراز  با  تایمز«  »لیبرتی  تایوانی  دانگ  نشریه  موشکهای  که  نوشت  مسئله  این  پایگاه ز  قادرند  های فنگ 

های تایوانی همچنین به استقرار شماری ن در شرق این جزیره را آماج حمالت خود قرار دهند. رسانههوایی تایوا

رادار گریز»جی این باورند ک  .های دریایی چین در منطقه اشاره کردندیگان  و  «    ۲۰-جنگنده  ه  کارشنان نظامی بر 

موشکیسامانه  قبیل آمریکا های  ام  از  »اس  ژاپن،  «  ۳-»تاد«،  جنوبی،  کره  در  مسنقر  و  و»پاتریوت«  تایوان 

جنگیکشتی موشک آمریکا های  با  تقابل  به  به  قادر  موشکها،  این  از  جدای  چین  ارتش  نیستند.  فنگ  دانک  های 

فنگ  موشک دانگ  بالستیک  آن  ۲۶و    ۲۱های  از  که  است  عنومجهز  به  برها  هواپیمابر  ناوهای  قاتل  یاد   اآمریک ان 

از کنگره خواسته تا با فروش    خبرگزاری »رویترز« چندی قبل به نقل از منابع مطلع نوشت که کاخ سفید  .شودمی

نیز در زمینه فروش   آمریکا سه بسته نظامی جداگانه به تایوان موافقت شود. به گفته منابع مطلع، وزارت خارجه

های »هیمراس«  راکتیژه حمله به اهداف دریایی و  های پیشرفته»اسلمر« و، موشک«۱۶-افحسگرهایجنگنده »

قصد دارد هفت نوع سالح و   آمریکا  فاش کردند که   مکاتباتی با کنگره انجام داده است. پیشتر نیز چهار مقام مطلع

 .به تایوان بفروشد   های نظامی از جمله مین، موشک کروز و رادارسامانه 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایشی شد  ۲۲نرخ رسمی   ؛۹۹مهرماه  ۲۹

 ۲۲ارز را برای امروز )سه شنبه( اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی ایران، نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

براساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر  به گزارش ایرنا و  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۵ارز کاهش و نرخ    ۱۰نرخ    افزایش،  رزا

  ۵۴هر پوند انگلیس   هزار ریال قیمت خورد؛  ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹مهرماه    ۲۹ آمریکا برای امروز )

ریال،   ۱۶۰هزار و    ۴۶همچنین هر فرانک سوئیس    .شداری  ارزشگذریال    ۴۶۸هزار و    ۴۹ریال و هر یورو    ۳۸۷هزار و  

  ۵۷۳ریال، روپیه هند    ۶۴۷هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۰۱هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۵۹هزار و    ۴کرون سوئد  

  ۲۵تان  ریال، یکصد روپیه پاکس  ۲۶۳هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  

  ۲۳۰هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالرهنگ  ۷۹۶هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۸۸۸ر و  هزا

هزار    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی   ۶۵۳هزار و  ۲۷نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۸۴۲هزار و    ۳۱ریال و دالر کانادا 

ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۱، روبل روسیه  ریال  ۳۲۶و  هزار    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۳۹   و

ریال، دینار    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۵۹۴هزار و    ۲۹ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۳هزار و    ۳

ریال، ده روپیه    ۵۷۶هزار و  ۴۹ی بنگالدش  ریال، یکصد تاکا  ۹۴۷هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱بحرین  

همچنین نرخ    .ریال تعیین شد  ۶۲۲هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۷۹و   هزار    ۲سریالنکا  

و    ۸یکصد درام ارمنستان   و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار  یوان چین    ۷۴۳هزار  بات  ۴۸۹هزار    ۶ریال،  ریال، یکصد 

ریال، دینار    ۸۷۴هزار و    ۳۶ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۳۲هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۴۸۹هزار    ۱۳۴  تایلند

ریال، یک هزار    ۰۶هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۸۰۲هزار و  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹اردن  

اندونزی   و    ۲روپیه  افغانستان     ۸۵۶هزار  افغانی  رو  ۵۴۷ریال،  بالروس  ریال،  جدید  منات    ۳۵۹هزار    ۱۶بل  ریال، 
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ریال،    ۰۶و     هزار  ۴ریال، سومونی تاجیکستان    ۴۵۰هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴آذربایجان  

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰هزار و   ۴بولیوار جدید ونزوئال 

 

 فروشی گیاهان دارویی در بند خام

امروزه  -ایرنا-اردبیل دارویی  کارگیاهان  نیز طب سنتی  و  داروسازی  نقش  در صنعت  بر  و عالوه  یافته  برد وسیعی 

ویژه در حوزه سالمت، در بخش اقتصادی نیز جایگاه خاصی یافته، اما خام فروشی بعنوان مانعی در برابر صنعتی 

فرآور و  زرع  و  کشت  استشدن  کرده  عمل  اردبیل  استان  در  آن  مراتع    .ی  در  رویش  بواسطه  دارویی  و  گیاهان 

از هزینه عملجنگل بها  کمتری  وآوری  بوده  آن موجب شده     رخوردار  به نسبت گران  اخیر تا در سال  قیمت  های 

به آن و کشت در مزارع توسط شهروندان استان اردبیل   اینکه  گسترش چشمگیری داشته باشد، ض پرداختن  من 

راد بیشتری به اشتغال در این بخش مهم نگاه گرم بازارهای داخلی و خارجی به این محصوالت موجب شده تا اف 

دارویی در استان  گونه گیاه  ۵۰۰هم اکنون    .دی در استان ایجاد شودهای شغلی جدیاقتصادی جذب شده و فرصت

اردبیل از جمله استانهای مستعد کشور برای   شود،گونه آن به صورت زراعی کشت می  ۲۲اردبیل وجود دارد که  

شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان اردبیل بویژه اراضی مستعد    .محسوب می شودپرورش انواع گیاهان دارویی  

مشگین گیوی،  است،خلخال،  دارویی  گیاهان  انواع  پرورش  و  کشت  برای  مناسب  نمین  و  اکنون     شهر   ۳۷۹هم 

تامین ن به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده شده و محصوالت تولیدی در آن عالوه بر  هکتار زمین در این استا

می صادر  ترکیه  و  روسیه  آذربایجان،  جمهوری  کشورهای  به  داخلی  استان  گونه  .دشوبازار  در  شده  کشت  های 

و    ۹۰شامل   یک ساله،    ۳۵جنس  علفی،  بیشتر  و  کاسنیان  و  چتریان  نعناعیان،  خانواده  شامل  و تیره  چند ساله 

که از بین انواع  جنس شناسایی شده  ۱۷ه و  تیر  ۸گونه جنگلی متعلق به    ۱۹در منطقه فندقلو    دائمی می باشد،

وجود مراتع   .های نادری نظیر بابونه، فندق، ممرز، راش، بلوط، بلند مازو و بیدمشک وجود داردشناسایی شده گونه

گاوزبان ، گل سرخ ،کبر ، کاکوتی ، قارچ تروفیل ، نسترن کوهی ، پونه   مملو از گیاهان دارویی از جمله بابونه ، گل

گکوهی   بهشت  به  را  اردبیل  دیگر  گیاه  نوع  دهها  و  ریزی  تاج  اسپند،   ، بیان  کرده  ، شیرین  دارویی مشهور  یاهان 

 .است

بر تعداد عطاری //      گیاهان دارویی خام فروشی مانعی در صنعتی شدن کشت و فرآوری اینکه هر روز  ها در با 

هی به البراتورهای آزمایشگاهی و پژوهشی  گیاهان دارویی بیشتر از گذشته را   شود وسطح شهرها افزوده می

ها گیاهان خام دارویی و کمترین قفسه داروخانه   به   هابیشترین محل اشغال ویترین عطاری  یابند اما همچنانمی

بسته به شیشه  و  دارد  هایها  اختصاص  گیاهی  گیاهان    .دارویی  مقوله  به  و علمی مطلوب  نگاه صنعتی  فقدان 

م پس از  به صورت خا   محصوالت تولیدی در استان  فرآوری این محصوالت موجب شده تاتوجهی به  دارویی و بی 

ب برداشت راهی این حوزه  افزوده برای فعاالن  از کمترین ارزش  و    .رخوردار باشدبازارهای داخلی و خارجی شده 

عد کشت گیاهان  اردبیل مست فراهم حشمتی کارشناس گیاهان دارویی در این باره گفت: مناطق زیادی در استان

شده ولی خالء اصلی در کشت    های اخیر اقدامات مطلوبی در توسعه کشت این محوصالتدارویی است و در سال 

است فروشی  خام  محصول  این  تولید  صنا   .و  ایجاد  افزود:  سرمایه=وی  با  تکمیلی  و  تبدیلی  بخش  یع  گذاری 

کمک     ارزش افزوده این محصوالت کشاورزی  تواند بر رونق صنعت کشت و فرآوری گیاهان دارویی وخصوصی می

کند و به  یجاد میشغل ا  ۱۰ حشمتی بیان کرد: بر اساس آمار غیررسمی، کشت گیاهان دارویی در هر هکتار  .کند

های رشد و  اقلیم جهان و یکی از بهترین خاستگاه   ۱۳اقلیم از    ۱۱تواند در ایران با داشتن  همین دلیل این حوزه می

د گیاهان  اشتغالتکثیر  اقتصادی،  توسعه  برای  راهی  باشارویی  محرومیت  رفع  و  با    .دزایی  ایران  داد:  ادامه  وی 

گیاه عظیم  ذخایر  از  برخورداری  در  وجود  کمی  بسیار  سهم  فرآوری،  و  تبدیلی  صنایع  کمبود  علت  به  دارویی  ان 

تواند ارزش افزوده زیادی  ت میصادرات این محصول سودآور دارد در حالی که تمرکز بر تولید و صادرات این محصوال
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ی بیان  حشمت  .برای کشور ایجاد کند و از طریق درآمد ارزی حاصل از آن، وابستگی کشور به نفت را کاهش دهد

کرد: کشور اسپانیا در حالی به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران مطرح است که فقط یک درصد زعفران دنیا را  

ای تولید می    ۵درصد زعفران دنیا فقط به دلیل نداشتن صنایع تبدیلی حدود    ۹۰ران با وجود تولید  کند، اما در مقابل 

وی   .ده است و این امر در کشت گیاهان دارویی هم صدق می کنددرصد از این بازار بزرگ را به خود اختصاص دا

ات و پس از آن آلمان، اضافه کرد: بر اساس آمار، بیشترین حجم صادرات گیاهان دارویی ایران به پاکستان و امار

انجام می  نبودن بسترهای مناسب  ژاپن و چین  آماده  به دلیل  اما  در  ها  و محدود بودن تکنولوژی فرآوری آنشود، 

به   تولیدی  دارویی  گیاهان  فله داخل کشور،  و  بین ای صادر می صورت خام  از  و  تخریب طبیعت  بر  که عالوه  شود 

بینی سازمان بهداشت جهانی حشمتی ادامه داد:طبق پیش  .نی هم نداردبردن ذخایر ژنتیکی، ارزش افزوده چندا

به پنج هزار میلیارد دالر خواهد رسید در حالی   ۲۰۵۰میزان تولید و مصرف گیاهان دارویی در سطح جهان در سال  

آبی، اتخاذ  عالوه بر کم    به گفته وی،  .درصد از کل سهم تجارت جهانی در این حوزه به ایران تعلق دارد  ۴که فقط  

برنسیاست و  خامامه ها  برداشت،  و  داشت  کاشت،  نبودن  مکانیزه  چون  مواردی  غیراصولی،  نبود های  فروشی، 

و تبدیلی  استانبسته   صنایع  نه  است  شده  موجب  اردبیلبندی  چون  محرومی  سبز     های  طالی  این  از  سهمی 

گفت: استان اردبیل هنوز نتوانسته جایگاه خود را    یو  .داشته باشند و نه کشور بتواند از مزایای این ثروت بهره ببرد

در صورت فراوری محصوالت   ی نماید،بنددر بازار گیاهان دارویی کشور ثبت کند و محصول تولیدی را فراوری و بسته 

می نیز  استان  در  سرمایه  حفظ  موجب  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه  وجود    .شودتولیدی  با  که  معتقدند  کارشناسان 

اس داروییاستعداد  پیاهان  تولید  زمینه  در  اردبیل  کمترین  تان  دارویی  گیاهان  زمینه  در  تاکنون  صنعت  بخش   ،

اشتغسرمایه  سهم  و  داشته  را  استگذاری  محدود  بسیار  استان  در  نیز  آن  به    .ال  وابسته  صنایع  واحد  چهار 

و خشکبسته  داشتهبندی  از جمله  استان  در  دارویی  گیاهان  فرآوری  واحد  و چند  بخش کنی  این  در  استان  های 

و   و شکوفایی آن بوده  توان بیش از پیش شاهد رشدباشد در حالی که با اندک پشتوانه مالی از این صنایع میمی

این وضعیت در حالی است که برخی گیاهان دارویی تولیدی    .زمینه های شغلی قابل توجهی را نیز در آن ایجاد کرد

ای از مراتع بدون کوچکترین فرآوری به خارج از کشور  ر پس ار برداشت فلهدر استان اردبیل عالوه بر داخل کشو

 شودصادر می

گیاهان دارویی برای سالمتی جسم //     در حوزه گیاهان داروییضرورت تقویت کارآفرینی و ورود بخش خصوصی  

ارد این عرصه شود می  گر برای اقتصاد هستند که اگر کسی با اطالعات و تحقیقات کامل وو درمانی مفید و معجزه

به    یازورزان، نتواند عالوه بر سودآوری برای کشاتواند آینده خود و دیگران را تغییر دهد کاشت گیاهان دارویی می

وقتی نیازسنجی مناسبی از بازار هدف گیاهان دارویی و نوع محصوالت مورد نیاز   .محصول را در جامعه تامین کند

زی مناسبی برای راه اندازی مزرعه و نوع محصول و حتی نحوه فرآوری و بسته بندی  ری توان برنامه به عمل آمد، می

تواند گره گشای مشکالت  نگاههای پژوهشی و اقتصادی میر بود بخش خصوصی و دیگانجام داد و در این راستا ور 

باشد بخش  این  توسعه  اردبیل    .و  استان  دانشگاهی  جهاد  رییس  اردبیلی  اوچی  اشاره مهران  به     با 

بیاظرفیت وجود گیاهان  بخش  در  بویژه  کشاورزی  حوزه  ارزشمند  تعمت  های  این  از  بهینه  بردای  بهره  کرد:  ن 

است، تکمیل زنجیره تولید تا مصرف گیاهان دارویی نیازمند   بردارییزی مناسب برای بهرهره نیازمند برنام خدادادی

زیرساخت ایجاد  و  توانمندسازی  و  در چهار حوزه  مطالعه  گیاهان ها  از  استفاده  ترویج  و  آموزش  پرورش،  و  کشت 

دارویی است گیاهان  فرآوری  و  اینکه   وی  .دارویی، صنعت  بر  تاکید  دارویی  توسعه کشت    با  گیاهان  بهره وری  و 

 توان نسبت به اهلی سازی، تولید و توسعه صنایع تکمیلی یکی از اولویت های جهاد دانشگاهی است گفت: می

در شرایط فعلی حمایت از تولید گیاهان دارویی و ایجاد صنایع   به گفته وی،  .اردبیل اقدام کرداین بخش در استان  

تواند تاثیر بیشتری در روند رشد اقتصادی منطقه داشته  اروهای تولید داخل میزنجیره ای و تبدیل این ظرفیت به د

رگزاری رویدادهای  ش هستیم تا امکان بین حرکت ملی در تالاو اضافه کرد: برای مشارکت در تحقق اهداف ا  .باشد



 
کنیم تا پرورش  ش می وی گفت: در قالب این رویدادها تال   .کارآفرینی اثربخش را در نقاط مختلف استان فراهم کنیم

ایده  و  نوآوری، جذب سرمایه قدرت خالقیت  فرهنگ  ایجاد  به منظور  دوستانه  و  یک محیط علمی  در  و  پردازی  گذار 

اوچی با    .ر حوزه گیاهان دارویی و کشاورزی به شکل مطلوبی صورت پذیردی نو و فناورانه دهاسازی ایده جاری ت

ا استان  دانشگاهی  جهاد  پیشینه  به  در  اشاره  مطالعه  از  پس  نهاد  این  کرد:  بیان  دارویی  گیاهان  حوزه  در  ردبیل 

های و ایده حمایت از فناوران  تخصصی آن را برای  های مختلف گیاهان دارویی، مرکز رشد  منطقه مغان بر روی گونه 

گذرای سرمایه   از   خلیل نیکشاد رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل با بیان اینکه  .اندازی کرده استاین حوزه راه

 ۴۳۰تاکنون   شود.، گفت:بخش خصوصی در راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه گیاهان دارویی حمایت می

 .توسعه کشت این گیاهان است  سیاست جهاد کشاوزی ترویج و  تان شناسایی شده واهان دارویی در اسگونه گی

اینکه بیان  با  زمینه ج فعالیت     وی  در  روستایی  دارویی چشمگیر میزنان  گیاهان  آوری  گفت:مع  مدیریت    باشد، 

زمینه   این  در  بانوان  سازی  توانمند  زمینه  در  مختلفی  های  برنامه  کشاورزی  جهاد  سازمان  کردهترویج  و     تدوین 

 .منطقه توجه بیشتری شودضروری است در کنار این مهم به توسعه صنایع تبدیلی نیز دئر 

درگام  مهم  تولی    های  اردبیلتوسعه  استان  در  دارویی  گیاهان  سال //     د  گام در  دولت  اخیر  در های  مهمی  های 

ردبیل برداشته که مهمترین آن راه اندازی در استان ا ایگیاهان دارویی و ایجاد صنایع زنجیره توسعه کشت و زرع

ی هنوز به تجاری سازی  راه اندازی شده ول   دانش بنیان و واحدهای فناور برای فعالیت در فراوری گیاهان دارویی

خیاوی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل هم   کربالیی  حسین  تنرسیده اس

تالش  با  انجام گفت:  تاکنون    های  جمع  ۲۱۷شده  و  شناسایی  اردبیل  در  دارویی  گیاهان  برای  گونه  و  شده  آوری 

با  .شودز در اردبیل راه اندازی میتوسعه و رونق این محصول پارک گیاهان دارویی نی تاکید بر ضرورت توقف    وی 

توان صنایع تبدیلی می اندازی  گذرای بخش خصوصی در راه خام فروشی گیاهان دارویی در استان افزود: با سرمایه 

را   مانع  و  این معضل  منابع  وی  .گرفت جلوی  تحقیقات و آموزش کشاورزی و  اقدامات مرکز  به مهمترین    با اشاره 

های طبیعی و زراعی استان اردبیل اظهار  تنوع زیستی عرصه طبیعی استان اردبیل در زمینه شناسایی و معرفی  

آوری و  شکیل هرباریوم استان با بیش از پنج هزار نمونه گیاهی، جمعآوری و شناسایی گیاهان بومی و ت کرد: جمع

  ۱۸۹کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب کشور با  دار از تیره نعناعیان، احداث  گونه گیاهی اسانس   ۹۰شناسایی  

  ۱۲۰۰ا  ت  ۳۰۰نه اندمیک و بومی در پایگاه تحقیقاتی سامیان و شناسایی و ثبت درختان کهنسال استان با قدمت  گو

تعداد   به  است  ۵۵سال  بوده  اقدامات  جمله  از  درخت  جمع   .اصله  خیاوی  از  کربالئی  بیش  بذور    ۸۰۰آوری  نمونه 

دارویی،   و شناسایی  جمعگیاهان  اس  ۲۱۷آوری  در  دارویی  گیاه  اردبیل، جمعگونه  از  تان  بیش  و شناسایی  آوری 

شهرام محسنی مدیر جهاد کشاورزی    .رکز عنوان کردنمونه بذر گیاهان مرتعی را از دیگر دستاوردهای این م  ۴۵۰

گفت: نمین هم  ک  ۱۱۰حدود    شهرستان  نمین  دارویی در شهرستان  گیاهان  انواع  این شت می هکتار  از  که  شود 

بر   بالغ  گیاه   ۲۰۰میزان  می  تن  تهیه  خشک  در   وی  .شوددارویی  دارویی  گیاهان  کشت  توسعه  با  کرد:  بیان 

ا بیش  برای  نمین،  است  ۱۱۰۰ز  شهرستان  شده  ایجاد  حوزه  این  در  اشتغالزایی  کشاورزی    .نفر  جهاد  مدیر 

وری و حاصلخیزی بهره خاک لزوم توجه به حفظ بهره  : با توجه به کاهش شدید منابع آبی وشهرستان نمین افزود

بر بیشتر  اقتصادی  سودآوری  و  خاک  و  آب  از  حفاظت  برای  راهکار  بهترین  دارویی  گیاهان  کشت  ای  کشاورزی، 

گوی کشت از تولید محسنی گفت: اهالی منطقه به ویژه ساکنین حاشیه جنگل فندقلو، با تغییر ال  .کشاورزان است

نابودی جنگ و  آورده زغال  روی  دارویی  گیاهان  تولید  به  و سنبلل  بهار  زبان، ختمی، همیشه  گاو  از  اند. گل  الطیب 

وی بیان کرد: کشت همزمان چندین گیاه در    .شودجمله گیاهان دارویی هستند که در شهرستان نمین کشت می

  ۵۱۵هزار هکتار اراضی آبی ،    ۲۲۵استان اردبیل دارای    .ارویی استهای اقتصادی تولید گیاهان دیک زمین از مزیت 

میلیون تن انواع محصوالت زراعی   ۴.۵هزار هکتار اراضی باغی است که ساالنه بیش    ۳۸هزار هکتار اراضی دیم و  

 گزارش:یعقوب شاددل  .امی را تولید می کند، باغی و د



 
 

 خطیب زاده: پول بلوکه شده در چین نداریم 

اینکه بیان  با  خبری  نشست  در  دوشنبه  امروز  خارجه  وزارت  گفت:   سخنگوی  نداریم،  شده  بلوکه  پول  چین  در 

خواهند مفرهای ما را ببندند. منابعی در چین هست که برای استفاده از  ت ایران میدشمنان، رقبا و بدخواهان مل

از آن استفاده می اوکراینی طرنیازهای ما  اوکراین  شود. کانادا در مذاکرات سقوط هواپیمای  ندارد، طرف ما  فیت 

که براساس معاهداتی   ها و جبران هواپیما در خطوط هوایی در جریان استاره جبران خسارت است و مذاکرات درب 

 41*44*40 .شودکه ایران در آن عضو است، انجام می

 

 چین:لغو تحریم تسلیحاتی ایران نتیجه کارآمدی برجام است 

مهرماه را نتیجه   ۲۷ن«سخنگوی وزارت امور خارجه چین لغو تحریم تسلیحاتی ایران در روز  »جایو لی جیا-ناایر-پکن

به گزارش ایرنا ، وی در پاسخ به پرسش های خبرنگاران درباره    .میالدی دانست  ۲۰۱۵موثر توافق هسته ای سال  

تسلیحاتی و محدودیت  ل متحد ، تحریم  شورای امنیت سازمان مل ۲۲۳۱قطعنامه   این موضوع در پکن گفت : طبق

  وی  .است مرحله از اجرای قطعنامه های سفر شورای امنیت علیه ایران در این تاریخ منقضی شد و این نخستین

گرایی ،  ه جهانی در حمایت از چندجانبه ، منعکس کننده موضع مشترک جامع ۲۲۳۱توضیح داد که برجام و قطعنامه 

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین،   .ی ایران و کارآیی برجام استهسته ا جه توافقاقتدار شورای امنیت و نتی

قطعنامه   پکن و  برجام  مداوم  پیگیری  روند  ادامه  دیپلماتیک  ۲۲۳۱برای  و  سیاسی  فصل  و  حل  پیشبرد   ،

با   فارسصلح و ثبات خاورمیانه و منطقه خلیج   منع اشاعه و حفاظت از نظام  هسته ای ایران و حفاظت از  موضوع

افزود: قطعنامه   وی درباره اینکه کشورش مایل به فروش سالح به ایران است ،  .ها همکاری خواهد کرد  همه طرف

ه ایران دارد شورای امنیت سازمان ملل شرایط روشنی برای لغو اقدامات محدود کننده مانند تحریم تسلیحاتی علی

ح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس  متعهد به حفظ صلجایو تصریح کرد که چین    .که باید صادقانه اجرا شود

وی تاکید کرد که چین بر اساس   .و پیشبرد عملی حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران است

هایش اقالم سیاست  صادرات  زمینه  تعهدا در  و  بانظامی  را  اسلحه  تجارت   ، المللی  بین  و   ت  محتاطانه  روشی 

دادادامه   معقول پرسشی  .خواهد  به  پاسخ  در  چین  خارجه  وزارت  تحریم   سخنگوی  برای  آمریکا  تهدید  درباره 

ایران ، با  :  کشورهای طرف معامالت تسلیحاتی  با تحریم های یک   گفت  ایاالت متحده منطقی نیست. چین  اقدام 

چین مقادیر زیادی   ست کهوی ادامه داد : آمریکا حتی مدعی ا  .توسط ایاالت متحده مخالف استجانبه اعمال شده 

ه نظامی نشان دهند در زمینه صادرات اقالم سالح به ایران صادر خواهد کرد. در حقیقت ، سیاست و عملکرد پکن  

ود را در سراسر جهان می خ است. در مقابل ، این آمریکا است که تسلیحات احساس مسئولیت باالی این کشور

ریق تجارت اسلحه ، مداخله در امور داخلی سایر کشورها و حتی امضای  فروشد و به دنبال منافع ژئوپلیتیکی از ط

 .علیه چین اقدام کند اتهامات ناروا د با ایننیست که بخواه پیمان تجارت اسلحه است. چنین کشوری در موقعیتی

دود کننده  شنی برای لغو تحریم تسلیحاتی علیه ایران و سایر اقدامات محات روترتیب ۲۲۳۱به گفته وی ، قطعنامه  

وزیران شورای امنیت سازمان  جایو « درباره برگزاری نشست »   .که باید به طور دقیق اجرا شود ارایه کرده است

به پیشنهاد روسیه گفت :ملل در مور این نشست وزیران در م د وضعیت منطقه خلیج فارس  از  ورد وضعیت چین 

ای ماه اکتبر پیشنهاد شده است ، پشتیبانی می ، رییس شورای امنیت بر منطقه خلیج فارس که توسط مسکو  

:  .کند داد  ادامه  خارجه چین  وزارت  مورد سخنگوی  محوری  نقطه  فارس همیشه  خلیج  المللی  منطقه  بین  توجه 

طه در منطقه ، جلسه وزیران را فرصتی برای  بوده است. ما امیدواریم که اعضای شورای امنیت و کشورهای مربو

نش ها بدانند. چین در این نشست مشارکت فعال خواهد داشت و با همه طرف ها برای  کاهش ت اجماع به منظور

https://www.irna.ir/news/84080181/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84080871/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
و مثبت  و ارتقای اقدامات  آمیز  و  هما همزیستی مسالمت  ثبات   ، از صلح  و حفاظت  منطقه  بین کشورهای  هنگی 

 .د کردتوسعه در منطقه، همکاری خواه

 

تالش برای صیانت از  /  ور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهوی مطرح شدبا مشا وگو در گفت

 ترین خاک جهانن گرا 

رییس جمهوی می  -ایرناپالس  -تهران فناوری  و  از خاک جزیره هرمز صیانت  مشاور عالی معاون علمی  باید  گوید: 

خام  از  تا  داشته  شود  پی  در  منطقه  آن  مردم  برای  افزوده  ارزش  و  جلوگیری شده  آن  گزارش   .باشدفروشی  به 

های حوزه  ها و فناوری مدتی است که طرح توسعه نوآوری   جمهوری،  ریاست  ایرناپالس، معاونت علمی و فناوری

زاده، مدیر طرح و  شناسی، معدن و صنایع معدنی را آغاز کرده است. ایرناپالس درباره این طرح با کامبیز مهدیزمین

ترین  رمز گرانگوید: خاک هزاده میمهدی  .وگو کرده استهوی گفتمشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جم

لوازم  خ و  محلی  نان  سس،  ترشی،  تهیه  برای  که  بوده  گلک  به  معروف  خاک  این  خوراکی  فرم  است.  جهان  اک 

شناسان دنیاست، با  کند: هرمز بهشت زمینوی همچنین اظهار می  .شودآرایشی و بهداشتی از آن استفاده می 

با توجفرد زمینمنابع منحصر به   دارا بودن های و تکیه بر ایجاد و توسعه خانه ه به ژئوتوریسم  شناسی و معدنی، 

می بوم منطقه،  این  به  گردشگران  جذب  در  کندگردی،  ایجاد  منطقه  مردم  برای  چشمگیری  درآمدزایی  در     .تواند 

 .خوانیدزاده را میوگو با مهدیادامه مشروح گفت 

ام  ن زمینه چه اقداماتی انجدر حوزه معدن یکی از اهداف طرح ذکر شده، در ایهای نو  ها و طرححمایت از استارتاپ 

در راستای عملیاتی شدن این هدف و  //     شده و آیا استارتاپی بوده که به تولید محصول یا خدمت نهایی برسد؟ 

اخوانی در این حوزه اعالم شد. های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی این طرح، فرنیز شناسایی گلوگاه 

امرو به  تا  فراخوان  اعالم  زمان  و    ۲۰ز  از  بررسی  حال  در  ارزیابی  و  کارشناسی  تیم  و  ارسال شده  ما  برای  طرح 

های ارسالی تاکنون سه از میان طرح  .تواند به محصول و خدمت برسد یا خیرکه می  ها هستندحمایت از این طرح 

های ها ساخت دستگاه حفاری تونل با مقطع کوچک است که طبق برآوردن آنتریطرح کاربردی بوده که شاخص

دستگاه  نصف  از  کمتر  آن  ساخت  هزینه  استاولیه،  چین  از  مشابه  وارداتی  بر .های  عملیاتی،  اقدامات  دیگر  از 

تفاهم ریاست جمهوری،  یان معاونت علمیای که مجانبهنامه سه اساس  و  فناوری  وزارت صمت   معاونت معدنی 

به نوع طرح نوع  سازمان نظام مهندسی معدن منعقد شده، بسته  و  اهداف  حمایت ها  پیشبرد  در  برای تسریع  ها 

تفاهم عقد  به  توجه  با  حمایتی  ابزارهای  از  معاونت  این  نوآوران،  و  رامخترعان  آنها  و  کرده  استفاده  به    نامه 

میمجموعه معرفی  مرتبط  بتازگی های  این  بر  عالوه  معا کند.  حمایتاین  نیز  ایمینو  از  است.  ونت،  داشته  هایی 

مرکز معرفی خواهند    برداری از تسهیالت و تجهیزات، به اینابلیت اجرا به فراخور، برای بهرههای با ق برخی از طرح

 .شد

کانی  مطالعات  موادانجام  روی  تحقیقات  و  حوزه   شناسی  این  در  است.  شده  برشمرده  طرح  اهداف  از  معدنی 

هایی که به  دشده و طرحهمچنان که گفته شد، براساس فراخوان یا//  تاکنون چه توفیقاتی به دست آمده است؟ 

می ما  طرحدست  گرفترسد،  خواهند  قرار  حمایت  مورد  محصول  به  منتج  بنیادی  و  کاربردی  تازگی  به  .های 

بر جلوگیری از خام فروشی تاکید کردند و در این رابطه فروش خاک جزیره هرمز را   خنانیس  در معظم انقالب رهبر

معدن و صنایع معدنی نیز پیش از این   زمین شناسی، های حوزهاوری ها و فن مدیر طرح توسعه نوآوری  مثال زدند.  

 اشاره کردند.  وگویی، به این مساله در گفت 

برنامه این طرح چه  برای جلودر  از فروش خاک در نظر گرفته شده است؟ گیرای  در راستای تحقق منویات  //    ی 

ها های خود در طرح توسعه نوآوری یر را از اولویت در حوزه جزایر هرمز و قشم، تمرکز بر این جزا رهبر معظم انقالب

فناوری  زمینو  حوزه  نهای  برنامه،  اولین  مثابه  به  کردیم.  تعریف  معدنی  صنایع  و  معدن  بهشناسی،  تهیه    سبت 

https://plus.irna.ir/news/84081080/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://plus.irna.ir/news/84081080/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://plus.irna.ir/news/84081080/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


 
ظرفیت معرفی  و  شناساندن  باهدف  زمین«  »رخساره  مستند  گردشگری  مجموعه  و  ژئوتوریسم  ژئوپارک،  های 

نخ که  کردیم  اقدام  آبان معدن  در  یعنی جزیره هرمز،  آن  آماده  ستین قسمت  نمایش عمومی  و  رونمایی  برای  ماه 

برنامه    .ت" و جزیره قشم خواهد بوداب سورمستندهای بعدی این مجموعه، معرفی و شناساندن "باد خواهد بود.

مثابه  ها، بهها و نوآوریمشخص این طرح طبق رسالت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تکیه بر فناوری

از خام ابزار جلوگیری  فناوری مهمترین  این  از  بهره  با  که  ترتیب  بدین  را  ها میفروشی است.  افزوده  ارزش  توانیم 

عنوان مثال سنگ خام از کشور صادر  فروشی صورت گیرد و به ؛ یعنی به جای اینکه خام باشیم  داخل کشور داشته

گ فرآوری شده، به کشور وارد شود، بهتر است بسترهایی با رویکردهای  شود و بعداً از ایتالیا و اسپانیا همان سن

 .اندهای مؤثری برداشته نه گامین زمیهایی هستند که در انوآورانه و فناورانه فراهم شود. در حال حاضر نیز شرکت 

مز برای استفاده  آیا امکان بازفرآوری و تکثیر یا ساخت نمونه آزمایشگاهی موادی وجود دارد که در خاک جزیره هر

ترین خاک جهان است. فرم خوراکی این خاک معروف به خاک هرمز گران//    شود؟در صنایع مختلف به کار برده می

شود. باید از این  سس، نان محلی و لوازم آرایشی و بهداشتی از آن استفاده می   هیه ترشی،گلک بوده که برای ت

اراز خام  خاک صیانت و و  امر  فروشی جلوگیری شود  این  باشد.  داشته  پی  در  منطقه  آن  مردم  برای  افزوده  زش 

زیست همان توسعه  با  تنها  کردم  اشاره  که  نوآوری گونه  و  فناوری  زمینبوم  حوزه  معدشهای  صنایع  ناسی،  و  ن 

 .های دانش بنیان، قابل حصول خواهد بودمعدنی و بهره از توان و دانش شرکت

طرح  محلی  مردم  اشتبرای  جایگزین  هرمز  های  جزیره  خاک  فروش  از  دست  شوند  ترغیب  تا  شده  دیده  غالزایی 

ه، دانش بومی و  رهای فناورانفروشی ُمصر هستیم و با تکیه بر ابزاشک ما برای جلوگیری از خامبی//    بردارند؟ 

را توسعه توان جوانان کشور به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه خواهیم بود. در این راستا ما هدف اصلی  

افزارهای گردشگری برای  نیاز است نرم  .ایمشناسی و گردشگری معدن در نظر گرفته های زمینگردشگری پدیده 

هرمز طراحی شود تا هنگامی که گردشگران به این منطقه سفر    و معدن جزیرهشناسی  های زمین معرفی جاذبه 

احتمالی  می خطرات  از  همچنین  و  نشده  مواجه  سردرگمی  با  زمان کنند  کمترین  در  تا  شوند  آگاه  جغرافیایی 

هر پدیده های فناورانه برای معرفی این امر خود نیاز به طراحی و توسعه زیرساخت .بیشترین بهره را داشته باشند

فردی در اختیار گردشگران منطقه    توان اطالعات منحصر بهوسیله آن میشناسی در این منطقه دارد که به نزمی

برای   .ن امر خود سبب ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان فناور و صاحبان ایده در آن منطقه خواهد شدقرار داد که ای

جذب برای  امارات  دبی  در  حاضر  حال  در  کوه    نمونه  جاذبه  گردشگر  نوع  هیچ  زیرا  است؛  شده  ایجاد  مصنوعی 

از جم این حال ما در کشور و در جزایر خود  با  ندارد.  شناسان له هرمز که بهشت زمینگردشگری و ژئوتوریستی 

شناسی و معدنی، با توجه به ژئوتوریسم و تکیه بر ایجاد و توسعه فرد زمیندنیاست، با دارا بودن منابع منحصر به

توانیم درآمدزایی چشمگیری برای مردم منطقه ایجاد  گردی، در جذب گردشگران به این منطقه، میهای بومخانه 

تواند کمک مؤثری به کاهش  رهبر معظم درباره فقر و رنج مردم این منطقه، این اقدام می کنیم. با توجه به فرمایش  

 .آالم و فقر مردم شریف جزیره هرمز داشته باشد

های آب زیرزمینی توسط پساب  وهوا در پی دارند، از جمله آلودگی سفرهجدی برای آب هایی  آلودگی صنایع مس  

ها در نظر  ین زمینه است. در طرح شما راهکاری برای کاهش این آلودگیهای جدی در اصنایع مس یکی از نگرانی 

است؟ شده  حال//    گرفته  در  و  است  موجود  هوا  و  غذا  آب،  در  مس  عمومی  طور  خبه  هنگام  طبیعی  وردن،  ت 

کنیم. البته که چون عنصر کمیابی است مقدار متناسب آن برای سالمت  نوشیدن و تنفس، این ماده را وارد بدن می

با خطر مواجه می ا را  رود، سالمت  باالتر  از حدی  بدن  در  اگر  اما  در  نسان ضروریست،  افرادی که  در گذشته  کند. 

لوله خانه  با  زندگی می هایی  روزانه  کشی مس  بدنشان میکردند،  وارد  زیادی  زمینمقدار مس  در  شناسی شد. 

وان به سوزش چشم و دهان، سردرد، تهوع، تشود و از پیامدهای آن میگفته می  »تب فلز« پزشکی به این مورد

حاد،    دسته اثرات   ۴طور کلی اثرات جانبی افزایش مس در بدن، به  ها اشاره کرد. به اسهال، آسیب به کبد و کلیه 



 
یکی از راهکارهای این طرح تمرکز بر علم نوین   .شودبندی میزایی و تولید مثلی )نسلی( تقسیم انمزمن، سرط

های نوآورانه  ست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب که با حمایت از طرحشناسی پزشکی ازمین

ایده  از  داریم  تالش  حوزه،  این  در  فناورانه  جدیدو  ارتقا  های  منظور  آلودگی   به  کاهش  نیز  و  رشته  توسعه  های و 

 .داریمشناسی همچون ازدیاد مس در بدن، گام مؤثری برهای ناشی از عناصر زمینبیماری 

 

 امه جهانی پیش خرید واکسن کرونا پیوست ایران به برن   :مدیر کل دارو وزارت بهداشت

ان به برنامه جهانی پیش  مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از پیوستن ایر  -ایرنا    -تهران  

با    .اکس« خبر دادموسوم به »کوو  ۱۹خرید و توزیع عادالنه واکسن کووید حیدر محمدی روز دوشنبه در گفت وگو 

ا افزود: وزارت بهداشت نامه پیوستن به برنامه توزیع عادالنه واکسن کرونا )کوواکس( را امضا کرده و  خبرنگار ایرن 

مدیرکل نظارت بر دارو    .انی شده و در نوبت خرید این واکسن قرار گرفته استبه طور رسمی عضو این برنامه جه

به برنامه جهانی کواکسوزارت بهداشت گف ایران  پیوستن  به  با توجه  تولید    ت:  هر زمان که واکسن کرونا در دنیا 

رنامه پولی واریز کرده یا  اینکه ایران برای پیوستن به این ب شد، ایران نیز سهمیه خود را دریافت می کند اما در مورد

دارو  و  غذا  سازمان  کاری  حوزه  در  موضوع  این  اینکه  به  توجه  با  ندارم  نه  اطالعی  علیرضا    .نیست،  این،  از  پیش 

اون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود: با توافق انجام شده بین ایران و سازمان  مع رئیسی

ان برای پرداخت هزینه پیش پرداخت خرید واکسن و عضویت در برنامه پیش  بهداشت جهانی، این سازمان به ایر

واکسن کرونا مهل نداردخرید  نگرانی وجود  نظر جای  این  از  و  داده  کافی  به   .ت  برنامه جهانی دسترسی عادالنه 

به این  کشور دنیا    ۱۶۰واکسن کرونا موسوم به کوواکس با مدیریت سازمان جهانی دنبال می شود و تاکنون حدود  

دو میلیارد دوز از این   کرونا حدو  این است که بعد از تولید واکسن تایید شده برنامه پیوسته اند. این برنامه به دنبال

پای  تا  را  این    ۲۰۲۱ان سال  واکسن  دریافت  اولویت  در  کارکنان سیستم های سالمت  کند و  توزیع  بین کشورها  در 

شرکت    ۱۴۰بیش از    .جهانی توزیع عادالنه واکسن کرونا نپیوسته اند  چین و آمریکا هنوز به برنامه  .واکسن هستند

عدادی از این شرکتها در آمریکا، اروپا و  کنند که ت دنیا برای تولید واکسن کرونا فعالیت می در دارویی و تولید واکسن

اند این واکسن شده  تولید  این زمینه به دستاوردهایی رسیده و وارد فاز انسانی  گفته سعید نمکی،  به    .چین در 

ر چند مرکز تحقیقاتی دنبال می کند، یکی  وزیر بهداشت، ایران نیز همپای دنیا تحقیقات برای تولید واکسن کرونا را د

مرا این  استاز  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مجموعه  زیر  دارویی  شرکتهای  از  یکی  اوایل   .کز،  بهداشت  وزیر 

آزمایش بر نمونه حیوانی میمون هم   ایم.تولید واکسن کرونا را دنبال کرده   مراحل مختلف کار را برای  گفت:   ۹۹مهر

نتا  و  گرفتیمانجام شده  بسیار خوبی  کا  یج  آینده  تا سه هفته  دو  در  آغاز  و  را  انسانی  نمونه  بر  واکسن  آزمایش  ر 

ایران منطبق بر استاند  .خواهیم کرد تولید واکسن در  اقدامات  تمام  ادامه داد:  بین وزیر بهداشت  المللی و اردهای 

ن اقدامات به سازمان جهانی بهداشت های سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو است و گزارش ایپروتکل 

مهر امسال از نهایی شدن مراحل ساخت    ۲۲محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره(،    .دشونیز ارائه می 

خبر داد و گفت: تست حیوانی واکسن کرونا که بر روی میمون انجام  واکسن کرونا توسط محققان جوان این ستاد  

 .شد موفقیت آمیز بود

 

 شود دالر فروخته می ۶۰واکسن کرونای چینی در موارد اضطراری 

واکسن کرونای  -ایرنا  -تهران این  مقامات چین  از شهرهای  در یکی  را  به    شرکت »سینوواک«  تزریق  برای  کشور 

حدود   دارند،  قرار  کرونا  به  ابتال  خطر  بیشترین  معرض  در  که  می   ۶۰افرادی  خبرگزاری    .روشندفدالر  گزارش  به 

  .انجام می شود در شرق چین رویترز، این طرح واکسیناسیون در بخشی از یک برنامه ملی در شهر »جیاشینگ«

»وی چت« اعالم کرد که قیمت هر  شینگ در بیانیه ای در اپلیکیشنشهر جیا ز کنترل و پیشگیری از بیماری درمرک

https://www.irna.ir/news/84079981/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84079981/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84079981/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84079981/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84079981/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84079981/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84078809/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
»کروناو که  کرونا  واکسن  نامزد  این  دارد (CoronaVac) «اکدوز  )  ۲۹.۷۵ نام  در  ۲۰۰دالر  و  است  فرایند  یوان( 

ز  به دو دوز از این واکسن نیا  ائه می شود،واکسیناسیون که به گروه های در معرض خطر از جمله پزشکان ار این

ند. این را منتشر نکرده ا   ۱۹-قیمت گذاری برای واکسن های احتمالی کووید مقامات چینی تاکنون جزییات    . است

واکسن  بالینی  آزمایش  از  مرحله  آخرین  در  چین  در  نفر  هزار  صدها  که  است  حالی  در  در  کشور  این  بالقوه  های 

برنامه یک  از  ژوئیه بخشی  ماه  در  که  اضطراری  اند   آغاز شد، تلقیح  کرده  دریافت  را  آزمایشی  های  واکسن    .این 

واکسن  جزییات از  اضطراری  استفاده  برنامه  درباره  زده منتشر  هاکمی  کلید  را  آن  ژوئیه  ماه  در  که  بالقوه چین  ی 

می نشان  اما  است،  امیدشده  به  آزمایشی  های  واکسن  از  فعاالنه  چقدر  چین  که  کارگران    دهد  از  محافظت 

ها هنوز به آزمایشات بالینی این واکسن کند، حتی با وجود این کهاستفاده می  ۱۹-ری کوویداساسی در برابر بیما

های خاص از جمله کادر درمان و کسانی که  این برنامه برای گروه   .جام نشده و به پایان نرسیده استطور کامل ان

در بخش و  بازارهای مواد غذایی  کار می در  و خدماتی  نقل  و  از    کنند، درهای حمل  این دسته  و  نظر گرفته شده 

 .شهروندان را در صف اول هدف قرار داده است

 

 گیرد  اقتصاد چین در پسا کرونا جان می 

ین آمار رسمی از چین حاکی است که اقتصاد این کشور با برون رفت از همه گیری ویروس مرگبار  تازه تر -ایرنا-پکن

با توجه  به گزارش ایرنا،  .دهه گذشته با آمریکا ، در حال جان گرفتن است  ۴کرونا و به رغم باالترین سطح اختالفات  

درصد رشد کرده است  ۴/۹سوم امسال تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه   به بهبود شرایط اقتصادی کشور ،

را نشان می دهد ابتدای سال یک جهش چشمگیر  با  در مقایسه  تولید     .که  در  این نخستین رشد مثبت  واقع  در 

ن شیوع ویروس کرونا از ماه فوریه امسال است و اگرچه رقم کمتر از  ناخالص داخلی ) رشد اقتصادی ( چین از زما

اما به نظر می رسد یک موفقیت بارز برای اقتصاد چین محسوب می شود و  درصدی قبلی است    ۵/۲پیش بینی  

کند کرونا سربلند می  زیر فشارهای  از  بتدریج  کشور  می     .این  پکن  در  اقتصادی  مسایل  کارشناس  لینگ  جیانگ 

س کرونا و  سرعت چین در نبرد با ویرو است.  ۱۹این نتیجه اجتناب ناپذیر دستاوردهای چین در مبارزه با کووید   گوید:

دیگر   و  جهانی  شرایط  با  مقایسه  در  که  است  ارزیابی  این  است.  کشور  این  های  توانایی  آینه  اقتصادی  بهبود 

شود می  انجام  کم  .کشورها  یا  بیشتر  رشد  درصد  دهم  چند   : افزود  در وی  مهمی  نقش  اقتصادی  رشد  در  تر 

له ابتدایی شیوع بیماری ناامیدی در جامعه چین در مرح مردم چین ندارد. با این حال ، آنچه مهم است اینکه ذهنیت

که   اهدافی  از  بسیاری  و  است  گرفته شده  بکار  و  درست  روش های  نشانه  ها  موفقیت  االن  اما   ، داشت  وجود 

یافته استتمحقق شدن آن مشکل نمی نمود ، باره    .حقق  ارگان حزب حاکم چین در همین  تایمز  روزنامه گلوبال 

به وعده هایش عمل خواهد کرد. دستیابی می نویسد: چین کشوری اس ت که تحت فشارها سرخم نمی کند و 

دارد دنبال  به  را  جامعه  به  اعتماد  و  آرامش  بازگشت  مطلوب  رشد  این  به  از     .تدریجی   » جیانگ  ما شی   « البته 

معتقد چین  اقتصادی  موسسه  اما   تحلیلگران  است  نشده  برطرف  چین  اقتصاد  در  مشکالت  همه  هنوز  که  است 

مردم عادت کرده اند که دایما کشور را با دیگر کشورهای دنیا مقایسه کنند و این یک بعد جدیدی از تفکر است که 

اندیشه و تفکر اساسی تبدیل شده    بخصوص پس از شیوع کرونا در کشور شکل گسترده تری پیدا کرده و به یک

دارد زیرا نشان دهنده این است که بلوغ جامعه ما    او می افزاید : این احتماالً برای جامعه چین معنای زیادی  .است

فوق العاده پشتیبانی می شود. استانداردهای ارزیابی قبلی ما توسط غرب به شدت محدود  تجربه جدید و با یک

ضح است که چین توانایی انجام همه کارها را به خوبی دارد. برخی از مقایسه های عمده و شده بود. اما اکنون وا

از ابتدای امسال پدیدار شده است. این به چینی ها کمک کرده است تا یک تصفیه حیاتی انجام دهند و  بی سابقه  

نگ تجاری آمریکا علیه چین بسیاری از چینی ها هنگام آغاز ج  .سیستم های ارزیابی کار و هماهنگی را شکل دهند

تأثیر واقعی جنگ تجاری آمر عصبی و بعضا دستپاچه  ، این حال  با  از آن بوده بودند.  این کشور بسیار کمتر  بر  یکا 

https://www.irna.ir/news/84080890/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF


 
نگرانی های چینی ها  در واقع همگام با تشدید فشارهای آمریکا علیه چین ،   .است که نگرانی ها نشان می دهد

گلوبال تایمز افزود     .بخود گرفته و یک اعتماد راهبردی در کشور ایجاد شده استکاهش یافته و یک روند تاکتیکی  

تعداد کسانیسرد جدید   جنگ که اما   ، بود  ایاالت متحده علیه چین دردسرساز خواهد  از آن  آغاز شده توسط  که 

رد ، اما در  کارشناسان چینی می گویند که همه گیری خساراتی بر چین وارد ک   .می هراسند ، کمتر شده است

تا کشور به دنبال حل و    داخل اقتصاد را از پا نینداخت و باعث شکاف در کشور و هیات حاکمه نشد بلکه باعث شد

و   کرونا  مهار  مسیر  در  تر  منطقی  بسیار  و  باشد  موانع  کردن  برطرف  و  مشکالت  از  رفت  برون  و  ها  چالش  فصل 

  ا هنوز در پیش است و بارها مسووالن ارشد توصیه کرده اند البته بسیاری از چالش ه   .تقویت اقتصاد گام برداشت

ن به دنبال تحکیم  که تالش ها نباید متوقف شود و جامعه  باید   ، بین و مغرور باشد. برعکس  باید کورکورانه خوش 

 به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود. بانک  در مجموع رشد اقتصاد چین  .دستاوردها و رفع نقایص و بهبود اوضاع باشد

پیش در جدیدترین گزارش خود  در سال   بینی کرده است که جهانی  به    ۲۰۲۰اقتصاد چین  نزدیک  درصد   ۲میالدی 

 ۴/۴ در این سال با رشد می کند و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی جهان

درصد اقتصاد جهانی را به   ۱بیش از  اگر چنین باشد ، بدان معناست که چین   که خواهد شد درصد کسری مواجه

  .سمت مثبت سوق خواهد داد

 

 آمریکا چند فرد و نهاد چینی را در ارتباط با ایران تحریم کرد 

نهاد چینی را در ارتباط با ایران و یک فرد و یک شرکت استرالیایی را به اتهام ارتباط با    ۶فرد و    ۲آمریکا    -ایرنا  -تهران

های به گزارش تارنمای رسمی خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی   .افزود  های خودلقاعده به فهرست تحریما

خزانه  وزارت  دوشنبه خارجی  آمریکا  فهرست داری  به  ایران  با  ارتباط  در  را  چینی  شرکت  شش  و  فرد  دو  شب 

افزودتحریم و یک شرکت  خزانه  .های خود  آمریکا همچنین یک فرد  تامین  داری  اتهام  به  را  مالی گروه  استرالیایی 

کرد تحریم  القاعده  نقل  .تروریستی  و  دنیل، شرکت حمل  و هی  اریک  در هنگ Delight چن  کنگ، شرکت  مستقر 

نقل و  هنگ Gracious حمل  در  نقلمستقر  و  حمل  شرکت  هنگ Noble کنگ،  در  ریچ مستقر  هلدینگ  گروه  کنگ، 

رکت حمل و نقل سوپریم مستقر در  کنگ و شطوط حمل و نقل ریچ هنگشانگهای مستقر در شانگهای، شرکت خ

افراد و شرکت هنگ تحریم شده هستندکنگ  لقمان طالب«  وزارت خزانه   .های چینی  آمریکا همچنین »احمد  داری 

 TALIB AND SONS PTY) متولد انگلستان و شهروند استرالیا را به همراه شرکت متعلق به او به نام طالب و پسران

LTD) حمایت مالی و فناورانه از القاعده تحریم کرد در استرالیا را به اتهام. 

 

 نیویورک تایمز: ترامپ به دموکراسی و جهان آسیب زده است 

  ۲۰۲۰اتی  روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در سرمقاله خود با اشاره به داغ تر شدن مبارزات انتخاب   -ایرنا    -تهران  

به گزارش دوشنبه ایرنا، نیویورک تایمز در    .آمریکا نوشت: ترامپ، به دموگراسی آمریکا و به جهان آسیب زده است

یعنی بزرگترین تهدید علیه دموکراسی آمریکا بعد از جنگ جهانی  این گزارش افزود: انتخاب مجدد "دونالد ترامپ"

ب جمهوری  ریاست  سال  چهار  این  در  ترامپ؛  استدوم.  زده  ای  گسترده  های  آسیب  جهان  به  و  آمریکا  این     .ه 

مشروعیت مخالفان سیاسی را انکار کرد، هنجارهای   سوء استفاده کرد، از قدرت روزنامه آمریکایی نوشت: ترامپ

آمریکا را نابود و منافع ملی را قربانی سودجویی های تجاری و سیاسی شخصی اش کرد. رئیس جمهوری   ملت

صالحیت  ترامپ و نه برای حرمت آزادی ارزش گذاشت.   رای اصل لزوم حفظ جان آمریکاییان ارزش قائل آمریکا نه ب

وسته از سیاست های نژادپرستانه رئیس  نیویورک تایمز که چهار سال گذشته پی  .جایگاهی که احراز کرده را ندارد

لی که بعد از جنگ جهانی دوم برقرار شده،  جهانی و بین المل از اقدام او در تخریب اجماع جمهور انتقاد کرده است،

کرده است انتقاد  روزنامه   .سخت  ترامپ این  عنادآلود  و حمالت  برانگیز  نفاق  اظهارات  از  آمریکاییان   پیوسته  علیه 

https://www.irna.ir/news/84080940/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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رده است. دموکراسی آمریکا در طول این چهار سال گذشته نوسانات سنگینی را تجربه کرد، حاال سخت انتقاد ک

دیگ ادامه داشته باشد وضع خرابتر خواهد شد اگر چهار سال  روند  این  افزاید:    .ر هم  ادامه می  در  تایمز  نیویورک 

سال به  توجهی  بی  از خشونت،  دولت، سیاست های حمایت  دستگاه  درون  جامعه، سازمانهای  فساد شایع  مت 

ا زمین، مساله مهاجرت، بی  آب وهوایی کره  تغییرات  به معضل  اعتنایی  بی  کفایت،  به حقوق دولتی بی  عتنایی 

زنان و نیز رفتارهای نژادپرستانه، همه و همه از ناکارآمدی های دوران تصدی گری چهارسال گذشته ترامپ بوده  

م  .است تاریخ  در  جمهور  رئیس  بدترین  استترامپ؛  بوده  آمریکا  سال    .عاصر  در  از    ۲۰۱۶ترامپ؛  تلخ  گزارشی 

از رای دهندگان را جذب او کرد. اما خود رئیس جمهور در این   مشکالت مردم ارائه کرد و این موضوع آراء بیشماری

  یک عوام  این روزنامه آمریکایی می نویسد: ترامپ  .چهار سال نتوانست همان مشکالت را به خوبی حل و فصل کند

فریب نژادپرست است و بر کشوری حکومت می کند که بسیار متنوع است و این تنوع روز به روز گسترده تر می  

یک انزواطلب است در جهانی به هم پیوسته. او تنها الف کارهایی که هرگز انجام نداده را می زند و   ترامپ،    شود.

اقداماتی انجام  دهد وعده  نمی  انجامشان  که  دهد  می  آمده ترام  .را  کردن  خراب  برای  نیامده،  ساختن  برای  پ؛ 

الزم برای کاستن از انتشار آالینده های جوی را  ترامپ؛ از توافق تغییرات اقلیمی خارج شد و جلوی اقدامات    .است

شد خارج  المللی  بین  های  همکاری  برای  موجود  پیمانهای  از  سرکوبگرانه   .گرفت.  مهاجرت  موضوع  در  ترامپ؛ 

است مشخصی ارائه نداد که معین کند کدام مهاجران صالحیت ورود به کشور را دارند و کدامیک  سی    برخورد کرد و

ها می خواست سیاست های مقام سلف خود "باراک اوباما" را واژگون کند. او کنگره و دادگاهها را  ترامپ؛ تن  .ندارند

هیچ اما  کنند  لغو  را  صرفه"  به  مقرون  درمانی  مراقبت  "قانون  که  کرد  تا    مجاب  نداد  ارائه  جایگزینی  سیاست 

ته باشند. در سه سال نخست شهروندان آمریکایی بتوانند به مراقبت های درمانی مقرون به صرفه دسترسی داش

میلیون نفر اضافه شد. این آمار حتما   ۲.۳کاری او به تعداد آمریکاییانی که به بیمه های درمانی دسترسی نداشتند  

چون   است،  شده  بیشتر  اندامسال  داده  دست  از  را  شغلشان  آمریکایی  میلیونها  تبلیغات    .امسال  در  ترامپ؛ 

نشان می داد اما وقتی در مسند کار قرار گرفت فقط برای ثروتمندان کار کرد. او    را قهرمان کارگران انتخاباتی، خود

فزایش می دهد اما در بوته  قول داده بود حداقل دستمزد فدرال را باال می برد و سرمایه گذاری در زیرساخت ها را ا

ثروتمندان تمام شد افزایش داد که فقط به نفع  را  او مالیاتها  ب   .عمل  آمریکا این روزنامه  ا تحلیل سیاست خارجی 

ترامپ ائتالف های قدیمی را تضعیف کرد. دیکتاتورهایی از قبیل "کیم جونگ اون"  نوشت: در حوزه سیاست خارجی

ترامپ؛ از توافقنامه استراتژیک "مشارکت دو    وتین" رئیس جمهور روسیه را ستودرهبر کره شمالی و " والدیمیر پ

ای خارج شد.  آرام"  اقیانوس  میان  سوی  توافقنامه  تحت  ن  را  چین  و  است  شده  منعقد  چین  با همسایگان  آمریکا 

نگ مقابله به مثل ترامپ؛ در عوض وارد یک ج  .فشار قرار می دهد تا منطبق با استانداردهای بین المللی رفتار کند

کاییان هستند که دارند این تجاری با چین شد و میلیاردها دالر تعرفه بر کاالهای چینی اعمال کرد. اما امروز این آمری

در زمینه مقابله با کرونا هم سهل انگاری کرد و   ترامپ .تعرفه را می پردازند بدون آنکه کمترین امتیازی از چین بَکَنند

نجات جان مردمش از شر ویروس کار کند، آن را یک مشکل روابط عمومی عنوان کرد. او خطر  به جای آنکه برای  

و جلوی انجام اقدامات احتیاطی را گرفت و امروز مجبور است اقتصاد کشور را مجددا   همه گیری را جدی نگرفت

یری روبه افول نهاد و ترامپ  فعال کند در حالیکه ویروس هنوز از پای در نیامده است. اقتصاد آمریکا در اثر همه گ

دوباره جان گرفت و اقتصاد    قول داد که به همه صنوف بیکار شده از کرونا کمک خرج می فرستد. اما بازار سهام

کشور شروع به فعالیت کرد اما همچنان میلیونها آمریکایی شغلشان را از دست داده اند و ترامپ هم ادامه کار را  

از ترامپ هم در حال خرد شدن بود اما از   نویسد: بنیان های جامعه مدنی آمریکا پیشنیویورک تایمز می    .رها کرد

و دچار یک نوع  مده است تحت رهبری او، جامعه آمریکا بیشتر از همیشه دوقطبی شدهزمانی که ترامپ روی کار آ

او مخالفانش را برنمی تابد و    ترامپ؛ آمریکاییان را رو در روی هم قرار داد.  .پارانویا و یا بدبینی به همه چیز است

لت اوکراین را تحت فشار قرار  ترامپ؛ پارسال دو     .تحقیرشان می کند. او خشونت هوادارانش را محکوم نمی کند



 
داد تا در مورد رقیب اصلی سیاسی اش یعنی "جو بایدن" تحقیق کند. اما خود رئیس جمهور همین امسال جلوی 

مجلس نمایندگان به استیضاح ترامپ رای داد اما    ۲۰۱۹در دسامبر    .ش را گرفتتحقیقات کنگره در مورد اعمال خود

از "میت به غیر  تبرئه کردند  جمهوریخواهان سنا  را  ترامپ  بود که    .رامنی"  را متهم کرده  ترامپ  نمایندگان  مجلس 

حاکمیت   جلوی  آهنین  سد  یک  همچون  تا  کار  محافظه  جوان  مدافع  وکالی  از  کرده  پر  را  فدرال  دادگاههای  تمام 

د رئیس جمهور از ترامپ می گوید که در انتخابات و رای گیری اینترنتی امکان تقلب وجود دارد. خو  .اکثریت بایستند

نیویورک تایمز در پایان نوشت: ترامپ؛   .ی داده است و مدرکی که ادعای او را ثابت کند وجود نداردطریق ای میل را

مقام امانتداری نیست. او در مقام رئیس جمهور سوگند خورده است نگاهبان و مدافع قانون اساسی آمریکا باشد، 

کرد ثابت  را  آن  خالف  عمل  در  )  سوم  .اما  سر  ۱۳نوامبر  تعیین  روز  روز  آبان(  در  آمریکاست.  آینده  برای  نوشت 

 .آمریکا با رأی خود باید محافظ و مدافع آمریکا باشند سرنوشت ساز، مردم

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 درصدی تولید ناخالص ملی چین  ۴.۹رشد /   توئیت خبرگزاری شینهوا

اخلی خود تجربه کرد. این رقم در سه  دی را در تولید ناخالص ددرص  ۴.۹چین در سه ماهه سوم سال میالدی رشد  

سال   دوم  بود  ۳.۲ماهه  شده  اعالم  الملل    .درصد  بین  سرویس  گزارش  سیما  به  و  صدا  از   خبرگزاری  نقل  به 

لید ناخالص داخلی خود تجربه  درصدی را در تو  ۴.۹رشد    خبرگزاري شینهوا، چین در سه ماهه سوم سال میالدی 

 درصد اعالم شده بود. ۳.۲کرد. این رقم در سه ماهه دوم سال 

 

 رونمایی از مهمات سرگردان جدید چین 

پهپاد  پرتاب کننده  با قابلیت حمل  سیستم  انتحاری سرگردان  بر روی شاسی نسل جدید زره   ۴۸های  پهپاد  فروند 

  ۱۴، انستیتوی شماره  خبرگزاری صدا و سیما گردیگزارش گروه وب به    .به نمایش درآمد Dongfeng Warrior پوش

اداره همکاری تکنولوژیک الکترونیک چین، کلیپی را منتشر کرده که در آن آزمایش موفقیت آمیز پرتاب تعداد زیادی  

های ین برای اولین بار یک سیستم پرتاب کننده پهپاد همچن   .مایش در آمده استپهپاد در کانسپت حمله فوجی به ن

قابلیت حمل   با  سرگردان  پوش  ۴۸انتحاری  زره  جدید  نسل  شاسی  روی  بر  پهپاد  به   Dongfeng Warrior فروند 

 .نمایش درآمد

 

 :نیاقتصادآنال -

 ساله ایران و چین ۲۵الریجانی؛ همکار دولت در پیشبرد سند  جمهور مطرح کرد؛رییس دفتر رییس

رییس   رییس ازدفتر  بعد  گفت:  در   جمهور  را  کار خود  کردیم  درخواست  او  از  آمد،  بیرون  از مجلس  اینکه الریجانی 

پذیرفت هم  او  دهد،  ادامه  چین  و  ایران  همکاری  سند  پیگیری  گزارش  .خصوص  از   اقتصادآنالین به  نقل  به 

واعظی مهر؛ رییس  محمود  دفتر  آیارییس  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  الریجانی جمهور  مسئول   علی 

ده است؟ گفت: آقای الریجانی از زمانی که رییس مجلس بود و سفری هم که ش سند همکاری ایران و چین اجرای

از مجلس بیرون آمد، از او    وی افزود: بعد از اینکه الریجانی  .کردساله را دنبال می   ۲۵به چین داشت، موضوع سند  

پیگیری   خصوص  در  را  خود  کار  کردیم  بدرخواست  روزها  این  و  پذیرفت  هم  او  دهد،  ادامه  سند  پیشبرد  این  رای 

جمهور همچنین در  رییس دفتر رییس   .گذاردهای مربوط به اجرای این توافق همکاری ایران و چین وقت می برنامه 

اظهار  چین،  و  ایران  همکاری  سند  اجرای  و  پیگیری  منظور  به  الریجانی  برای  پاستور  در  دفتری  تجهیز  خصوص 
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رییس    .اطالعی کردبی از سفر  تنظیم یک سند همکاری  جمهور چیگفتنی است، پس  بر سر  توافق  و  ایران  به  ن 

برخی روسای کمیسیون و  وزرای دولت  از  تن  به همراه چند  به چین  میان دو کشور، علی الریجانی  های مجلس 

 .ساله با مقامات چینی انجام داد ۲۵سازی توافق هایی را برای نحوه تدوین و اجرایی نی سفر کرد و رایز

 

 : وزیتن نبول -

 کرونا چین را به پرفروش ترین گیشه سینمایی جهان تبدیل کرد  گذاشتن هالیوود؛ با پشت سر

بولتن  به گزارش  سینمای کشور چین توانست با پشت سر گذاشتن هالیوود، بزرگترین بازار سینمای جهان شود.

تا روز    ۴۶، سینمای چین در هفته گذشته  نیوز میلیون دالر دیگر فروش داشت تا مجموع فروش گیشه این کشور 

 ۳۲ی  در حالی که آخرین هفته گیشه چین در مقایسه با هفته گذشته کاهش  میلیارد برسد.  ۲یکشنبه به نزدیکی  

اکرادرصدی داشته و همینطور سینما برای  انتظاری  به  ها عناوین جدید و مورد  توانست  این کشور  ن نداشته اند، 

ها در کشور بزرگترین گیشه سینمایی امسال تبدیل شود و هالیوود را پشت سر بگذارد. آمار و ارقام فروش سینما

که  ۱.۹۹چین   است  حالی  در  این  و  ثبت شده  دالر  آمریکا    میلیارد  است.  ۱.۹۴گیشه  فروخته  دالر  شیوع    میلیارد 

ماه بسته بمانند، اما اکنون بسیاری از    ۶ینمای مناطق اصلی کشور چین برای حدود  ویروس کرونا باعث شد که س

محدودیتآن نیز  کشور  این  دولت  اند.  شده  بازگشایی  سینما ها  برای  ظرفیتی  آن های  و  کرد  اعمال  تنها ها  ها 

کنند.   ۷۵توانند  می فروشی  بلیت  مهاستودیو  درصد ظرفیتشان  آثار  اکران  اصلی هالیوود،  »بیوه  های  مثل  م خود 

گیر سینما  گریبان  تا مشکالت همچنان  اند  انداخته  آینده عقب  تا سال  را  نیست«  برای مردن  و »زمانی  ها سیاه« 

که سینمای   بود  زنجیره AMCباشند. هفته گذشته  بزرگترین سینمای  ایاال،  در صورت عدم  ای  کرد  اعالم  متحده  ت 

دهد و عمال ورشکست خواهد  دی تمام نقدینگی خود را از دست میبازگشت مخاطبان به سینما، تا پایان سال میال

های این ایالت که در خارج از شهر نیویورک  البته مدتی پیش بود که فرماندار ایالت نیویورک اعالم کرد، سینما  شد.

م درصدی مجاز به بازگشایی خواهند بود. این موضوع باعث افزایش سها  ۵۰الی    ۲۵ت  هستند با محدودیت ظرفی

های مهم خود ترغیب شوند های هالیوودی برای اکران فیلمها در وال استریت شده و ممکن است استودیو سینما

موضوع این  نهایت همه  در  پرفروش و  به صدر  هالیوود  بازگشت سینمای  به  گیشه سینماییها  منجر   ترین  جهان 

ولین گیشه پرفروش جهان بود. کشور چین  میلیارد دالری همچنان ا  ۱۱.۴کشور آمریکا با فروش    ۲۰۱۹سال    شود.

 نباشگاه خبرنگاران جوا منبع: میلیارد دالر فروخته بود. ۹.۲هم سال گذشته 

 

 : بهداشت نیوز -

 بینانه شناسی در اروپا برای تهیه راهبردی واقعضرورت تقویت چین

اروپا نیازمند نظامی برای شناخت چین است تا توان خود را برای برخورداری از ظرفیتی در درازمدت برای اقدام در  

این کرد.   برابر  تعریف  آموزشی  و  خارجی  قالب سیاست  در  را  مأموریت  این  که  است  حیاتی  کند.  تضمین  کشور 

آندرئا فرنتسل و نادینه    .اروپا در قبال چین باشدرو، بسط شناخت چین از طریق آموزش باید بخشی از راهبرد  ازاین 

س نوشتند:  کرد،  منتشر  آلمان  سیاست  و  علم  بنیاد  که  تحلیلی  در  چشمگودهاردت  کمیسیون ند  راهبردی  انداز 

تاریخ   به  را کشوری درحال  ۲۰۱۹مارس    ۱۲اروپایی  نمیدیگر چین  نظر  در  بازیگر  توسعه  را  این کشور  بلکه  گیرد، 

کند. کمیسیون اروپایی تأکید دارد که گرچه چین شریکی قدرت پیشرو در حوزه فناوری معرفی می   کلیدی جهانی و

است،   مذاکرات  و  همکاری  به برای  سیستمی  هماوردی  و  اقتصادی  رقیبی  حکمرانیاما  مدل  منظر  از  اش ویژه 

می همه  .شودمحسوب  دوره  کوویددر  ق  ۱۹-گیری  میزان  به  چین  به  انتقادی  رویکرد  عرصه  ابلاین  در  توجهی 
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یافته است. در غیاب توسعه اساسی شناخت از چین در سطح ها افزایش سیاسی، مطبوعاتی و جامعه اندیشکده 

عنوان شریک، رقیب و هماورد در آلمان و باالتر ها بعید است بتوان بین روابط میان چین بهوپا و در میان همه بخشار

توسعه شناخت چین باید با تحصیالت دوران مدرسه آغاز شود.    .قائل شد  از آن در سطح اروپا در بلندمدت تفاوتی

کننده باشد. شناخت بینافرهنگی هدف کلیدی دروس تواند برای این مقصود کمکآموزش در سطح دبیرستان می

مهارت م از  یکی  بود.  خواهد  مدارس  در  چین  به  همینربوط  و  زبان  آموزش  خصوص،  این  در  آموزشی  طور های 

های چینی در آموزان حاضر در دوره شناسی فرهنگی درباره چین است. گرچه، شمار دانش افزایش دانش جامعه 

لی است که در آلمان هفت میلیون نفر بوده است. این در حا  5۰۰۰شدت پایین و حدود  های اخیر به مدارس در سال 

انگلیسی،  دانش  و    ۱.4آموز  فرانسوی  نفر  می  464میلیون  یاد  اسپانیایی  نفر  خصوص    .گیرندهزار  در  مهم  نکته 

یکی مستقل از دولت  ها باید از منظر مالی و ایدئولوژشناخت چین در آموزش مدارس البته این است که این آموزش

عنوان مکمل، مورد زبان و فرهنگی از طرف چینی در قالب سیاست خارجی باید به  چین باشد. پیشنهادهای آموزش

نفس باالیی  هاست به اروپا آمده و به شکل فزاینده خود را تحمیل کرده و اعتمادبه چین مدت  .استقبال قرار بگیرد

طور که تری« را همان ر پی موضع مشترکی است و »راهبرد اروپایی قویهم دارد. به همین خاطر است که اروپا د 

تنها برای رو، شناخت چین چالشی نه جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی این اتحادیه اعالم داشته، نیاز دارد. ازاین 

اروپا محسوب می برای  بلکه  بحث  آلمان  در حال حاضر محل  از چین  آمریکا، فقدان شناخت  در    .استشود. حتی 

در چین  شناخت  پایدار  نظام  استقرار  تخصص    بدون  کمبود  با  نزدیک  آینده  در  آن،  فشرده  ارتقای  و  اروپا  سراسر 

 نقل از شورای راهبردی روابط خارجی .درزمینٔه چین مواجه خواهیم شد

 

 : وزیاقتصاد ن -

 چین هم از تجارت با ایران عقب می کشد؟ 

با اشار  : اقتصاد نیوز به تازگی علیه شرکته به تحریموزیر خارجه آمریکا  به  هایی که دولت کشورش  های چینی 

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس: »مایک    .ها را تهدید کردان وضع کرده، کشورها و شرکتبهانه ارتباط با ایر

ها را  و طرف   رانی چین، کشورهاشده علیه چند شرکت کشتی های اعمال درباره تحریم  آمریکا پامپئو«، وزیر خارجه

های  پامپئو در توئیتر نوشت: »امروز ما اشخاص و شرکت  .رانی ایران تهدید کردبه تحریم در صورت تجارت با کشتی

در هنگ  مستقر  و  چین  اصلی  کشتی   سرزمین  خطوط  با  ارتباطشان  دلیل  به  خطرات  را  دلیل  به  که  ایران  رانی 

با اند تحت تحریم قرار دادیم. های تحریم شده اشاعه شرکت کشتیرانی جمهوری  شدار ما روشن است: »چنانچه 

آمریکا امروز دوشنبه اعالم کرد    داریوزارت خزانه  «.ها مواجه خواهید شداسالمی ایران تجارت کنید با خطر تحریم

های رانی جمهوری اسالمی ایران و یکی از شرکتشخص را به بهانه ارتباط با شرکت کشتی ۲شرکت و  ۶اسامی 

وزارت خارجه آمریکا هم   .ها قرار داده استرانی حافظ دریا آریا« در فهرست تحریمآن به نام »شرکت کشتی  تابعه

نفر از مدیران آنها را به دلیل اقدام آگاهانه در فروش،    ۲رانی چین و  شرکت کشتی  ۶   اعالم کرده دولت این کشور

رانی ایران تحریم کرده  تفاده در ارتباط با بخش کشتیعرضه یا انتقال مقادیر قابل توجهی کاال یا خدمات مورد اس

 .است

کشتیتحریم شرکت  علیه  ایرانها  )  ۱۹پامپئو  //    رانی  جاری    ۸خرداد  سال  تحریمژوئن(  شدن  علیه  اجرایی  ها 

رانی ایران هرچند شرکت خطوط کشتی .سیل را اعالم کرد-شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ای

آن   از  تحریمپیش  فهرست  در  تحریم تاریخ هم  اما  داشتند  قرار  منظر  ها  این  از  اجرایی شد  خردادماه  از  که  هایی 

اجرایی   فرمان  اساس  بر  که  داشت  »مقررات    ۱۳۳۸۲تازگی  و  کشتار جمعی«  تسلیحات  »اشاعه  برچسب  دو  و 

 .شدهای مالی ایران« صادر میتحریم



 
ها، به صراحت داری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریمانه وزارت خز//    هدف گرفتن صادرات دارو به ایران

در صفحه پرسش و    .کنده ایران را محدود میعنوان کرده بود که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقالم انسانی ب

خزانهپاسخ معافیتهای  و  مجوزها  متحده  »ایاالت  بود:  آمده  رابطه  این  در  آمریکا،  گداری  ذیل سترده های  ای 

یا  تحریم آمریکایی  افراد  توسط  ایران  به  پزشکی  و تجهیزات  دارو  زراعی، غذا،  اجازه فروش محصوالت  دارد که  ها 

تحریم    ۱۳۳۸۲ها عموما تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی  دهد. اما این مجوزها و معافیت ی غیرآمریکایی را م

اتباع ایاالت  ( »۱۳۹۹خرداد    ۱۹میالدی ) ۲۰۲۰  ژوئن  ۸   م کرده بود بعد ازواشنگتن اعال  «.شوداند را شامل نمی شده

با از مشارکت در تراکنش  با دریافت مجوزهای موردی،  از  E-Sail و IRISL متحده، مگر  از جمله  منع خواهند شد، 

متراکنش  ایاالت  اتباع  از سوی  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  غذا،  زراعی،  محصوالت  فروش  به  مربوط  از  های  یا  تحده 

متحده می خزانه   «.ایاالت  آمریکا  تراکنش داری  در  آگاهانه  که  هم  غیرآمریکایی  افراد  این،  بر  »عالوه  های افزاید: 

با تجهیزات  E-Sail و IRISL مشخص  و  دارو  غذا،  زراعی،  محصوالت  فروش  برای  حتی  باشند،  داشته  مشارکت 

ها به حلی که آمریکا برای دور ماندن از تحریم تنها راه   «.ددهنهای دیگر قرار میپزشکی، خود را در معرض تحریم

زمانطرف از  پیش  تا  را  این است که معامالت خود  ارائه کرده،  ایران  تجاری  تحریم  های  پایان  اجرایی شدن  به  ها 

 .برسانند

مواد غذایی  گیرد که بخش بزرگی از وارداتاین اقدام آمریکا در حالی صورت می//  رانیهدف اصلی تحریم کشتی

کشتی خطوط  شرکت  توسط  و  دریا  طریق  از  ایران  به  دارو  خطوط  و  بزرگترین  عنوان  به  اسالمی  جمهوری  رانی 

ای که آمریکا به این شرکت افزوده، تنها از یک نظر  های تازه در حقیقت برچسب    .ردگیرانی ایران انجام می کشتی

پیشین خطوط کشتی ایجاد در وضعیت  تفاوت  ایران  به    رانی  انسانی  اقالم  آن هم دشوارتر کردن صادرات  و  کرده 

دگی روزمره مردم ایران  دهد که با زنهایی را هدف تحریم قرار می این اولین بار نیست که آمریکا بخش   .ایران است

ارتباط است و آبان ماه سال گذشته هم خزانه  .در  را تحریم کرد  ایران  آمریکا بخش ساخت و ساز و مسکن  داری 

تراکنشقوان ایران را سختگیرانهین  با  محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی »  .تر کردهای مالی 

تحریم آن  به  پاسخ  در  نوشت:  ایران  کشور ها،  این  جدید  مقررات  متحده،  ایاالت  فریبکارانه  ادعاهای  خالف  »بر 

داری دارد نه تنها مواد غذایی، بلکه واردات اقالم  کند... حاال خزانهتروریسم اقتصادی علیه مردم ایران را تشدید می

 «.دهددارویی را هم هدف قرار می

 

 : خودرویایدن -

ایزه بهترین  ج  «T8 چرا »جک /  موتور  خودرو« از آپشن های محصول جدید کرمان گزارش روزنامه »دنیای

 پیکاپ هوشمند چین را کسب کرد؟ 

،  ۹.۱هایی شامل سیستم کنترل کشش و پایداری ساخت بوش از نسل  دلیل اصلی کسب این جایزه، وجود آپشن

تغییر الین، سیستم و  کور  نقطه  اسمارت  J-ConNet 2.0 رادار  با  اطالعات خودرو  اشتراک  امکان  فون، سیستم  با 

جایزه »بهترین   ستم تشخیص صداستهای موبایلی و سیسازی اپلیکیشن امکان همگامبا   CarLife ایچندرسانه 

تعلق گرفت. طی مراسمی که در موزه اتومبیل پکن برگزار   T8 به پیکاپ جک  ۲۰۱۹پیکاپ هوشمند چین« در سال  

نکته ح این جایزه به پیکاپ بزرگ جدید جک تعلق گرفت.  پیکاپ در چین،  از میان تولیدکنندگان  این شد،  ائز اهمیت 

به  پیکاپ جک  که  ایران میکرمان   زودی توسطاست  بازار  وارد  کنار سهمموتور  در  و  داخلی، شود  بازار  از  خواهی 

تواند تنوعی برای بازار کالس پیکاپ در  می T8 شود. حضور جک نخستین پیکاپ هوشمندی است که وارد ایران می

تحریم علت  به  که  باشد  فعالیتایران  کاهش  و  مدل  ها  در  چندانی  تنوع  خارجی  صفر  برندهای  آن های  کیلومتر 

سایزی است که در شرایط فعلی پتانسیل  پیکاپ فولT8  // ؛   سایز هوشمند؛ پیکاپ فول T8     .شودمشاهده نمی

http://www.donyayekhodro.com/news/231677/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%DA%A9-T8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.donyayekhodro.com/news/231677/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%DA%A9-T8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.donyayekhodro.com/news/231677/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%DA%A9-T8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
کرمان  توسط  است  قرار  پیکاپ  این  دارد.  کشور  در  موفقیت  برای  از  باالیی  مشخصی  درصد  با  و  مونتاژ  موتور 

و در نمایشگاه خودرو چنگدو رونمایی شد،   ۲۰۱۸بازار داخلی عرضه شود. این پیکاپ که در سال  سازی به  داخلی

 China Pickup کنفرانس   خود قرار داده بود، برنده جایزه T8 برای تجهیزات خاصی که روی پیکاپ  ۲۰۱۹در تابستان  

Blue Book  پیکاپ در همان سال،  به کسب جایزه  T8 هم شد.  موفق  ع  ایجک  پیکاپ هوشمند با  »بهترین  نوان 

هایی شامل سیستم کنترل کشش و پایداری  دلیل اصلی کسب این جایزه، وجود آپشن  .دچین« نیز ش  ۲۰۱۹سال  

با امکان اشتراک اطالعات خودرو با   J-ConNet 2.0 ، رادار نقطه کور و تغییر الین، سیستم۹.۱ساخت بوش از نسل  

چندرسانه اسمارت سیستم  همگام CarLife ایفون،  امکان  اپلیکیشنبا  وسازی  موبایلی  تشخیص   های  سیستم 

شود و به همین دلیل این پیکاپ را در  صورت استاندارد انجام می ها بهها روی پیکاپ صداست. استفاده از این آپشن

ز  ا  ۸در کابین تی//    اطالعات مکانی با شبکه هوشمنددسترسی به     .های هوشمند قرار داده استفهرست مدل

نمایشگر لمسی   ناوبری  ۸یک  از سامانه  که  استفاده شده  باال  پیکسلی  تراکم  با  دوربین   GPS اینچی  و همچنین 

می  پشتیبانی  تیعقب  جک  هوشمند   ۸کند.  شبکه  سامانه   «J-ConNet2.0» به  یک  این  که  است  شده  مجهز 

اپلیکیشن تلفن هوشمند مرتبط    تواند ازشود و براساس آن کاربر خودرو می می   ها محسوباختصاصی برای پیکاپ 

ها را  با آن استفاده کند تا به اطالعات کامل از آخرین وضعیت پیکاپ دسترسی و و عالوه بر این بتواند برخی کنترل

عات مکانی مانند جای پارک، ترین زمان به اطالبر این اساس، کاربر در سریع   .در حالت ریموت بر خودرو داشته باشد

سامانه مذکور دسترسی خواهد داشت. هرچند این امکان در کشور چین برای    و... از طریقسوختگیری، کارواش  

افزاری الزم در این محصول در دسترس است  های نرمافزاری و برخی زیرساختفعال شده، اما شرایط سخت  ۸تی

 ین پیکاپ چینیهای هوشمند اتوان در بهترین شکل ممکن از ویژگیشدن اطالعات مرتبط می و در صورت فراهم

سامانه اتصال داخلی »کارالیف« یکی دیگر از  //    T8 های هوشمند در پیکاپو سامانه   جمع فناوری   .مند شدبهره

تیفناورانه  می  ۸های  آن  از  استفاده  با  که  فانکشناست  انتقال  به  پلیتوان  انواع  مانند  گجتها  از  هایی لیست 

سیس به  و...  مدیاپلیرها  همراه،  تلفن  خودرو  شامل  هوشمند  سختتم  نظر  از  انتقال  این  توسط  پرداخت.  افزاری 

بلوتوث تی USB پورت از فرمان انجام می   ۸یا  یا اعمال  شود. همچنین پشتیبانی  های صوتی امکان دریافت تماس 

ی  امکانات دیگر  T8 عالوه بر تجهیزات فوق، جک  .تغییرات در سامانه ناوبری بدون دخالت دست را فراهم کرده است

تایر، استارت دکمه   ۸مانند مانیتور   باد  این اینچی لمسی، سنسور فشار  برای خریداران  ای، کروز کنترل و... دارد. 

مندان به این پیکاپ  همچنین عالقه   .پذیر استمتری امکان سانتی   ۲۹خودرو سفارش نسخه النگ با فاصله محوری  

تیار داشته باشند. این سیستم محرکه در اخ 4Lو   ۲H  ،4Hتوانند سیستم محرکه دو دیفرانسیل را در سه حالت  می

 T8 پیکاپ جک//   عرضه پیکاپ جک تنها با یک پیشرانه  .است BorgWarner دارای کنترل الکترونیکی بوده و ساخت

  ۱۸۸برد که توان تولید حداکثر قدرت  لیتری مجهز به توربوشارژر بهره می  ۲سیلندر خطی    4از یک پیشرانه بنزینی  

   .دور بر دقیقه را دارد  4۰۰۰تا    ۱۸۰۰نیوتون متر در محدوده    ۲۹۰ور بر دقیقه و حداکثر گشتاور  د  5۰۰۰بخار در  اسب

می   T8 جک مشتریان  البته  که  است  خریداری  قابل  توربو،  پیشرانه  یک  با  فقط  نیز  چین  بازار  نسخه در  در  توانند 

گی برای  دهند. جک  را سفارش  آن  دیزلی  نسخه  در  یا  پیکاپ بنزینی  این  یک جعبه  ربکس  سرعته دستی 6دنده  از 

کاررفته در این خودرو از نوع سیستم تعلیق به   .کنداستفاده کرده که قدرت را به هر چهار چرخ خودرو ارسال می

ابعادی دارای طول، عرض و   از نظر  مستقل جناغی دوبل در جلو و سیستم غیرمستقل فنر تخت در عقب است. 

متری آن، فضای کابین بسیار  میلی  ۳۰۹۰متری بوده و فاصله محوری  میلی   ۱۸۳۰و    ۱۸۸۰،  5۳۲5ارتفاع به ترتیب  

پیکاپ،   این  بار  توان حمل  کرده،  فراهم  برای سرنشینان  عقب  ردیف  در  و هم  جلو  ردیف  در  را هم    ۹۰۰مناسبی 

 .دکنری تبدیل میشهشهری و برونای مناسب برای تردد در مسیرهای درون کیلوگرم است که آن را به وسیله

 

 



 
 

 

 : 31  هفته یثد ح

 هجرت آنحضرت()بمناسبت  «هجرت»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که اسالم  یامامبرگریپ

تانِ : إحداهُما أن تَهُجرَ السَّیِّئاتِ و األخری أن الهِجرَةُ هِجرَ

 هِ و رَسولِهِ و التَنقَطِعُ الهِجرَةُ ما تُقُبِّلَتِ التَّوبَةُتُهاجِرَ إلَی اللَّ

کردن از هجرت و دوریاست: هجرت دوگونه 

سوی خدا و  است که به گناهان، ودیگری آن 

که کنی،و تا زمانیاو هجرترسول

 شودنمیقطع شود، هجرتمیپذیرفته توبه 

 . ۴۶۲۶۲کنزالعّمال ، ح 



 

 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 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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