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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 «جذب توریست با کلید »فائو/    شود؟گردشگران میان چگونه مقصد  حومه شهرهای جه

به  : اقتصاددنیای  با کلید فائو کشف شد.  به روستاها  تبدیل کردن حومه  ورود گردشگران داخلی و خارجی  منظور 

عنوان مقصدی برای گردشگران، فائو اقدام به ثبت جهانی میراث کشاورزی روستاها کرده است شهرهای جهان به

جهانی  ثبت    .شودد بکر می که این امر منجر به معرفی روستاها به جهان و در نتیجه جذب توریست به این مقاص

زاویه  از  یونسکو  در  فرهنگی  و  ثبت میراث طبیعی  با  مقایسه  در  متفاوت صورت می روستاها  و سازمان  ای  پذیرد 

میربین ثبت  به  اقدام  متحد)فائو(  ملل  کشاورزی  و  خواربار  جهان المللی  به  آن  معرفی  و  روستاها  کشاورزی  اث 

بنا شده امی بر کشاورزی  ایران که اساس آن  با اهمیت روستایی تواند بهست میکند. روستاهای  عنوان میراث 

توسط فائو ثبت جهانی شوند. ثبت میراث کشاورزی فائو نیز مانند ثبت میراث طبیعی و فرهنگی یونسکو منجر به  

شود و این امر عالوه بر جذب گردشگر به توسعه بیشتر محصوالت همچون  تاها می جذب توریست به سوی روس 

انگور منجر خواهد   به جذب و عالقه کشت  های مندی توریست شد. میراث کشاورزی معرفی شده در جهان منجر 

برای  شود که این امر عالوه بر معرفی و فروش محصوالت و کسب درآمد  خارجی برای بازدید از روستای هدف می

صنایع  همچون  روستایی  محصوالت  دیگر  معرفی  به  سنتروستاییان،  و  بکر  مناظر  محلی،  غذاهای  های  دستی، 

می گردشگری  بومی  مهم  مقصد  یک  به  تبدیل شدن  و  روستایی  توسعه  به  منجر  عوامل  این  مجموعه  که  پردازد 

کیانیمی علی  پژوهششود.  موسسه  رئیس  برنامه راد،  کش های  اقتصادی،  در  ریزی  روستایی  توسعه  و  اورزی 

»دنیای گفت با  از سال  وگویی  فائو  افزود:  اه  ۲۰۰۲اقتصاد«  با  میراث  که  ثبت  است  کرده  ابداع  را  کشاورزی  میت 

مورد از میراث کشاورزی را به ثبت   ۳کشور به ثبت جهانی رسیده است. در این میان ایران نیز  ۲۲مورد از  ۶۲تاکنون 

از سال   نظام    ورزیکشا  ۹۳رسانده است.  و  مالیر  در جوزان  انگور  تولید  نظام  کاشان،  در  اردستان  انار  بر  مبتنی 

رضوی به ثبت جهانی پیوست. نظام میراثی در روستا مبتنی بر دو نوع ثبت ایلوت گناباد خراسانسنتی زعفران در پ

روست واقع  در  است.  فائو  در سازمان  کشاورزی  میراث  ثبت  و  یونسکو  در  که  فرهنگی  به میراث  که  صورت اهایی 

های سنتی مبتنی بر حفظ نظامجهانی مبتنی بر یک نظام پایدار کشاورزی هستند. باتوجه به اینکه بنیاد روستاها  

های بومی و سنتی و رود که منجر به حفظ ارزش کشاورزی است، کشاورزی یک فعالیت چندکارکردی به شمار می

در روستاها می  زیستی  تنوع  به توسعه  و  توسعه روستایی کمک  وان مهمعنشود  به  میراثی روستاها  نظام  ترین 

روستاهامی در  اقتصادی  فعالیت  پایه  زمینه   کند.  در همه  روستاها  و  بی کشاورزی است  بدون کشاورزی  معنا ها 

میبه  بهره نظر  به  منجر  کشاورزی  همچنین  ذیرسد.  و...  مندی  خاک  زمین،  آب،  همچون  گوناگون  منابع  از  نفعان 

از     د.شومی باید  به ثبت میراث کشاورزی جهانی برسد  اینکه  برای  شاخص برخوردار باشد. نخست   ۵یک روستا 

قش مهمی در تامین امنیت غذایی آن روستا و آنهایی که در جهان نقش دارند داشته باشد. دیگر آنکه واجد شرایط ن

تخریب سنت و  مکانیزاسیون  در معرض خطر  و  باشد  بومبومی و سنتی  و  نباشد سازمان ها  های جهانی طرح  ی 

به  را  تا  میراثی شدن کشاورزی  ایجاد کردند  پایدار در محیط و منابع  نظام دلیل گسترش مکانیزاسیون  های سنتی 

زیستی،  روستایی محفوظ بمانند و براساس دانش سنتی و بومی شکل گیرد. همچنین برخورداری روستا از تنوع

چشم داشتن  جانوری،  و  شاخص انداز  گیاهی  دیگر  از  بودن  گردشگرپذیر  شرایط  نهایت  در  و  زیبا  های طبیعی 

های بومی کشاورزی را راه رسیدن به توسعه راد، توجه به نظام است. کیانی  پیوستن به میراث کشاورزی در جهان

یراث  ویژه در پرورش ماهی و تولید برنج در مروستا را به   ۱۵کند. چین که حدود  روستایی و گردشگری معرفی می

گردشگری   اینک  است  رسانده  ثبت  به  جهان  مهم کشاورزی  از  یکی  در  کشاورزی  گردشگر  جذب  شیوه  این ترین 

به  میکشور  بهشمار  روستاها  و  میرود  محسوب  کشور  این  گردشگری  مقاصد  این  عنوان  از  برخی  در  و  شوند 

از گردشگر استستاره مشاهده می   ۵های  روستاها هتل به گردشگورود     .شود که مملو  و خارجی  داخلی  ران 



 
به فائو کشف شد.  کلید  با  به  منظورروستاها  برای گردشگران، تبدیل کردن حومه شهرهای جهان  عنوان مقصدی 

فائو اقدام به ثبت جهانی میراث کشاورزی روستاها کرده است که این امر منجر به معرفی روستاها به جهان و در  

ی  ثبت جهانی روستاها در مقایسه با ثبت میراث طبیعی و فرهنگ  .شودمی  نتیجه جذب توریست به این مقاصد بکر

المللی خواربار و کشاورزی ملل متحد)فائو( اقدام به  پذیرد و سازمان بینای متفاوت صورت می در یونسکو از زاویه 

رزی بنا شده  کند. روستاهای ایران که اساس آن بر کشاو ثبت میراث کشاورزی روستاها و معرفی آن به جهان می

به است می فتواند  توسط  روستایی  اهمیت  با  میراث  نیز  عنوان  فائو  میراث کشاورزی  ثبت  ثبت جهانی شوند.  ائو 

شود و این امر عالوه بر مانند ثبت میراث طبیعی و فرهنگی یونسکو منجر به جذب توریست به سوی روستاها می

ر منجر خواهد شد. میراث کشاورزی معرفی شده در جذب گردشگر به توسعه بیشتر محصوالت همچون کشت انگو

شود که این امر عالوه بر های خارجی برای بازدید از روستای هدف میمندی توریست عالقه جهان منجر به جذب و  

همچون   روستایی  محصوالت  دیگر  معرفی  به  روستاییان،  برای  درآمد  کسب  و  محصوالت  فروش  و  معرفی 

منصنایع  محلی،  غذاهای  و سنتدستی،  بکر  میاظر  بومی  توهای  به  منجر  عوامل  این  مجموعه  که  سعه  پردازد 

می گردشگری  مهم  مقصد  یک  به  شدن  تبدیل  و  کیانیروستایی  علی  پژوهش شود.  موسسه  رئیس  های راد، 

گفتبرنامه  در  روستایی  توسعه  و  اقتصادی، کشاورزی  »دنیای ریزی  با  از سال  وگویی  فائو  افزود:    ۲۰۰۲اقتصاد« 

کشور به ثبت جهانی رسیده است. در    ۲۲  مورد از  6۲ت میراث با اهمیت کشاورزی را ابداع کرده است که تاکنون  ثب

کشاورزی مبتنی بر انار اردستان   ۹۳مورد از میراث کشاورزی را به ثبت رسانده است. از سال    ۳این میان ایران نیز  

رضوی به ثبت جهانی ی زعفران در پایلوت گناباد خراساندر کاشان، نظام تولید انگور در جوزان مالیر و نظام سنت

نظام   در  پیوست.  ثبت میراث کشاورزی  و  یونسکو  در  ثبت میراث فرهنگی که  نوع  دو  بر  مبتنی  در روستا  میراثی 

صورت جهانی مبتنی بر یک نظام پایدار کشاورزی هستند. باتوجه به  سازمان فائو است. در واقع روستاهایی که به 

فعالیت چندکارکردی به شمار    های سنتی کشاورزی است، کشاورزی یکنیاد روستاها مبتنی بر حفظ نظام اینکه ب

ارزشمی حفظ  به  منجر  که  می رود  روستاها  در  زیستی  تنوع  توسعه  و  سنتی  و  بومی  به های  و  عنوان  شود 

روستایی کمک میمهم توسعه  به  روستاها  میراثی  نظام  اقتصاترین  فعالیت  پایه  روستاها کشاورزی  کند.  در  دی 

مندی  رسد. همچنین کشاورزی منجر به بهرهنظر می معنا بهی بی ها بدون کشاورزاست و روستاها در همه زمینه

یک روستا برای اینکه به ثبت میراث کشاورزی     شود.نفعان از منابع گوناگون همچون آب، زمین، خاک و... میذی

باشد. نخست نقش مهمی در تامین امنیت غذایی آن روستا و آنهایی که    شاخص برخوردار  5جهانی برسد باید از  

در جهان نقش دارند داشته باشد. دیگر آنکه واجد شرایط بومی و سنتی باشد و در معرض خطر مکانیزاسیون و 

دلیل گسترش مکانیزاسیون های جهانی طرح میراثی شدن کشاورزی را به ها و بومی نباشد سازمان تخریب سنت

تا نظام ای پایدار در محیط و منابع روستایی محفوظجاد کردند  بمانند و براساس دانش سنتی و بومی   های سنتی 

انداز طبیعی زیبا و در نهایت  زیستی، گیاهی و جانوری، داشتن چشمشکل گیرد. همچنین برخورداری روستا از تنوع

شاخص دیگر  از  بودن  گردشگرپذیر  کش شرایط  میراث  به  پیوستن  کیانیهای  است.  جهان  در  به  اورزی  توجه  راد، 

را  نظام  کشاورزی  بومی  میهای  معرفی  گردشگری  و  روستایی  توسعه  به  رسیدن  حدود  راه  که  چین   ۱5کند. 

به  را  گردشگری روستا  اینک  ثبت رسانده است  به  در میراث کشاورزی جهان  برنج  تولید  و  ماهی  پرورش  در  ویژه 

مهم از  یکی  جکشاورزی  شیوه  به ترین  کشور  این  در  گردشگر  می ذب  به شمار  روستاها  و  مقاصد رود  عنوان 

شود که مملو  ستاره مشاهده می   5های  شوند و در برخی از این روستاها هتلردشگری این کشور محسوب میگ

گردشگر است ثبت     .از  با  نیز  به   ۱۱ژاپن  باغ روستا  آن  که عمده محصوالت  در جهان  میراث کشاورزی  های عنوان 

هفتهس آخر  است،  می یب  شمار  به  گردشگران  برای  مهمی  مقصد  گها  که  این رود  به  پول  پرداخت  با  ردشگران 

پردازند که منجر به افزایش درآمد بومیان روند و همچنین با کمک بازدیدکنندگان به برداشت محصوالت میها میباغ 

ه محصوالت کشاورزی فرصت مناسبی را برای و کشاورزان خواهد شد. ورود گردشگران به روستاها عالوه بر ارائ



 
دیگر محصوالت سنتی و دستی روستاها ایجاد خواهد کرد. میراث کشاورزی و طبیعی   دستی وتوجه ویژه به صنایع 

شوند. ایران با توجه به ها ثبت میها و تفاوت با یکدیگر متفاوتند. در سیستم کشاورزی فعالیت ها مبتنی بر ویژگی 

ظرفی بودن  از  تدارا  بیش  از  برخورداری  و  کشاورزی  امور  در  الزم  روستا    ۳7های  برای  هزار  را  مناسبی  فرصت 

پیوستن به میراث کشاورزی جهان و در نتیجه جذب گردشگر و دستیابی به توسعه روستایی خواهد داشت که این 

برنامه  از  حمایت  با  تنها  عملیامر  امکانهای  بهرهسازی  به  منجر  که  است  نظام   مندیپذیر  بیشتر  های هرچه 

می  دروستایی  فرآیندی  طی  روستایی  توسعه  میشود.  کالن شکل  بر  ر سطح  مبتنی  کشور  اقتصاد  بنیاد  گیرد. 

گیری از دیگر منابع همچون نفت منجر به حاشیه رفتن این بخش  کشاورزی است و پایه آن روستا است، اما بهره

اقتصادی ک تمام مسیرهای  و  اقتصادی شده است  نفت ختم میمهم  به  به کاهش بیشور  باتوجه  سابقه  شود. 

وجود آورده است که براین  روست، فرصت مناسبی برای توسعه روستایی به مشکل تحریم روبه   درآمد نفتی که با

کند. توجه به توسعه روستایی منجر به  اساس کشاورزی روستایی هرچه بیشتر شود این اثر توسعه را بیشتر می

برخی روستاها خالی از    ویژه در زنان و جوانان شده است این درحالی است که تا پیش از اینه افزایش اشتغال ب

توسعه  از  که  زمانی  اکنون مهاجرت معکوس شکل گرفته است.  اما  بودند  یا بسیاری مهاجرت کرده  بودند  سکنه 

می صحبت  سهروستایی  بر  مبتنی  پایدار  توسعه  است.  روستایی  پایدار  توسعه  منظور  اقتصادی،   شود  اصل 

باید در هر سه حوزه تعادل برقرار کرد و  منظور دستیابی به تمحیطی است که به اجتماعی و زیست  پایدار  وسعه 

برحسب تمامی جوانب اقدامات الزم را انجام داد. تا پیش از این تمرکز تنها بر حوزه توسعه اقتصادی بوده و کمتر به  

طور مشخص تصمیم را بر کاهش  گذاری به سال اخیر در حوزه سیاستشد. اما طی چند  دو حوزه دیگر توجه می

زیست صورت گرفته است. با توجه اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی قرار داده و توجه بیشتری بر محیط   توسعه

آیندهمحیطی در کنار توسعه اقتصادی میبه دو حوزه اجتماعی و زیست به توان  را در حوزه روستایی  ای خوبی 

ادوج با  اما  دارد  قرار  توسعه  ابتدایی  مراحل  در  ایران  هرچند  آورد.  توسعه ود  دادن  قرار  اولویت  در  و  مسیر  امه 

ترین اقدامات  توان به این امر دست یافت. از مهممحیطی میروستایی در سه حوزه اقتصادی و اجتماعی و زیست

پایدار آسیب به توسعه  برای دستیابی  با قتصادی، اجتماعی و زیستشناسی در سه حوزه االزم  محیطی است. 

و  روستاها  بودن  بکر  به  آسیب  توجه  بررسی  به  باید  و سنتی  مواهب طبیعی  از  با  برخورداری  روستاها  شناسی 

پژوهش موسسه  پرداخت.  مناطق  این  به  گردشگران  برنامه ورود  توسعه های  و  کشاورزی  اقتصادی،  ریزی 

اند. رداخته و اولویت را بر حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی قرار داده شناسی پروستایی در این زمینه به آسیب

باتوجه به اینکه در نظام میراثی روستایی حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی در اولویت قرار دارد، هر روستایی  

از ثبت جهانی منطقه حفاظت شده محسوب می اکثر روستاهای ثبت جهاپس  نی و  شود. در چین و کره جنوبی 

توانند شود و گردشگران می روستاها داده نمی   اند و اجازه ورود ماشین بهملی به منطقه حفاظت شده تبدیل شده

حریم رعایت  باغبا  مواهب  از  بومیان  هماهنگی  با  و  صنایع ها  محصوالت  و..،  گیالس  انگور  بومی های  و  دستی 

ت روستایی است. در ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز،  مند شوند. در این مسیر تمرکز بر بهبودی کامل محصوالبهره

آداب و رسوم و اعتقادات روستاییان است، همچنین اجرای تمام سنت های  رموز موفقیت کشور ها پذیرش حفظ 

باید در چارچوبی باشد که برای گردشگران جذابیت داشته باشد. در روستاهای ایران گردشگری به دو   روستایی 

با حفظ سنتگشکل کشاورزی و بوم  افزایش آگاهیها و فرهنگردی وجود دارد که  افزایش  های عمها و  ومی و 

زیست شود و در این زمینه تجربه موفقی وجود داشته که آسیبی به محیط پذیر می مشارکت جوامع محلی امکان 

رد. مثال تولید انجیر دا   حاضر نظام کشاورزی ایران ظرفیت و پتانسیل الزم را در سطح جهانیشود. درحالوارد نمی

ترین تولید انگور در جوزان مالیر ه تولیدی قرار دارند و همچنین موفقاستهبانات و نظام کشاورزی تولید انار در عمد

پذیر خواهد بود که های سازمان شده را دارد. مجموعه این اقدامات با همکاری نهادهای گوناگون امکانتمام جنبه

وزارت جهاد  کشاورزی در ایران متشکل از یک کمیته نظام میراث کشاورزی است و در  بر این اساس نظام میراثی  



 
می فعالیت  کشاورزی  توسعه  و  اقتصاد  جهت  در  که  است  مستقر  میراث  کشاورزی  وزارت  راستا  این  در  کند. 

الت در  کنند و در حوزه توسعه محصودستی و وزارت کشور با این کمیته همکاری می فرهنگی و گردشگری و صنایع

قانونی تصویب لوایح  وزارت کشاورزی  در  و   این کمیته عضو هستند.  آن حقوق جوامع محلی  به موجب  که  شده 

 .شودمالکیت آنها حفظ می 

 سقوط جهانی تولید خودرو /   رخ داد  ۲۰۲۰در نیمه نخست 

درصدی تولید   ۳۲سقوط    المللی وسایل نقلیه موتوری ازجدیدترین آمار منتشره از سوی سازمان بین  : اقتصاددنیای 

نیمه نخست   زمانی  بازه  در  ناکامی    ۲۰۲۰خودرو جهان  در  ویروس کرونا  آنچه مشخص است شیوع  دارد.  حکایت 

می ایفا  اساسی  نقش  خودرو  جهانی  بو  .کندتولید  چین  ووهان  شهر  از  ویروس  این  قطب  شروع  که  شهری  د، 

آن خسارت صنایع خودروی فعال در این شهر،   دنبالو به در ووهان    ۱۹-گیری کوویدخودروسازی جهان نام دارد. همه

های جهان را به واسطه عدم تامین قطعه دچار مشکل کرد.از  در مدت زمان کمی فراگیر شد و دیگر خودروسازی 

ت افت  بر  دیگری  دلیل  نیز  تقاضا  کاهش  دیگر  همهسوی  اوج  در  جهانی  خودروسازان  کوویدولید  خوانده    ۱۹-گیری 

ایمی بر  خبرگشود.  گذشته  روز  اساس  بینن  سازمان  از  نقل  به  گزارشی  در  تسنیم  نقلیه زاری  وسایل  المللی 

موتوری به تشریح آمار تولید جهانی خودرو و مقایسه آن با تولید خودرو در ایران پرداخت. در این گزارش آمده است  

شده بود این رقم در  ر جهان تولید  هزار خودرو د  ۶۶میلیون و    ۴۶بر  بالغ    ۲۰۱۹حالی که طی نیمه نخست سال    در

هزار دستگاه کاهش یافته است. به این ترتیب در این دوره    ۱۳۱میلیون و    ۳۱سال جاری میالدی به     نیمه نخست

و    ۱4 )معادل    ۹۳5میلیون  کمتر  خودرو  دستگاه  شده  درصد(    ۳۲/  4هزار  تولید  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

ا در نیمه  ودرو در اروپا مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که تولید خودرو اروپ است. در ادامه این گزارش تولید خ

به    ۳8/  4بر  بالغ    ۲۰۲۰نخست   و  یافته  کاهش  قبل  به سال  نسبت  و    6درصد  رسیده    ۹4۱میلیون  دستگاه  هزار 

 ۲۳۲میلیون و  فرانسه به کمتر از نصف رسیده است. فرانسه که در نیمه نخست سال قبل یک  است. تولید خودرو  

تن امسال  نخست  نیمه  در  بود  کرده  تولید  دستگاه خودرو  است. همچنین    55۱ها  هزار  داشته  تولید  دستگاه  هزار 

هزار   5۹5به یک میلیون و    درصدی مواجه شده و۳۹/  7ترین خودروساز اروپا نیز با افت  عنوان بزرگتولید آلمان به

آمریکا نیز اما خودروسازی  در امان نبوده ؛ چرا که طبق گزارش سازمان   ۱۹-از گزند کووید  دستگاه رسیده است. 

کاهش  المللبین با  آمریکا  در  موتوری صنعت خودرو  نقلیه  امسال    ۳8/  4ی وسایل  نخست  نیمه  در  تولید  درصدی 

هزار دستگاه گزارش شده   67۳میلیون و    5بر  بالغ   ۲۰۱۹ه در نیمه نخست  مواجه شده است. تولید خودرو آمریکا ک

به  بو امسال  نخست  نیمه  در  و    ۳د  است.    4۹4میلیون  یافته  کاهش  دستگاه  که  هزار  چین  گزارش  این  براساس 

ی  اول از همه در این کشور شیوع پیدا کرد از جمله کشورهای  ۱۹-منشأ شیوع کرونا در جهان بوده و ویروس کووید

/ 8تنها  ۲۰۲۰خودرو چین در نیمه نخست بوده است که کمترین افت تولید در صنعت خود را شاهد بوده است. تولید 

هزار دستگاه رسیده است. چین در   ۱۱۲میلیون    ۱۰بل کاهش یافته و به  درصد نسبت به مدت مشابه سال ق  ۱6

و    ۱۲مدت مشابه سال قبل   ک  ۱56میلیون  تولید  امسال  هزار دستگاه خودرو  نیمه نخست  نیز در  ژاپن  بود.    ۳رده 

و   نیمه نخست سال قبل  هزار دستگاه خود  6۲۰میلیون  به  این رقم نسبت  تولید کرده که  درصد کاهش    ۲7/  ۲رو 

نیمه نخست   تولید خودرو جهان در  این گزارش آسیا کانون  از نصف    ۲۰۲۰یافته است. براساس  بوده است. بیش 

میلیون و  ۱7 بر ه در آسیا تولید شده است. تولید خودرو آسیا در نیمه نخست سال بالغ تولید خودرو جهان در این دور

قبل    76۲ مشابه سال  مدت  به  نسبت  رقم  این  که  بوده  این    ۲5  /4دستگاه  ادامه  است.در  داشته  کاهش  درصد 

هزار    ۱۳۲میلیون و    6ولید  هزار دستگاه، قاره آمریکا با ت  ۹4۱میلیون و   6گزارش همچنین آمده است که اروپا با تولید  

تولید   با  آفریقا  و  خ  ۲۹5خودرو،  دستگاه  رتبه هزار  در  ترتیب  به  قرار  ودرو  خودرو  تولید  نظر  از  چهارم  تا  دوم  های 

در این بین هر چند    .درصد کاهش داشته است  46/  4درصد و آفریقا    4۱/  ۳اند. تولید خودرو در قاره آمریکا  ه گرفت



 
های  اما داده   نقلیه موتوری آمار تولید خودرو ایران را در گزارش خود لحاظ نکرده است  المللی وسایلسازمان بین

ایران تنها تولیدکننده بزرگ خودرو بوده است که  دهد  منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن، تجارت نشان می

سال جاری میالدی یعنی  در نیمه نخست سال جاری میالدی با رشد تولید مواجه شده است . ایران در نیمه نخست 

دستگاه خودرو تولید کرده است که این رقم نسبت    46۱ر و  هزا  47۳در مجموع    ۹۹و بهار    ۹8طی دو فصل زمستان  

هزار و   ۳۹۳بر  بالغ    ۲۰۱۹درصدی داشته است. ایران در نیمه نخست سال  ۲۰/  ۲ل قبل رشد  به مدت مشابه سا

مشخص    88۲ بود.آنچه  کرده  تولید  خودرو  برای دستگاه  عمومی  تقاضای  چه  اگر  کرونا  شیوع  واسطه  به  است 

 .کاهشی داشته ؛ اما در ایران تقاضا همچنان چشمگیر بوده است  خودرو در جهان روند

 تر از کرونا تجارت چین و روسیه قوی

قرار گیر  همه  بیماری  تاثیر  تحت  چین  و  روسیه  ارزش    تجارت  به  است  قرار  و  برسد  ۱۱۰نگرفته  دالر  به    .میلیارد 

م چین  و  روسیه  بین  تجارت  حجم  گفت:  چین  در  روسیه  سفیر  »ایبنا«  به  یگزارش  سال    ۱۱۰تواند  دالر  میلیارد 

 ۹ای وارد نکرده است. در  گذشته برسد. این دیپلمات روسی گفت که شیوع ویروس کرونا به تجارت دو ملت لطمه

درصد است،    ۲بق آمار چین ما عمال در سطح سال گذشته هستیم. کاهش گردش مالی تجارت حدود  ماه اول ط

میلیارد    ۱۱۰شود تا پایان سال به  بینی میمیلیارد دالر است و پیش  8۰یبا  وی با بیان اینکه حجم تجارت فعلی تقر

کننده اما از طرف دیگر، بسیار دلگرم   دالر برسد، افزود: البته حیف است که ما نتوانستیم تجارت را افزایش دهیم،

در سال   و  در حال رشد است  دو کشور  بین  تجارت  تمام  ۲۰۱۹است.  آنها  که  گفتند  پکن  و  که    مسکو  را  موانعی 

اند. همچنین طرفین هدف بلندپروازانه دو برابر شدن حجم تجارت  کاری سریع آنها شود از بین برده تواند مانع هممی

اعالم کردند. سفیر جدید چین در مسکو، گفت که پکن مسکو را یک شریک قابل    ۲۰۲۴ر تا سال  میلیارد دال  ۲۰۰را تا  

کند. این دیپلمات افزود در حالی  یش از پیش به روی محصوالت روسی باز میداند و بازارهای خود را باعتماد می

ویژه محصوالت کشاورزی قطع  یکا به ا واشنگتن بود و واردات خود را از آمرای بکه پکن درگیر جنگ تجاری فزاینده

به تامین می تامین کنندهکرد،  را جایگزین خوبی دانست. ما یک  نیاز داشت و روسیه  انتخاب  های جدید  کننده جدید 

   .خواهیم کرد و روسیه قابل اعتمادترین کشور است

 صدرنشینی یوآن چین 

جمهوری آمریکا داشت. به گزارش  را پس از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست  ۲۰۱7یوآن چین بهترین هفته از سال  

متحده، روند رشد اخیر جمهوری ایاالتست ایبِنا به نقل از بلومبرگ، یوآن با ضعف دالر پس از پیروزی جو بایدن در ریا

 .در هر دالر رسید  ۶/  ۵۶۴۹درصد به    ۰/  ۴کنگ با افزایش  در هنگ  بعدازظهر  ۱۲:۱۴خود را ادامه داد. یوآن در ساعت  

افزایش  به  ژانویه    ۱/  ۶دنبال  از  میزان  بیشترین  که  گذشته  هفته  بازگشت    ۲۰۱7درصدی  با  ژوئن  ابتدای  از  بود. 

ا چین،  اوراق  اقتصاد  جذاب  بازده  است،  شده  اشکال  دچار  ارز  و  ین  کرد  جلب  را  کشور  از  خارج  وجوه  قرضه 

ایاالت ایه سرم با  پایدارتر  روابط  ریاستگذاران  صورت  در  را  پیشمتحده  بایدن  وجود  جمهوری  با  کردند.  بینی 

سرمایه نتیجه احتماال  انتخابات،  گزارش گیری  روی  همچنین گذاران  و  چین  اقتصادی  از  سیگنال  های  دریافتی  های 

های کشور همچنان جذاب قدرت ارز، داراییبانک مردمی چین تمرکز خواهند کرد. در صورت عدم تالش برای مهار  

بلومبرگ، سرمایه  بر اساس اطالعات  بود.  از اواسط روز  خواهند  یوآن )  ۱8/  ۴گذاران خارجی  میلیارد    ۲/  8میلیارد 

لینک از طریق  را  این سرعت دومین خهدالر( سهام چین  مبادله خریداری کردند.  ثبت شده  ای  روزه  بزرگ یک  رید 

داری بازده دارد، در حالی که انتظار  درصد برای خزانه   ۰/  8درصد در مقابل    ۳/  ۲دولت چین    ساله   ۱۰است. بدهی  

بیماری همهمی از  زیادی  تا حد  این کشور  زیرا  یابد،  ادامه  و مصرف  بهبود صادرات  عاری  رود  یک گیر  شده است. 



 
تواند کند شود، اما معکوس نها می استراتژیست در سنگاپور گفت: تا زمانی که ضعف دالر ادامه یابد، ارزش یوآن ت

شود. ما ممکن است به بازار برای حرکت یک طرفه یوآن و آرامش بیشتر در مورد خروج سرمایه هشدار دهیم. نمی

سال پیش که دچار کاهش  ۵د این سرعت را متوقف کند. چین از  تاکنون هیچ عالمتی وجود نداشته است که بخواه

شود و کند و باعث کاهش محدودیت پول در خارج از کشور می وآن را کنترل می ترین سرعت یشوک شده، با سریع 

بانک  به  بیشتری  با  حرف  یوآن  دارد.  مرجع  نرخ  برای  به    ۰/  ۴ها  افزایش  بانک    ۶/  ۵۹۴7درصد  رسید.  دالر  هر  در 

اکتبر این کار را   ۲۳را کمی شدیدتر از حد انتظار اعالم کرد، اولین باری که از    ی چین تنظیم یوآن روزانه خودمرکز

 .انجام داد

 ذخایر ارزی چین پایین آمد 

از  پس  که  آن  وجود  با  »ایسنا«  گزارش  به  ماند.  ثابت  قبل  ماه  به  نسبت  چین  طالی  ذخایر  ارزی،  ذخایر  برخالف 

زی این کشور در ماه  های تجاری و بازرگانی چین آغاز شده است، اما میزان ذخایر ار فعالیت  ها تعطیلی مجددامدت 

بانک مرکزی چین در هفته به خود گرفت.  نزولی  به  اکتبر مجدد روند  تزریق گسترده نقدینگی  به  های اخیر دست 

میلیارددالر    ۴۶ر ارزی این کشور با  آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کرده، میزان ذخای  .بازار زده است

ترین دارنده ذخایر ارزی جهان است و  چین بزرگ   تریلیون دالر رسیده است.  ۱۲7/  ۳کاهش نسبت به ماه قبل به  

روند صعودی میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا  رسد با توجه به بازگشایی بخش بزرگی از اقتصاد این کشور،  نظر میبه 

منابع ارزی به خارج  گیرانه روی سرمایه، از خروج  های سختچین به لطف اجرای سیاست  های اخیرکند. طی ماه 

تن ذخایر طال نیز بوده که در    ۱۹۴8/  ۳۰تا پایان این ماه چین دارای     از این کشور تا حد زیادی جلوگیری کرده بود.

با اشاره به حفظ ثبات در محیط  سخنگوی دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین     ه قبل تغییری نکرده است.مقایسه با ما

افزای وجود  با  چین  اقتصادی  نااطمینانی کالن  و  ش  اقتصادی  بهبود ساختارهای  طریق  از  دولت  که  است  گفته  ها 

وی     ند ذخایر ارزی خود در آینده است.بخشی به میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز، به دنبال تداوم رشد نیرومتعادل 

زیرساخت اقتصافزود:  موردنیاهای  اصالحات  اجرای  تداوم  با  و  هستند  نیرومند  بسیار  چین  با  اد  مقابله  برای  ز 

کمیسیون توسعه و اصالح    های موجود، میزان ذخایر ارزی در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.ها و چالش ریسک 

به سطح پیش از  های اقتصادی در این کشور  جاری، فعالیت در سه ماهه پایانی سال بینی کرده که  ملی چین پیش

کنفرانس خهمه در جریان یک  بازگردد.  در  گیری کرونا  به خبرنگاران گفتند که  این کمیسیون  پکن، مقامات  در  بری 

  .های جدید تقویت رشد رونمایی خواهند کردگذاریزمان مناسب، از سیاست

 افزارهای مشهور آمریکایی در رقابت هکرهای چینی هک نرم

ور آمریکایی در جریان برگزاری یک رقابت بزرگ هکری در چین موسوم به  عامل مشهو سیستمافزار  ها نرمده : مهر

برترین گروه شرکت به  به گزارش زددی نت،  تیانفو هک شدند.  این رقابت  جام  زه تعلق دالر جای  7۴۴۵۰۰کننده در 

مهممی و  برترین  تیانفو  جام  برگزارگیرد.  جریان  در  است.  چین  در  هکری  رقابت  این ترین  از  برخی  رقابت،  این  ی 

اند. امسال سومین دوره این  سابقه هک شدهیهایی نوین و بهای آمریکایی به شیوه عاملافزارها و سیستمنرم 

افزارهای  ها و نرم عاملله مشهورترین و پرکاربردترین سیستمرقابت در شهر چنگدو در مرکز چین برگزار شد. از جم

نصب شده روی    ۱۴اواس  آی  عاملتوان به سیستمر جریان این رقابت هک شدند، میآمریکایی و غیرآمریکایی که د 

اس    ۱۱فون  آی گلکسی  گوشی  یک  سیستم  ۲۰پرو،  به  مجهز  که  سیستم سامسونگ  بود،  اندروید  عامل عامل 

اکس،  عامل کروم، مرورگرهای کروم، سافاری و فایرفعامل اوبونتو، سیستم، سیستم۲۰۲۰نسخه آوریل    ۱۰ویندوز  

فایلنرم  مطالعه  برای  ریدر  ادوب  اف،  افزار  دی  پی   & VMWare EXSi (hypervisor)  ،QEMU (emulatorهای 



 
virtualizer)  تی و  ایسوس  روتر  افزار  میان  امسال    –پی  و  کرد.  اشاره  رقابت ت  ۱۵لینک  این  در  از چین  یم هکری 

دقیقه فرصت داشتند. ارزش کل    ۵ها  عاملسیستمافزارها و  کنندگان برای هک هر یک از نرمشرکت کردند. شرکت

 .هزار دالر است ۲۱۰جوایز اختصاص یافته در این رقابت هکری بالغ بر یک میلیون و 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهشی شد   ۱8نرخ رسمی 

ارز    ۱8ارز افزایش و    ۱7ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن نرخ    ۴7بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -ن  تهرا

نرخ   یافت.  نیز ثابت ماند  ۱۲کاهش  ایرنا  .ارز  براساس اعال  به گزارش  امروز  و  برای  آمریکا  بانک مرکزی، هر دالر  م 

  ۲8هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس با افزایش    ۴۲ته، بدون تغییر نسبت به روز گذش( ۹۹آبان  ۲۰   )سه شنبه

با    ۴۰۹هزار و    ۵۵ریالی به قیمت   ن هر  همچنی  .ریال اعالم شد  7۱۵هزار و    ۴۹ریال افت،    ۲۳۳ریال و هر یورو نیز 

  ۶مارک  ریال، کرون دان ۶۴۹هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    87۳هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۵۶هزار و    ۴۶فرانک سوئیس  

  ۳۰۱هزار و    ۱۳7ریال، دینار کویت    ۴۳7هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶8ریال، روپیه هند    ۶77هزار و  

 ۴۱7هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۱7هزار و    ۴۰یکصد ین ژاپن    ال،ری  ۴7۳هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان  

بر اساس این گزارش، نرخ دالر    .ریال قیمت خورد  ۲۹۱هزار و    ۳۲الر کانادا  ریال و د  ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان  

ریال، روبل روسیه    ۱۴۴  هزار و۵ریال، لیر ترکیه    7۲۵   هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    7۱۳هزار و    ۲8نیوزیلند  

  ۳۰ریال، دالر استرالیا    8۲ریه  ریال، لیر سو  ۵۲۲هزار و    ۳ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۰

  ۲۰۴هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    7۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۵88هزار  

ب تاکای  و    ۴۹نگالدش  ریال، یکصد  و    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲77و     هزار  ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۶۵هزار  ریال 

ریال، دینار لیبی   7۱۹هزار و    8همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۲۹۵هزار و    ۳۵ل  یکصد روپیه نپا

هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۹۳۴هزار و    ۱۳7د  ریال، یکصد بات تایلن  ۳۵۵هزار و    ۶ریال، یوان چین    77۲هزار و    ۳۰

  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳8هزار و    ۵۹ر اردن  ریال، دینا  ۶88هزار و    ۳7ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۲۰۱

و   گرجستان    7۵7هزار  الری  و    ۱۲ریال،  اندونزی    ۶۱۳هزار  روپیه  هزار  یک  و    ۲ریال،  افغانی    ۹۹۳هزار  ریال، 

بالروس    ۵۴۴ن  افغانستا جدید  روبل  آذربایجان    ۳۲۰هزار    ۱۶ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  پزوی    7۲۱هزار  یکصد  ریال، 

ریال و منات    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۶۰و     هزار۴ریال، سومونی تاجیکستان    ۵۶هزار و    87فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش  ۹۹۹هزار و  ۱۱جدید ترکمنستان 

 

 ارز کاهش یافت   ۱8نرخ رسمی 

ارز    ۱۹ارز کاهش و    ۱8ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴7بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

به گزارش ایرنا و براساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز    .ارز نیز ثابت ماند  ۱۰افزایش یافت؛ نرخ  

هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس با افزایش    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹آبان    ۲۱  -)چهارشنبه

همچنین هر    .عالم شدریال ا  ۶7۵هزار و    ۴۹ریال افت،    ۴۰ریال و هر یورو نیز با    7۳۱هزار و  ۵۵ریالی به قیمت    ۳۲۲

ریال، کرون دانمارک    ۶7۶هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    88۱هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۹۳۵هزار و    ۴۵فرانک سوئیس  

هزار و    ۱۳7ریال، دینار کویت    ۴۳7هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶7ریال، روپیه هند    ۶7۳هزار و    ۶

هزار و   ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۹۶۳هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۴۳۰هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۱8۳

نرخ  بر اساس این گزارش،  .ریال قیمت خورد ۲۵۴هزار و   ۳۲ریال و دالر کانادا  ۲۳۴هزار و  ۱۰۹ریال، ریال عمان  ۴۱7

https://www.irna.ir/news/84104943/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84106378/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
نیوزیلند   و    ۲8دالر  جنوبی    ۹۳۵هزار  آفریقای  راند  و  ۲ریال،  ترکیه  ریال،    7۰۰   هزار  و    ۵لیر  روبل    ۱۲7هزار  ریال، 

ریال قطر    ۵۵۱روسیه   و    ۱۱ریال،  و    ۳ریال، یکصد دینار عراق    ۵۳۹هزار  لیر سوریه    ۵۲۵هزار  ریال، دالر    8۲ریال، 

  ۳۱ریال، دالر سنگاپور    7۰۳هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    7۱۰هزار    ۳۰استرالیا  

  ۳۳ریال، کیات میانمار  ۲77و   هزار ۲ریال، ده روپیه سریالنکا  ۵۱۹هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۲۰۰هزار و 

ریال، دینار    7۲۱هزار و    8همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۲۱۲هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال  

 ۱۰ریال، رینگیت مالزی    78۱هزار و    ۱۳8ال، یکصد بات تایلند  ری  ۳۶8هزار و    ۶ریال، یوان چین    7۰8هزار و    ۳۰لیبی  

و   جنوبی    ۱88هزار  کره  وون  هزار  یک  و    ۳7ریال،  اردن    77۵هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  تنگه    ۲۳۹هزار  یکصد  ریال، 

و    ۹قزاقستان   و    ۱۲ریال، الری گرجستان    8۱۶هزار  اندونزی    ۶۰۵هزار  روپیه  و    ۲ریال، یک هزار  ل،  ریا  ۹8۹هزار 

افغانستان   بالروس    ۵۴۴افغانی  روبل جدید  آذربایجان    ۴۴۰هزار    ۱۶ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  یکصد   7۲۱هزار  ریال، 

ریال و    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال    ۶۲و     هزار۴ریال، سامانی تاجیکستان    ۹۹۳هزار و    8۶پزوی فیلیپین  

 .ری شدگذاریال ارزش  هزار ۱۲منات جدید ترکمنستان 

 

صادرات ایران نباید منحصر به فرش و زعفران و    :نایب رییس اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین

 صنایع دستی شود 

اشاره -ایرنا  -تهران با  مقیم شرق چین  ایرانیان  بازرگانی  اتاق  رییس  با    نایب  فقط  را  ایران  نام  ها  اینکه چینی  به 

تمام صنایع از کیفیت    محصوالت ایرانی در و زعفران می شناسند، گفت: اکثر  محصوالتی مانند فرش، صنایع دستی

به گزارش روز سه    .چین را دارند خوبی برخوردارند و توانایی عرضه و فروش در تمام نمایشگاه ها و بازار داخلی

قیم شرق چین در شانگهای، »علیرضا رمضانی فرد« در جریان  بط عمومی اتاق بازرگانی ایرانیان مشنبه ایرنا از روا

های اعالم کرد این نمایشگاه از اهمیت باالیی برای چین برخوردار است. از این رو  بازدید از نمایشگاه واردات شانگ

ادرات محصوالت ایرانی و گسترش هر چه تجار ایرانی و ص می تواند فرصت ویژه ای برای نمایشگاه اکسپو واردات

ها حوزه  همه  در  ایرانی  محصوالت  حضور  کند بیشتر  فراهم  چین  داخلی  بازار  افزود:    .در  دلیل وی  به  امسال 

مانند شانگهای مشکالتی  محلی  دولت  کرونا،  ویروس  گیری  سختگیرانه  همه  و  شرایط  بازدیدکنندگان  برای  ای 

باع بود که  بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته کمتر باشدشرکت کنندگان وضع کرده  تعداد  نایب رییس    .ث شد 

شرکت کنندگان ایرانی در این نمایشگاه گفت: افزون بر    اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شرق چین با اشاره به حضور

شامل  ۲۰ حض محصول  امسال  نمایشگاه  در  زیورآالت  و  غذایی  صنایع  زعفران،  دستی،  صنایع  دستباف،  ور  فرش 

ه، دارویی، غذایی،  در سایر حوزه های مهم مانند صنایع پتروشیمی، فوالد، شیمیایی و شویند داند؛ ولی متاسفانه

فته وی، این شرایط باعث شده است مصرف کننده  به گ  .نرم افزار شرکت های ایرانی مشارکت ندارندتکنولوژی و  

صنایع و محصوالت ایرانی نتوانند به این بازار راه یابند   چینی فقط ایران را با همین محصوالت محدود شناخته و سایر

مصرف بازار  بزرگترین  بده و  دست  از  را  کرد   .نددنیا  امیدواری  اظهار  فرد  و   رمضانی  همت  با  آینده  سال  در 

ایران، بتوانیم شاهد عرضه گسترده تر  بهتر مسووالن ذیربط در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت  سازماندهی

و قوی ترین اقتصاد دنیا در این نمایشگاه و سایر نمایشگاه های   ساخت ایران در بزرگترین بازار مصرف  محصوالت

با شرکت کنندگان   یرانیان مقیم شرق چیندر ادامه این بازدید نایب رییس اتاق بازرگانی ا   .صصی در چین باشیمتخ

جار ایرانی در مورد پتانسیل های بازار داخلی چین  ایرانی حاضر در نمایشگاه واردات شانگهای دیدار و از نزدیک با ت

  ۱۵سومین نمایشگاه واردات چین در شانگهای از    .ر کردو مشکالت و موانع موجود در این زمینه بحث و تبادل نظ

 .ه و تا امروز ادامه داردآبان آغاز شد

 

 اره کودکان چین رسید قطارآن شب« به جشنو»
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کارگردانی  فیلم سینم  -ایرنا  -تهرن به  کنندگی  ایی »قطارآن شب«  تهیه  و  در  »حمیدرضا قطبی«  رشاد«  »بهروز 

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از    .آیدبخش رقابتی جشنواره کودکان گوانگجوی چین به نمایش درمی 

واره اشلینگل آلمان،  المللی خود بعد از جشنروابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، این فیلم درچهارمین حضور بین

کتابخ کید  بخش  سینه  جشنواره  ویدئویی  فیلم انه  جشنواره  و  رقابتی هلند  بخش  در  بارسلون،  آسیایی  های 

این جشنواره که هرساله میزبان    .المللی فیلم کودکان چین به روی پرده خواهد رفتپانزدهمین دوره جشنواره بین 

  ۲میالدی )  ۲۰۲۰نوامبر    ۳۰تا    ۲۲وجوان از سراسر جهان است، از  سینماگران و فیلمسازان حوزه سینمای کودک و ن

از رمان قطار آن شب  .برگزار خواهد شد(  ۱۳۹۹آذر    ۱۰تا   اقتباس  اکبرپور با  در ژانر کودک و نوجوان ساخته  احمد 

و بهرام شاکری شده است  نادری،  بهناز  بوبانی،  مریم  بازیگر خردسال افشین هاشمی، سیامک صفری،  آیلین   و 

های  المللی فیلمن فیلم در سی و دومین جشنواره بینای  .انده ایفای نقش پرداخته در این اثر سینمایی ب رشیدیان

کودکان و نوجوانان برنده پروانه زرین بهترین فیلم کودک از نگاه داوران کودک، دیپلم افتخار بهترین بازیگر و پروانه  

 .داوران و جایزه نوآوری شد زرین جایزه ویژه هیئت

 

 ی ایران از چین به موزه ملی هاسالدون  بازگشت 

ایران  -ایرنا  -تهران ملی  موزه  کل  سالدون  ۱۴ گفت: رییس  ظروف  چین قلم  کشور  در  نمایشگاه   که  عنوان  تحت 

برگشت»سالدون  ایران  ملی  موزه  به  بود،  درآمده  نمایش  به  جهانی شدن«  و  لونگ چوان  گروه    .های  گزارش  به 

قلم ظرف   ۱۴گفت: مجموعه ای از آثار موزه ملی ایران مشتمل بر   ندهنوک  رئیلجب فرهنگی ایرنا از موزه ملی ایران،

نمایشگاه قالب  در  که  به سالدون  و جهانی شدن مشهور  لونگ چوان  در   سالدون های  نمایش  به  در کشور چین 

با همراه انجام تشریفات گمرکی  از  و پس  )ره( وارد شده  امام خمینی  المللی  بین  به فرودگاه  بود،  یگآمده  ان  ی 

وی در خصوص مد نظر قرارگرفتن محدودیت های حاصل از همه گیری    .فاظت به موزه ملی ایران انتقال پیدا کردح

کرونا گفت: آنچه که این نمایشگاه را با دیگر رویدادهای مشابه متفاوت ساخت، قرار گرفتن در شرایط و محدودیت  

نقل و انتقال و بازگشایی جعبه ها با رعایت    راحل می مهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده و خوشبختانه تما

گرفت صورت  آثار  برای  اختصاصی  تدابیر  نمودن  لحاظ  و  مرتبط  های  دستورالعمل  آثار    .تمامی  داد:  ادامه  وی 

نمایشگاه پس از طی دوره استراحت و قرنطینه توسط هیئت کارشناسان عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  

مورد دستی  صنایع  گرفت  بینیباز  و  قرار  تایید  مورد  آثار  سالمت  و  اصالت  و  گرفته  خصوص    .قرار  در  نوکنده 

دستاوردهای این رخداد فرهنگی گفت: این نمایشگاه تالش کرد همپای بسیاری از موزه های بزرگ جهان، بخشی 

چین مشتاق  های  وزه  از ظرفیت غنی میراث فرهنگی ایران را به نمایش بگذارد. پس از این نمایشگاه بسیاری از م

گنجینه عظیم این نمایشگاه با موضوع مشترک سالدون    .برگزاری نمایشگاه های متقابل میان ایران و چین شده اند

همه   برای  آنها  بودن  فرامرزی  و  فرهنگی  مواریث  بودن  مشترک  نشان  یکدیگر  کنار  در  بزرگ  های  موزه  حضور  و 

این    دیپلماسی فرهنگی محسوب می شود و همچنینروش    ها به جهانیان است که نتیجه آن دوستی پایدار ملت  

نمایشگاه گویای این است که ایران در گذشته با همتایان و دولت های بزرگ هم عصر خود روابط نزدیک و گسترده  

بار  »  .ای داشته است برای نخستین  نام  لعاب ویژه ای است این  از سفال است که دارای  سالدون« خانواده ای 

ب  انسویتوسط فر رای این نوع ظروف بکار برده شد از ویژگی های این سفال بدنه سخت به رنگ سبز تیره و  ها 

روشن است که دارای انواع گوناگون تزیین، چون نقش قالب زده و برجسته است، کرمان و اصفهان از مراکز مهم 

اند بوده  ایران  در  سفال  نوع  این  چوان نمایشگاه  .تولید  لونگ  جهانی   چوآن  لونگ  سالدون دنیای  و 

حضور  ۱۳۹8تیرماه   ۲۴ دوشنبه شدن با  )شهرممنوعه(  پکن  شهر  موزه  کاخ  در  گونگ«  »جایی  کاخ  محمدرضا  در 

تاریخی، کارگر منقول  اموال  و  ها  موزه  کل  اداره  چیانگ رییس  میراث گوآن  چین،  رییس  شی   فرهنگی  وانگ 

اوا رییس موزه استان تان چو جیانگ، چن شو  شهردار شهر لی شوئ اس جن شیا دونگ مدیر کاخ موزه چین، دونگ

https://www.irna.ir/news/84104506/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C


 
در  ایران  رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی  وفایی  و رسانه،  دیپلماسی عمومی  رییس  باقری  چو جیانگ، 

قلم به موزه های    ۱۰۰قلم اشیا این نمایشگاه    8۳۳از میان    .پکن و دیگر مقامات عالی رتبه فرهنگی گشایش یافت

موزه کشور چین گردآوری    ۳۰لق داشت و شمار دیگر آثار از بیش از  ره جنوبی و امارات تعران، انگلیس، ژاپن، کای

میالدی بوده و مشتمل بر   ۱۹قدمت سالدن های به نمایش درآمده از اواخر قرن دهم میالدی تا قرن    .شده است

یت مجریان امر در واقع نشان دهنده حساس  نمونه های کامل و سالم تا قطعات خرد و شکسته سالدن بود که در

این نمایشگاه پس از سه ماه فعالیت در کاخ    .ت دادن به سفال به عنوان میراث فرهنگی فاخر کشورشان بوداهمی

موزه شهر ممنوعه بیش از یک میلیون بازدید را به خود اختصاص داد. پس از آن به موزه استانی »جه جیانگ« در 

 .نفر بازدیدکننده داشت ۱۱۰هزار  ۴8فت که تعداد شهر هانژو انتقال یا

 

 آزمونی پیش روی روابط ایران با چین و روسیه 

خارجی کشورها در چارچوب تأمین گیری و راهبرد سیاستروزنامه ایران در یادداشتی نوشت: جهت  -ایرنا  -تهران

اشتی را به قلم آبان یادد   ۲۱روزنامه ایران چهارشنبه    .کندهای مشخص و متفاوتی عبور می شان از راه منافع ملی

بی طرفی یا عدم   :در ادامه متن آن را می خوانیمالملل، منتشر کرده است که  کارشناس مسائل بین نوذر شفیعی

انزواطلبی استقالل،  و تعهد،  اتحاد  در  حضور  به  تمایل  کشورها   یا  دیگر  با  که  ائتالف  است  مختلفی  راهبردهای 

سوی از  است  شود. ممکن  اتخاذ  سیاست  گیریجهت کشورها  راهبرد  منافع  و  تأمین  چارچوب  در  دولتها  خارجی 

راه ملی از  می   هایشان  عبور  متفاوتی  و  بیمشخص  به  کند.  تمایل  یا  انزواطلبی  استقالل،  تعهد،  عدم  یا  طرفی 

ها اتخاذ شود. از  حضور در اتحاد و ائتالف با دیگر کشورها راهبردهای مختلفی است که ممکن است از سوی دولت

باید در قالب راهبرد ایران های شانگهای را  ت تمایل جمهوری اسالمی ایران به عضویت در سازمان همکاری این جه

ارزیابی کرد با تهدیدهای مختلف  برای مقابله  و نیز فرصتی  تأمین منافع خود  این سازمان    .برای    ۲۴گرچه ماهیت 

انتظار وجود  با  و  نیست  مشخص  باید  که  چنان  هنوز  تأسیس  از  پس  کشورهای  سال  و  اعضا  که  متفاوتی  ات 

ک نیست  مشخص  دارند  آن  به  پیوستن  از  یک سازمان همکاری  متقاضی  را  باید سازمان همکاری شانگهای  آیا  ه 

ها است که جمهوری اسالمی ایران برای پیوستن به ای ارزیابی کرد یا یک پیمان امنیتی. با وجود این سالمنطقه 

از  و  تمایل کرده  اعالم  نظر   ۱۵  این سازمان  به  پذیرفته شده است.  ناظر  به عنوان عضو  تا کنون صرفاً  پیش  سال 

از موانع پیش یم این عضویت در تحریم  رسد بخش قابل توجهی  امریکا علیه  های ظالمانه روی  ای ریشه دارد که 

اید الجرم  دانند که وقتی ایران به عضویت این سازمان همکاری در بیشانگهای می اعضای  .ایران وضع کرده است

آن  بپذیرد. حال  ایران  قبال  در  را  باید تعهداتی  با    سازمان  تحریم که  نتواند  تعهدات شاید  آن  امریکا علیه  وجود  های 

جز این، در درون سازمان همکاری    .ایران را نادیده بگیرد و وارد یک رویارویی سیاسی یا اقتصادی ناخواسته شود

ان راغب به این عضویت نباشند. با این حال توجه داشته باشیم که شانگهای نیز ممکن است برخی کشورها چند

رأی و   گرچه  کوچکترین  مخالف  رأی  حتی  و  است  اجماعی  همکاری  سازمان  این  در  کشور  یک  عضویت  به 

میضعیف هم  کشور  بر  ترین  مبتنی  سازمان  یک  شانگهای  سازمان  حال  عین  در  اما  باشد؛  عضویت  مانع  تواند 

اس هژمونیک  میهمگرایی  زیادی  حدود  تا  روسیه  و  چین  قدرتمند  کشور  دو  یعنی  این  تعییت.  کننده  توانند  ن 

باشندجهت سازمان  اصلی  آزمون   .گیری  از  یکی  شانگهای  پیمان  به  ایران  پیوستن  سرنوشت  ترتیب  این  های به 

با این هر دو کشور  معناداری است که در مسیر روابط ایران با دو کشور چین و روسیه قرار دارد. ما در روابطمان  

پرداخت کرده  را  از روی مثال  سهم هزینه خودمان  تنظیم  ایم.  تمام منافعی که قرارداد در حال  با    ۲۵باید گفت که 

توان انکار کرد که انتفاع چین از این قرارداد بیشتر خواهد بود. در مورد  ساله میان تهران و پکن برای ایران دارد نمی

همین نیز  استروسیه  به    .طور  عضو  کشورهای  دادن  سوق  برای  روسیه  و  چین  از  ایران  توقع  اساس  این  بر 

متقابلی است که می  کار  در شانگهای شاید کمترین  ایران  با عضویت  برآورده  موافقت  انتظار داشت.  آنها  از  توان 

https://www.irna.ir/news/84106191/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


 
ما موافقت انتظار در شرایطی که  این  را مینشدن  زبانی  نیستیم  های  اقدام عملی  اما شاهد  دست کم  شنویم 

کند باید در سیاست خارجی در  ه اثبات می ای باشد کهای سیاسی مختلف در درون کشور باید نمونهبرای جریان 

های مختلفی بازی کرد و به یک بلوک و ائتالف بسنده نکرد. در غیر این صورت قدرت انتخاب در عرصه روابط  زمین

 .با منافع ملی نیست راستاالملل محدود خواهد شد و این به هیچ وجه همبین

 

 میلیارد دالری پایان یافت   7۲اکسپو واردات چین با امضای قراردادهای 

ی امروز سه شنبه با گردش مالی و  سومین نمایشگاه اکسپو بین المللی واردات چین در شهر شانگها-ایرنا-پکن

ارزش   به  قراردادهایی  و    7۲امضای  داد  ۶۲۰میلیارد  خاتمه  خود  کار  به  دالر  از    .میلیون  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 

همه گیری ویروس کرونا در سال جاری میالدی   وحهجهان در بحب بزرگترین رویداد تجاری تلویزیون مرکزی چین، این

نمایشگاه     .درصد افزایش یافته است  ۲/۱منعقده آن در مقایسه با نمایشگاه دوره قبل  است و ارزش قراردادهای  

کشور و منطقه از جمله ایران و در  ۱۲۰بازرگان و تاجر از بیش از    7۰۰هزار و    ۲بیش از   پنج روز و با حضور به مدت

معاون   این جانگ«» .د برگزار شدمحصول ، فناوری و خدمات جدی ۴۱۱هزار متر مربع و ارایه  ۳۶۰به میزان  مساحتی

نمایشگاه اجرایی شرکت در حاشیه  در مصاحبه مطبوعاتی  الکتریک  امسال   اشنایدر  رغم شرایط خاص  به  گفت: 

وی افزود:     .هبود اقتصاد جهانی استاین نمایشگاه طبق برنامه برگزار شد. این نشانه ای از اهمیت چین برای ب

اکسپو به  بین  امسال چشمگی اشتیاق شدید  نمایشگاه  این  چهارم  دوره  برای  اکنون  از هم  صدها شرکت  و  بود  ر 

اند تمایل کرده  ابراز  بانک خارجی در     .المللی  تایمز چین می نویسد که بر اساس نظرسنجی یک  روزنامه گلوبال 

ین در  ، شرکت های مختلف بین المللی از سراسر جهان امیدوار به رشد اقتصادی چجریان برگزاری این نمایشگاه  

بازار متمرکز شده اند این بررسی نشان می دهد که سه چهارم شرکت های مورد     .سال های پیش رو ، بر این 

ش خواهند  می کنند که طی دو سال آینده نسبت زنجیره تأمین کاالهای خود را در چین افزای نظرسنجی پیش بینی

از   داد تامین   ۴۰و بیش  آنها قصد دارند نسبت زنجیره  از  بازاردرصد  تا   کاال در  را  افزایش   درصد و  ۱۰چین  یا بیشتر 

 .دهند

 

 درصد جمعیت جهان را پوشش می دهد  ۴۰طرح و  ۱8۰۰شین هوا:راه ابریشم 

طرح در کشورهای حوزه   8۰۰ش کرد که طرح ابتکاری راه ابریشم یکهزار و  خبرگزاری رسمی چین گزار-ایرنا-پکن

به گزارش ایرنا به نقل از شین   .رصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند، شامل می شودد  ۴۰این مسیر را که 

ترین بستر همکاری  به بزرگ که نام دیگر آن » راه ابریشم نوین « است ، (BRI) ابتکار عمل کمربند و جاده چین هوا،

 (SCO) سازمان همکاری شانگهایکشورهای مختلف ، به ویژه اعضای  بین المللی جهان تبدیل شده است و مسیر

وزارت امور خارجه چین در بیانیه اخیر خود    .می کند برای توسعه هموار را که ایران نیز از اعضای ناظر آن است ،

به دعوت »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه روز سه شنبه رییس جمهوری چین   که »شی جین پینگ« افزود

زمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی برگزار می شود، شرکت خواهد  در بیستمین جلسه شورای سران سا

ارتباط طریق  از  نشست  این  سازمان   کرد.  ای  دوره  ریاست  امسال  که  شود  می  برگزار  روسیه  توسط  ویدیویی 

رییس جمهوری خلق چین ابتکار ساخت مشترک کمربند اقتصادی جاده ابریشم   .بر عهده دارد  همکاری شانگهای را

کشور و سازمان بین المللی قرار    ۱۰۰میالدی مطرح کرد و این طرح از آن زمان مورد استقبال    ۲۲۰۱۳را در سال  

است تاوروفسکی«  .گرفته  »یوری  قول  از  هوا  ویژه شین  شورای  صلح رییس   ، دوستی  روابط   کمیته  توسعه  و 

، درگیر همه گیری کووید   روسیه و چین نوشته است:   برای دنیا    ۱۹در حال حاضر  هستیم که مشکالت فراوانی 

وی ادامه داد: همه گیری     .ایجاد کرده است و برای همین راه ابریشم نوین دارای اهمیت کاربردی بیشتری است

هان از جمله جهان سوم احساس می  توسط کشورهای ج  بشریت وارد کرد. مشکالت به شدت  ضربه ویرانگری به

https://www.irna.ir/news/84105960/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B7%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84104544/%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF


 
از جمله بر وضعیت موجود  برای غلبه  آنها منابع کمی  با از دست دادن شود.  افزایش   بازار محصوالت خود دارند و 

و  بدهی چین  طرح  به  زیادی  امید  شرایط  این  در  و  هستند  رو  روبه  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  بودجه  کمبود  و 

ک دارندراهکارهای  اینکهخبر   .شور  یادآوری  با  چین  بشر   گزاری  راه  تنها  در همبستگی  و همکاری  متقابل  حمایت 

از سرگیری کار در زیرساخت های مشترک و پروژه های صنعتی و افزایش   برای عبور از بحران ها است، ادامه داد:

این گزارش آمده که  در    .اهمیت دارداستفاده از زیرساخت های اصلی حمل و نقل برای پیشبرد برنامه راه ابریشم  

یک  و  المللی  بین  نظیر همکاری  بی  بستر  که  است  یکم  و  بیست  قرن  طرح  ترین  اصلی  و  بزرگترین  ابریشم  راه 

  ۲۰۱۴آمارها نشان می دهد که بین سال های     .محصول اجتماعی و اقتصادی مهم ارایه شده از سوی چین است

نعتی برای همکاری اقتصادی و تجاری در کشورهای حوزه  ص در شهرک های رمیلیارد دال ۴۱، چین   میالدی  ۲۰۱۹تا  

ابریشم این راه   . است  کرده  گذاری  و   سرمایه  یکهزار  شامل  که   8۰۰طرح  است  کشورهایی  در  درصد   ۴۰پروژه 

به نیروی محرکه   هفت سال گذشته راه ابریشم بر اساس این گزارش ، در  .جمعیت جهان را در خود جای داده اند

ن اقتصادی  وتوسعه  مناطق  کل  بلکه  کشور  ده ها  تنها  و   ه  پایه  دستاوردها  این  است.  تبدیل شده  ها  قاره  حتی 

 .اساس تحوالت بیشتر در آینده است

 

 اروی گیاهی امیدوارکننده برای درمان کرونا توسط محققان چینی و آلمانی کشف د

خبرگزاری »شینهوا« در گزارشی از کشف یک درمان گیاهی »امیدوار کننده« برای بیماران مبتال به    -ایرنا  -تهران

وشنبه نوشت:  به گزارش ایرنا، شینهوا روز د  .ویروس کرونا توسط محققان چینی و آلمانی خبر داد  درجه متوسط

سنتی داروی  های  کپسول  که  دهد  می  نشان  بالینی  های  های   «Shufeng Jiedu» داده  درمان  کنار  در  چین 

ا و همچنین شدت کوفتگی و  استاندارد ضد ویروسی، به طرز چشمگیری زمان احیا و بهبود بالینی فرد مبتال به کرون

ه کارگیری محض درمان های استاندارد ضد ویروسی به  سرفه های او را کاهش می دهد؛ این نتایج در مقایسه با ب 

آمده است به    .دست  را  ها  کپسول  این  از  استفاده  منتشر شده خود  تحقیقات جدید  در  آلمانی  و  محققان چینی 

متشک و  شده  اختراع  گیاهی  داروی  یک  از  عنوان  ها   8ل  کپسول  این  که  اند  کرده  تاکید  و  پیشنهاد  دارویی  گیاه 

اند  احتماال یک درمان به درجه متوسط ویروس کرونا مبتال شده  افرادی باشد که  برای  امیدوار کننده  این    .گیاهی 

شده  به صورت آنالین منتشر   (Phytomedicine) «اکتبر در نشریه پزشکی »فیتومدیسین  ۲۲مقاله علمی در تاریخ  

رد اما استفاده از داروهای گیاهی  است. در حال حاضر هیچ درمان و واکسن تائید شده ای برای مهار کرونا وجود ندا

سنتی چین با توجه جامعه بین الملل روبرو شده است، زیرا بر اساس اظهارات نویسندگان این مقاله علمی، این  

ستفاده قرار گرفته اند؛ از این داروهای گیاهی سنتی در چین  داروها به طور مرتب در جریان همه گیری کرونا مورد ا

در سال درمان سارس  در سال    ۲۰۰۳  در  وان«  ان  وان  »اچ  آنفلوانزای  و  استفاده شده    ۲۰۰۹میالدی  نیز  میالدی 

گیاه    8متشکل از   «Shufeng Jiedu » بر اساس این مقاله عملی منتشر شده در فیتومدیسین، کپسول های  .است

زیرا  دارویی، اند.  مختلف شناخته شده  تنفسی  عفونی  بیماری های  برای  درمانی  روشی  عنوان  گیاهان    به  این 

تنظیم   را در برابر آسیب های حاد ریوی  ایمنی بدن  التهابی هستند و سیستم  دارای خاصیت ضد ویروسی و ضد 

کرمی ویروس  به  آلوده  های  موش  روی  گیاهی  های  کپسول  این  تاثیرات  همچنین  استکنند.  شده  تائید  بر    .ونا 

با بر رسی داده های بدست آمده از مطالعات عملی و اساس مطالعات انجام شده، نویسندگان این مقاله علمی 

زمان  تعیین  و  گیاهی  های  کپسول  این  بالینی  تاثیر  ارزیابی  درصدد  کرونا،  به  مبتال  بیماران  روی  بالینی  تجربی 

نویسندگان این مقاله علمی بر این باورند که درمان های گیاهی در    .مناسب برای شروع درمان های اولیه هستند

مورد استفاده قرار بگیرند، به مراتب کارآمدی    ۱۹-ر در طول هشت روز اول ظهور عالئم ابتال به کوویدبرابر کرونا اگ

 .چشمگیرتری دارند
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 دالر ریزشی و یوان افزایشی شد   شاخص ارزش

نخستین روز آغاز بکار بازارهای جهانی در هفته جاری، شاخص ارزش دالر در برابر ارزهای    امروز در  -ایرنا  -تهران

ماه گذشته به شمار    ۲.۵ترین رقم در  واحد رسید که پایین  ۹۲.۱8ت پنج صدم درصد روبرو شد و به  مهم جهان با اف

خاب جوبایدن به عنوان رییس جمهوری به گزارش رویترز، ارزش یوان چین نیز با برکناری دونالد ترامپ و انت  .می آید

در رقم  باالترین  به  آمریکا،  کرد  ۲8 جدید  صعود  گذشته  ار  .ماه  به  اکنون  دالر  برابر  در  یوان  هر  واحد   ۶.۵۹۵۰زش 

است در   .رسیده  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتیجه  به  زیادی  حدود  تا  یوان  ارزش  معتقدند:  اقتصادی  کارشناسان 

تری در برابر چین دارد و دیگر از جنگهای تجاری  بایدن در مقایسه با ترامپ موضع بسیار نرم آمریکا وابسته بود، زیرا  

همچنین شاخص های بورس جهان نیز در نخستین روز از آغاز بکار بازارهای    .واشنگتن خبری نیستمیان پکن و  

امروز در وال استریت، شاخص های مهم   .جهانی در هفته جاری پس از انتخابات آمریکا، یکپارچه سبز پوش شدند

در بورسهای    عالوه براین  .کردند  را تجربه  درصدی و دو درصدی ۱.۴و نزدک به ترتیب رشد  «   ۵۰۰مانند » اس اند پی  

به     ۲۰۱8بهمن(  -درصدی را در پی داشت که این بیشترین رقم از ژانویه )دی   ۱.۳آسیا، شاخص بورس ژاپن رشد  

کنگ، شانگهای، سیدنی، سنگاپور، سئول، ولینگتون، بمبئی و تایپه نیز بازارهای اوراق بهادار هنگ  .شمار می آید

از یک درصد رشد   بیش  بانکوک  همگی  بورس  از دوکردند.  بیش  بازارهای سهام    .درصد رشد کرد نیز  اروپا هم  در 

رشد یک  « ۶۰۰پاریس، لندن و فرانکفورت با بیش از یک درصد رشد معامالت خود را آغاز کردند.شاخص »اکستاکس  

 .و نیم درصدی را در پی داشت

 

 چین مواضعش را درباره نشست شورای همکاری خلیج فارس اعالم کرد 

برگزاری قریب -ایرنا-پکن را درباره  »وانگ ونبین« سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه مواضع کشورش 

استار حل نگرانی ها و پشتیبانی از  الوقوع نشست شورا ی همکاری خلیج فارس به صورت مجازی اعالم کرد و خو

برگزار می شود، ادامه داد :  ن نشست از امروزبه گزارش ایرنا، این سخنگو با یادآوری اینکه ای  .مواضع متقابل شد

و   متقابل هستیم  درک  به  دنبال رسیدن  به  نگرانی های عمده  و  منافع طرفین  با  مرتبط  مورد موضوع های  در  ما 

وانگ گفت: جلسه وزیران چین و شورای همکاری خلیج   .ای همه طرف ها سودمند باشدامیدواریم این نشست بر

از ساعاتی دیگر برگزار می شود. »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین و »شیخ    از فارس  طریق کنفرانس ویدیویی 

عربی و »عبدهللا بن  فعلی امارات متحده   عبدهللا بن زاید آل نهیان« وزیر امور خارجه و همکاری بین الملل و رییس  

خارجه وزیر  عنوان  به  بحرین  شده  تعیین  کرسی  از  الزایانی«  راشد  »نایف بن  دبیرکل  همچنین    و  و  الحجراف« 

کرد خواهند  شرکت  نشست  این  در  عضو  کشورهای  سایر  روابط    .نمایندگان  مدتهاست  چین  که  کرد  تصریح  وی 

نتایج مفیدی در همکاری   حفظ کرده است. ما به دنبالدوستانه خود را با شورای همکاری خلیج فارس و اعضای آن  

سخنگوی وزارت امور خارجه چین    .ی و مردمی و فرهنگی هستیم، تبادالت انسان ، تجارت زمینه انرژی ، اقتصاد در

ی  قرار است طرفین درباره مقابله با همه گیری کرونا و فصل تازه ای از روابط و همکاری ها با یکدیگر رایزن افزود که

ای ذی  کنند. این همکاری ها شامل مبارزه با همه گیری و وضعیت منطقه از لحاظ شیوع کرونا و موضوعات منطقه  

وانگ درباره پیروزی » جو بایدن « در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آینده روابط دو کشور نیز گفت:    .ربط است

قاطعانه   وی وزارت امور خارجه چین ادامه داد: پکن  سخنگ  .موضوعات ثابت و روشن است در مورد این مواضع چین

توسعه خود است. چین همیشه بر این اعتقاد است که    مصمم به محافظت از حق حاکمیت ملی ، امنیت و منافع 

در امور یکدیگر و برای دستیابی    پکن و واشنگتن باید اختالف های موجود را بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت

ت  جه الم و ثابت در روابط دو جانبه مدیریت کنند. ما امیدواریم که دولت جدید در آمریکا با چین در همینبه توسعه س

 .کار کند

 

https://www.irna.ir/news/84104303/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84104574/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 کند ارس همکاری میچین در ساخت واکسن کرونا با کشورهای عرب حوزه خلیج ف 

وزیر خارجه چین اظهار کرد که پکن با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در مورد ساخت واکسن کرونا    -ایرنا  -تهران

نشست ویدیویی وزرای خارجه چین و کشورهای   به گزارش ایرنا، »وانگ یی« دوشنبه شب در  .همکاری می کند

می سخن  پکن  از  که  فارس  خلیج  همکاری  شورای  افزود:  عضو  واکسن گفت،  سه  فاز  بالینی  آزمایش   اولین 

COVID-۱۹ ا کنون  که توسط چین با همکاری امارات متحده عربی و بحرین انجام شده، در حال پیشرفت است و ت

چین برای نیازهای واقعی مردم منطقه  وانگ یی اضافه کرد:  .هزار نفر در قالب این آزمایش واکسینه شده اند  ۴۴

اقدامات  به منظور دستر و  نیازها پاسخ دهد  این  به  دارد  تمایل  و  قائل است  زیادی  اهمیت  واکسن کرونا  به  سی 

مناسب بهداشتی  جامعه  یک  ارتقاء ساخت  برای  را  انجام  ب مشخصی  فارس  خلیج  کشورهای شورای همکاری  ا 

اری خلیج فارس به  وزیر خارجه چین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تعامل چین و شورای همک  .دهد

افزود: است،  شده  تبدیل  جهان  حتی  و  فارس  خلیج  منطقه  برای  مهمی  و  ثابت  تالش  نیروی  از  همچنین  پکن 

منیت سیاسی و ثبات اجتماعی خود و راه توسعه مستقل این کشورها پشتیبانی  کشورهای شورا برای دفاع از ا

گرایی پایبند باشند، اظهار کرد: چین مایل است با عملکرد او با اشاره به اینکه دو طرف باید بر چندجانبه    .می کند

مت مشترک یاری  واقعی به همراه شورای همکاری خلیج فارس به ایجاد جامعه بشری برخوردار از بهداشت و سال

وانگ یی اظهار کرد: دو طرف باید با پیش شرط پیشگیری و کنترل موثر همه گیری کرونا، به بازسازی اقتصادی   .کند

از همه گیری بپردازند و مذاکرات منطقه تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج فارس را از سر گیرند و ضمن پس  

جرای طرح های مهم کمربند و جاده، مبادالت انسانی و فرهنگی را نزدیک  تقویت همکاری امنیت داده ها و پیشبرد ا

و  .تر سازند کشورهای خلیج فارس، وزرای امور خارجه    شورای همکاری در نشست ویدیویی وزرای خارجه چین 

امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی، قطر، عمان و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس شرکت 

اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم در این نشست تاکید کردند که پکن شریک راهبردی بسیار مهم   .ندداشت

چین به بزرگ ترین کشور واردکننده و صادرکننده کشورهای شورا   است وکشورهای شورای همکاری خلیج فارس  

ل چین واحد است و تمایل دارد  آنها تاکید کردند شورای همکاری خلیج فارس قاطعانه پایبند اص  .تبدیل شده است

رباره  که به اتفاق پکن به طور مشترک در ساخت و ساز کمربند و جاده همکاری کند و هر چه سریع تر مذاکرات د

منطقه تجارت آزاد را از سر گیرد. این شورا نقش سازنده و مثبت چین در مسایل مهم منطقه را ستایش می کند و  

 .ریق گفت و گو مناقشات را حل و فصل کندمایل است به اتفاق طرف ها از ط

 

 نشست سران همکاری شانگهای با حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران آغاز شد

سران    -ایرنا    -مسکو   اجالس  شانگهایبیستمین  همکاری  سازمان  عضو  با   (SCO) کشورهای  شنبه  سه  امروز 

روحانی"رئیس   حسن  المسلمین  و  االسالم  "حجت  حضور  و  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر  میزبانی 

آغاز شد مجازی  بصورت  ایران  اسالمی  که    .جمهوری  مجازی  نشست  این  در  ایرنا  گزارش  پوتین به  با سخنرانی 

روسیه و سران هشت  رئیس جمهوری  رهبران  کشور عضو  آغاز شده است؛ سران سازمان همکاری شانگهای، 

شامل روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان ازبکستان و چهار کشور ناظر شامل ایران، 

المللی حضور دارندن افغانستان، بالروس، و مغولستان و همچنین مسئوالن سازما بین  این اجالس که  در      .های 

همکار توسعه  اندازهای  چشم  و  فعلی  وضعیت  دارد،  عهده  به  را  آن  ای  دوره  ریاست  همکاری   روسیه  سازمان 

شانگهای بحث و مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه ای و بین المللی مورد تبادل نظر روسای  

پا   .صلی و ناظر قرار خواهد گرفتجمهوری کشورهای عضو ا یان بیانیه مسکو و تعدادی از اسناد دیگر تصویب  در 

شود همکاری   .می  سازمان  عضو  کشورهای  سران  مجازی  نشست  در  امروز  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 

تصادی  اق پوتین در سخنرانی افتتاحیه این نشست بر توسعه همکاری های بانکی،    .کندشانگهای سخنرانی می 

https://www.irna.ir/news/84104908/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84105337/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2


 
و   ۲۳نوزدهمین اجالس سازمان همکاری شانگهای  .   حوزه شانگهای تاکید کرد  سرمایه گذاری و تجاری کشورهای

کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران به    ۱۱در شهر بیشکک قرقیزستان با حضور سران   ۹8خرداد ماه سال    ۲۴

شد برگزار  ناظر  عضو  ق  .عنوان  چین،  روسیه،  شامل  شانگهای  قرقیزستانسازمان  تاجیکستان،   زاقستان،   ،

از  از بعد  پاکستان  و  هند  است سال  ۱۹بکستان،  شده  تبدیل  فراگیر  ای  منطقه  سازمان  به  همکاری   .،   سازمان 

گردهمایی (Shanghai Cooperation Organization)  شانگهای با  و  جدید  امنیتی  تهدیدهای  با  مبارزه  هدف  با   ،

در شهر شانگهای تحت عنوان    ۱۹۹۶تان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال  سران کشورهای روسیه، چین، قزاقس

 .پا به عرصه ظهور گذاشت ۵گروه شانگهای 

 

 دهدشی: چین واکسن کرونا را در اختیار کشورهای عضو سازمان شانگهای قرار می

به    -ایرنا  -تهران بیستمین اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که  در  رییس جمهوری چین 

عضو   کشورهای  اختیار  در  را  کرونا  واکسن  چین  گفت:  شد،  برگزار  روسیه  میزبانی  با  و  کنفرانس  ویدیو  صورت 

به گزارش ایرنا، »شی جین پینگ« که روز سه شنبه از پکن در این نشست سخن   .دهدازمان شانگهای قرار می س

با اشاره به تالش های کشورش برای دستیابی به واکسن کرونا تصریح کرد: چین مایل است فعاالنه  می گفت، 

اختیا در  را  واکسن  این  و  بگیرد  نظر  در  را  واکسن  به  دیگر  کشورهای  دهدنیاز  قرار  آنها  اینکه   وی  .ر  به  اشاره  با 

باید   متقابل  سودمند  همکاری  کرد:  اظهار  است،  همسایگان  میان  همکاری  و  تعامل  الزمه  نیت  حسن  و  دوستی 

شود صفر  مجموع  با  های  بازی  همکاری    .جایگزین  سازمان  اهمیت  و  نقش  به  اشاره  با  چین  جمهوری  رییس 

عملی تری را برای ارتقا جامعه ای با   اقداماتشانگهای در شکوفایی کشورهای عضو گفت: کشورهای عضو باید  

دهند انجام  بشر  مشترک  ندارد  .آینده  وجود  بد  و  خوب  ها  تمدن  بین  کرد:  تاکید  وجود   شی  ویژگی  و  تفاوت  تنها، 

پایه   دارد بین کشورها،  و دوستی  افزایش حسن همجواری  تمدنها،  بین  آموزی  و هم  آموزش  به  باید ضمن کمک 

رییس   .عه سازمان همکاری شانگهای در راستای تحقق توسعه دراز مدت را تحکیم کنیمافکار عمومی برای توس

جمهوری چین با یاداوری اینکه چندجانبه گرایی سرانجام یکجانبه گرایی را شکست خواهد داد اظهار کرد: ما باید با  

بی ترتیب  و  نظم  از  بهبود مدیریت جهان،  و  گرایی  اجرای چندجانبه  کنیماقدامات عملی ضمن  دفاع  المللی  وی   .ن 

گفت: باید با اصرار بر اصول مشورت مشترک، ایجاد مشترک و بهره برداری مشترک، بر حل امور جهانی از طریق  

نتایج   از  جهان  کشورهای  مردم  شدن  مند  بهره  و  جهانی  مدیریت  نظام  برقراری  در  مشارکت  کشورها،  مشورت 

انه مخالف دخالت نیروهای خارجی به بهانه های واهی در  کشورش قاطع شی اظهار داشت:  .توسعه حمایت کنیم

وی تاکید کرد: توسعه واقعی، توسعه همه جانبه،   .امور داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است

است پایدار  و  مشترک   خوب  برداری  بهره  سبز،  هماهنگی  نوآوری،  با  توام  توسعه  آرمان  بر  اصرار  با  باید  ما 

کنیم گسترش فضای هم و کمک  مردم  زندگی  بهبود  و  اقتصادی  احیای  به  عملی،  اجالس سران   .کاری  بیستمین 

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی و با میزبانی "والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه  

قستان، چین،  میالدی در شانگهای چین از سوی قزا  ۲۰۰۱ژوئن سال    ۱۵این سازمان،    .از ساعاتی پیش آغاز شد

پیوستند.  سازمان  این  به  نیز  پاکستان  و  هند  بعدها،  شد.  تاسیس  ازبکستان  و  تاجیکستان  روسیه،  قرقیزستان، 

در نشست امروز ضمن    .کشورهای ایران، مغولستان، افغانستان و بالروس هم اعضای ناظر این سازمان هستند

توسعه همکاری سا  اندازهای  و چشم  فعلی  بررسی وضعیت  و  زمان همکاری شانگهای، سران کشورهای  بحث 

ای و بین المللی را ترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقهشرکت کننده با تبادل نظر و سخنرانی، مهم

 .کنندبررسی و تبیین می

 

 دبیرکل سازمان ملل بر همکاری با سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد 

https://www.irna.ir/news/84105410/%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84105410/%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84105410/%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84105746/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
با سازمان همکاری شانگهای    -ایرنا    -مسکو   تبادل تجربیات  به لزوم  با اشاره  آنتونیوگوترش دبیرکل سازمان ملل 

با   همکاریها  توسعه  بر  اقلیمی،  جهانی  تغییرات  همچون  هایی  چالش  با  مقابله  و  ای  منطقه  مسائل  حل  برای 

تاکید کرد ایرنا، گوت  .سازمان همکاری شانگهای  رش روز سه شنبه در نشست وبیناری سران به گزارش خبرنگار 

قدردانی با  شانگهای،  همکاری  سازمان  ناظر  و  عضو  اصل   کشورهای  به  پایبندی  برای  سازمان  این  اعضای  از 

دیپلماسی چندجانبه و منشور سازمان ملل گفت: ما هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل را برگزار می  

وی با بیان اینکه شیوع همه گیر کرونا یک بحران بی سابقه  .وار قرار گرفته است کنیم و جهان دربرابر یک مسیر دش

است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیق دارد، اظهار داشت: ما با بحران فزاینده تغییر اقلیمی و تنش های  

وضع نیاز به همکاری  مواجه هستیم. شیوع کرونا وضع امور جهان را دشوارتر کرد و برای بهبودی این   ژئوپلیتیکی

نداد اقتصاد کشورها در رکود  تا اجازه  از زندگی انسانها و سطح درآمد مردم وجود دارد  برای دفاع  های مشترک 

گیرد و    .قرار  آمادگی  اعالم  شانگهای  سازمان  با  همکاری  برای  سازمان  این  آمادگی  بر  ملل  سازمان  دبیرکل 

مبادله کنیم و پس از پایان شیوع کرونا در جهان، کمک های فنی برای    خاطرنشان کرد: ما آماده ایم تا دستاوردها را

وی افزود: من از حمایت سازمان همکاری شانگهای به عنوان بازیگر مهم منطقه ای از    .توسعه کشورها ارائه کنیم

قراری صلح در تالش های دیپلماتیک برای پایان جنگ و مناقشه قدردانی می کنم و امیدوارم که در آینده هم برای بر

گوترش با بیان اینکه زمانی که مردم    .حرف و عمل تالش کنیم تا همه اقدامات جنگی در سراسر جهان متوقف شود

می جنگند ویروس پیروز می شود، اظهار داشت: ما اخیرا در ارمنستان و جمهوری آذربایجان شاهد بودیم که سطح  

بی باغ  قره  در  جنگ  آغاز  از  پس  کرونا  ویروس  یافت  شیوع  افزایش  دائمی   .سابقه  مبادله  کرد:  خاطرنشان  وی 

اطالعات و  کند.   تجربیات  می  کمک  ای  منطقه  مسائل  حل  به  شانگهای  همکاری  سازمان  و  ملل  سازمان  بین 

نمونه مذاکرات سازمان افغانستان  و  برای   شانگهای  ای  منطقه  تالش های  پیشبرد  برای  میدان  که  است  مهمی 

افغانست در  صلح  ایجادبرقراری  است ان  پروتکلی  .کرده  امضای  به  همچنین  ملل  سازمان  با   دبیرکل  مبارزه  برای 

بیستمین اجالس     .تروریسم در این سازمان اشاره کرد که به گفته وی به بهبودی مبارزه با تروریسم کمک می کند

شانگهای همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  والدیمی (SCO) سران  میزبانی  با  شنبه  سه  رئیس  امروز  پوتین  ر 

بصورت   ایران  اسالمی  جمهوری  روحانی"رئیس  حسن  المسلمین  و  االسالم  "حجت  حضور  و  روسیه  جمهوری 

نیز سخنرانی کرد؛ سران سازمان همکاری شانگهای،   در این نشست مجازی که حسن روحانی .مجازی برگزار شد

هشت سران  و  تاجیکستان   رهبران  پاکستان،  قرقیزستان،  قزاقستان،  هند،  چین،  روسیه،  شامل  عضو  کشور 

های بین انازبکستان و چهار کشور ناظر شامل ایران، افغانستان، بالروس، و مغولستان و همچنین مسئوالن سازم

همکار المللی توسعه  اندازهای  چشم  و  فعلی  موضوعات  وضعیت  مهمترین  و  بحث  شانگهای  همکاری  سازمان 

   .سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه ای و بین المللی مورد تبادل نظر قرار دادند

 

 دولت عراق وعده اجرای توافقنامه با چین را داد  در پی انتقادهای داخلی؛ 

ریزی این کشور وعده  درپی انتقادهای گسترده داخلی از رویکرد اقتصادی دولت عراق، وزیر برنامه   -ایرنا    -بغداد  

ریزی عراق امروز )سه  گزارش ایرنا، »نجم بتال« وزیر برنامه   .نامه اقتصادی راکد با چین را اجرایی کندداد که توافق

وی    .شنبه( در سخنانی تصریح کرد: دولت در دو روز آینده اجرای توافقنامه امضا شده با چین را اجرایی خواهد کرد

توا اجرای  در  توافقنامه گفت: کندی  این  راکد شدن  اما  درباره علت  بوده،  »ویروس کرونا«  به خاطر شیوع  فقنامه 

شبکه   .روند آن متوقف نشده و هم اکنون از سطح گفت وگو به اجرا رسیده و بزودی اجرای آن را اعالم خواهیم کرد

برنامه  وزیر  از  نقل  به  امروز  نیز  »الفرات«  برنامه تلویزیونی  برخی  افزود:  عراق  گام ریزی  و  توافقنامه  های  های 

وی "وجود توافقنامه بین     .آن را که در دوره گذشته آغاز شده بود، در طول دو روز آینده اعالم خواهیم کرد  اجرایی

نامه بین دو کشور صورت گرفته که جایگزینی برای توافقنامه با چین تفاهم عراق و مصر" را رد کرد و افزود که تنها

https://www.irna.ir/news/84104978/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84104978/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF


 
عراق    .نیست هماهنگی  کمیته  کار  ادامه  از  همچنین  دادبتال  خبر  عربستان  شاهد   .و  عراق  داخلی  محافل 

نخست  الکاظمی«  »مصطفی  دولت  اقتصادی  رویکرد  به  گسترده  خواهان  انتقادهای  آنها  و  است  کشور  این  وزیر 

آنها،   اعتقاد  به  زیرا  هستند،  عربی  کشورهای  به  نگاه  جای  به  چین  با  تجاری  قرارداد  اجرای  و  شرق  به  نگاه 

مصر، ار کشورهای  و  و عربستان  فناوری  توان  از  است،  آنها  با  اقتصادی  همکاری  دنبال  به  عراق  دولت  که  دن 

آنها همچنین در خصوص پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور   .ای در سطح چین نیستنداقتصادی و سرمایه 

در    مصر  حضور  سیاسی  پیامدهای  همچنین  و  عراق  با  برخورد  در  کشور  این  بد  سابقه  به  توجه  با  عربستان 

وزیر  عادل عبدالمهدی« نخست»  .دهندکشورشان و تبدیل شدن عراق به عرصه رقابت قاهره با آنکارا هشدار می 

بود بسته  را  چین  با  اقتصادی  توافقنامه  خود  استعفای  از  پیش  عراق  اقتصادی  توسعه  برای  عراق  این    .سابق 

عبدالمهدی به پکن به امضای مقامات    ۹8ل  شهریور سا  ۲8میلیارد دالری در سفر پنج روزه    ۵۰۰توافقنامه اقتصادی  

عبدالحسین الهنین« مشاور اقتصادی عبدالمهدی، »  .روند اجرایی آن آغاز شد  ۹8دو کشور رسید و از نهم مهر ماه  

سال  ۱۰گفته بود: میزان مبادالت تجاری مورد هدف میان عراق و چین طی  ۹8وزیر سابق عراق یکم مهرماه نخست

در عراق    ۹8اما اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در نهم مهرماه    .یلیارد دالر خواهد بودم  ۵۰۰آینده بیش از  

تا دولت عبدالمهدی استعفا کرده و سپس الکاظمی سکاندار دولت این کشور   همراه شد که در نهایت باعث شد 

برای سرنگون کردن دولتش  شود؛ هرچند که برخی همین نگاه به شرق عبدالمهدی را باعث خشم آمریکا و تالش  

اما با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد اقتصادی عراق تغییر کرد و بیشتر به سمت غرب و کشورهای   .برشمردند

 .عربی چرخید و توافقنامه با چین مسکوت ماند

 

 میلیارد دالری با چین   ۵۰۰پشتیبانی پارلمان عراق از اجرای توافقنامه  

توافقنامه  های خدماتروسای کمیسیون  -ایرنا    -بغداد   اجرایی شدن  از  انرژی عراق  و  و نفت  بازسازی  و  رسانی 

به گزارش ایرنا، »ولید السهالنی« رئیس    .میلیارد دالری بلند مدت این کشور با چین پشتیبانی کردند  ۵۰۰اقتصادی  

ت: الزم است که توافقنامه عراق و چین که در  گف کمیسیون خدمات رسانی و بازسازی عراق امروز )سه شنبه(

های امضا  وی همچنین توافقنامه  .دولت سابق به ریاست »عادل عبدالمهدی« به امضا رسید، فعال و اجرایی شود

شده با مصر و اردن را نیازمند توضح دولت عراق دانست و افزود: این کمیته از نخست وزیر خواهد خواست تا درباره  

ریزی دولت عراق امروز توضیح داد که  این درحالی است که »خالد بتال« وزیر برنامه   .آنها توضیح دهد  محتوا و مفاد

رئیس کمیسیون    .یادداشت تفاهم دو جانبه با مصر امضا کرده که هنوز به سطح توافقنامه نرسیده است  ۱۵دولت  

کنند.  سانی به مردم عراق استقبال می ررسانی و بازسازی عراق گفت: همگان از هرگونه ایده برای خدمات خدمات 

ای خود هستیم، اما این روابط نباید به زیان منافع ملت ما  ما خواهان روابطی قوی با فضای پیرامون عربی و منطقه 

اشاره»  .باشد با  نیز  عراق  پارلمان  انرژی  و  نفت  کمیسیون  عضو  النوری«  الدین  تفاهم  به بهاء  های یادداشت 

وی افزود: این   .ها به توافقنامه نیازمند موافقت پارلمان استکرد: تبدیل این یادداشت تفاهمکشورش با مصر تاکید 

النوری تاکید کرد:    .ها خواهان کشیده شدن خط لوله نفت از بصره به »خلیج عقبه« در اردن استیادداشت تفاهم

ینه شود، برخالف توافقنامه چین که  احداث این خط لوله مشکالت زیادی دارد، زیرا پول هنگفتی باید برای طرح هز

نیست پولی  چنین  تفاهم   .نیازمند  درباره  همچنین  به  نامه وی  مصری  کارگر  ورود  گفت:  مصر  با  عراق  دولت  های 

نیست  درست  ما  کشور  در  موجود  بیکاری  سایه  در  اقتصادی    .عراق  رویکرد  از  داخلی  گسترده  انتقادهای  درپی 

محافل    .کشور امروز وعده داد که توافقنامه اقتصادی راکد با چین را اجرایی کند ریزی این  دولت عراق، وزیر برنامه 

نخست الکاظمی«  »مصطفی  دولت  اقتصادی  رویکرد  به  گسترده  انتقادهای  شاهد  عراق  کشور  داخلی  این  وزیر 

د، زیرا به است و آنها خواهان نگاه به شرق و اجرای قرارداد تجاری با چین به جای نگاه به کشورهای عربی هستن

توان  از  است،  آنها  با  اقتصادی  دنبال همکاری  به  دولت عراق  که  اردن  و  عربستان  مصر،  کشورهای  آنها،  اعتقاد 

https://www.irna.ir/news/84105788/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7


 
و سرمایه اقتصادی  و  نیستندفناوری  چین  در سطح  و   .ای  امنیتی، سیاسی  پیامدهای  در خصوص  آنها همچنین 

بر دینی حضور   این کشور در  بد  به سابقه  توجه  با  پیامدهای سیاسی حضور عربستان  و همچنین  با عراق  خورد 

می هشدار  آنکارا  با  قاهره  رقابت  عرصه  به  عراق  شدن  تبدیل  و  کشورشان  در  عبدالمهدی    .دهندمصر  عادل 

را  نخست با چین  اقتصادی  توافقنامه  از استعفای خود،  پیش  این کشور  اقتصادی  توسعه  برای  وزیر سابق عراق 

عبدالمهدی به پکن به    ۹8شهریور سال    ۲8میلیارد دالری در سفر پنج روزه    ۵۰۰تصادی  این توافقنامه اق  .بسته بود

ماه   مهر  نهم  از  و  رسید  کشور  دو  مقامات  شد  ۹8امضای  آغاز  آن  اجرایی  مشاور  »  .روند  الهنین«  عبدالحسین 

نخست  عبدالمهدی،  مهرماه  اقتصادی  یکم  م  ۹8وزیر سابق عراق  تجاری  مبادالت  میزان  بود:  میان  گفته  ورد هدف 

اما اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در    .میلیارد دالر خواهد بود  ۵۰۰سال آینده بیش از    ۱۰عراق و چین طی  

الکاظمی   ۹8نهم مهرماه   تا دولت عبدالمهدی استعفا کرده و سپس  باعث شد  نهایت  در عراق همراه شد که در 

برخی ه این کشور شود؛ هرچند که  و تالش سکاندار دولت  آمریکا  باعث خشم  را  به شرق عبدالمهدی  نگاه  مین 

اما با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد اقتصادی عراق تغییر کرد و بیشتر    .برای سرنگون کردن دولتش برشمردند

 .به سمت غرب و کشورهای عربی چرخید و توافقنامه با چین مسکوت ماند

 

 های آمریکایی و چینی کرونا در انتظار مجوز سازمان جهانی بهداشت واکسن

بهداشت   -ایرنا  -تهران نظر می رسد سازمان  به  گفت:  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  عضو هیات علمی 

شرکت آمریکایی فایزر و هم واکسن سینوواک چین )واکسن ویروس ضعیف شده(  mRNA جهانی هم برای واکسن

به   .ک الزم را به این سازمان ارسال کردند و منتظر پاسخ هستندمجوز الزم را صادر می کند. این شرکت ها مدار

ایمنی  به  اشاره  با  دکتر سیدمحمدرضا هاشمیان،  بهشتی،  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  روز سه شنبه  گزارش 

کووید   ویروس  مقابل  در  واکسن  این  دهد  می  نشان  ها  داده  گفت:  آمریکایی،  واکسن  چشمگیر  ، ۱۹  -بخشی 

از   بیش  کند  ۹۰پوشش  می  ایجاد  شرکت    .درصدی  شده  تولید  واکسن  خصوص  در  بیهوشی  متخصص  این 

داروسازی آمریکایی، عنوان کرد: براساس داده ها، واکسن تولید شده توسط شرکت فایزر با همکاری شرکت بیون 

است   وی ادامه داد: فایزر، یک شرکت معتبر دارویی  .درصد نشان داده است  ۹۰تک آلمان، ایمنی بخشی بیش از  

دارد را  خود  خاص  های  نوآوری  و  است  جهان  سراسر  در  پزشکان  و  داروسازان  اعتماد  مورد  آن  تولیدات   .که 

هاشمیان با اشاره به اینکه این خبر دنیا را شگفت زده کرد، گفت: سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده بود، با توجه 

نیز مورد قبول است، اما خبر کشف واکسن این  درصدی ایمنی بخشی  ۵۰به شرایط همه گیری، واکسن با پوشش 

از   بیش  پوشش  با  است  ۹۰شرکت  بخشی  مسرت  خبری  به    .درصدی،  نسبت  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 

هزار نفر، جمعیت مورد   ۳۰دسترسی مردم دنیا به این واکسن در ماه های آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: حدود  

شرکت فایزر آمریکا به    .ه شدند و این نتایج از این تعداد جمعیت موجه استآزمایش این شرکت بودند که واکسین

بیانیه در  بیوتک  آلمانی  شرکت  و  دارویی  غول  یک  آنعنوان  تولیدی  واکسن  که  کردند  اعالم  عنوانای  با   ها 

BNT۱۶۲b۲   آمیز بوده استموفقیت ۱۹-درصد موارد در جلوگیری از عفونت کووید ۹۰در. 

 

 استقبال رستوران دار چینی از انتخاب بایدن و دعوت برای صرف غذا 

گیری نکرده و برای آمریکا موضع   ۲۰۲۰در حالی که هنوز دولت چین به صورت رسمی در برابر انتخابات    -ایرنا  -رانته

بایدن به عنوان پیروز این انتخابات پیام تبریک نفرستاده است، یک رستوران دار چینی از بایدن دعوت کرد تا به پکن  

رش روز سه شنبه ایرنا از رسانه های چین، »یائو یان« رستوران به گزا .سفر و از غذاهای رستوران او استفاده کند

میالدی میزبان »جو بایدن« معاون رییس جمهوری وقت آمریکا بوده است، بار    ۲۰۱۱ساله اهل پکن که سال    ۶۰دار  

ز این  سال پیش بایدن ا  ۹به دنبال بازدید    .رستوران خود در پکن دعوت کرد دیگر از بایدن برای سرو »جگر خوک« در
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https://www.irna.ir/news/84105393/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84105393/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84105808/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D8%B0%D8%A7


 
از مردم   زیادی  این رستوران معروف شد و روزانه شمار  انتشار تصاویر وی در رسانه های اجتماعی،  و  رستوران 

هنگام بازدید رسمی   ۲۰۱۱بایدن در اوت    .کردندچین به این رستوران مراجعه کرده و منوی بایدن را درخواست می

»یائو رستوران  به  رییس جمهوری،  معاون  عنوان  به  پکن  واز  رفت  پکن  در  واقع  چائوگان«  های   جی  نان  و  نودل 

باعث شده است که مشتریان این رستوران بار دیگر افزایش یابد.   ۲۰۲۰پیروزی بایدن در انتخابات    .بخارپز صرف کرد

که در    -در عین حال، یائو صاحب رستوران امیدوار است که بایدن بتواند روابط "دوستانه" بین ایاالت متحده و چین  

را در طول مدت حضور خود در سمت ریاست   -ال حاضر در پایین ترین سطح خود در چند دهه گذشته قرار داردح

به رستوران او برگردد و برخی از غذاهایی را که دفعه پیش صرف   او همچنین از بایدن خواست  .جمهوری احیا کند

نی از بایدن در حالی است که پکن تا کنون  دعوت رستوران دار چی  .نکرده است مانند »جگر خوک« این بار میل کند

پیروی  از المللی  بین  عرف  از  مورد  این  در  است  گفته  و  کرده  داری  خود  متحده  ایاالت  انتخابات  درباره  اظهارنظر 

ما متوجه شدیم که آقای بایدن پیروزی خود در   وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است:  .خواهد کرد

ست جمهوری ایاالت متحده طبق قوانین و رویه  انتخابات را اعالم کرده است. ما می فهمیم که نتیجه انتخابات ریا

روابط چین و ایاالت متحده طی دهه های اخیر در زمینه های مختلفی از فناوری و  .های آن کشور تعیین خواهد شد

تجارت گرفته تا هنگ کنگ و ویروس کرونا، در بدترین وضعیت قرار داشته است طوری که دولت ترامپ تحریم های 

ب انداختزیادی علیه پکن  با کسب    .ه راه  بایدن  اوایل هفته جاری اعالم کردند جو  رای    ۲۹۰رسانه های آمریکایی 

رای دونالد ترامپ، به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد و خانم   ۲۱۴الکترال در برابر تنها  

کشور این  جمهوری  رئیس  معاون  عنوان  به  زن،  اولین  عنوان  به  نیز  هریس  شد  کاماال  حزب    .برگزیده  نامزد  این 

نفس  انتخاباتی  در  آمریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  خود  نامزدی  دور  سومین  در  با  دموکرات  ابتدا  گیر 

های خود به رقابت برخاست و سرانجام در ماه اوت به عنوان نامزد رسمی این حزب برای رقابت با دونالد  حزبیهم

بایدن شنبه شب در اولین توئیت پس از    .ریخواه برگزیده شدترامپ رئیس جمهوری چهل و پنجم و نامزد حزب جمهو

پیروزی  چه اعالم  بود،  خواهم  آمریکا  مردم  تمام  رئیس جمهوری  نوشت:  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  در  اش 

 .آنهایی که به من رای دادند و چه آنهایی که به من رای ندادند

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های میلیارد دالری ایران، با اعضای سازمان همکاری شانگ  ۱۵جارت ت

 ۱۵های به  های سازمان همکاری شانگسخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت خارجی کشورمان با مجموعه کشور

گروه   به گزارش  .تن رسیده است  787هزارو    ۳۵۶میلیون و    ۳۰دالر برابر با    ۶۲۴هزارو    7۶7میلیون و    ۱۵۴  میلیارد و

با تشریح میزان ونحوه تجارت خار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما روح هللا لطیفی  از گمرک؛ آقای  نقل  به  جی و 

سازمانی میان    هایهای افزود: سازمان همکاری شانگهای سازمان همکاری شانگ کشورمان با مجموعه کشور 

 .تشکیل شده است  ۲۰۰۱ژوئن    ۱۵های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در  دولتی است که برای همکاری

میزان تجارت خارجی    ۹۹خیر سال  ماه ا  7شود ودر طی  در حال حاضر ایران عضو ناظر این سازمان محسوب می

میلیون   ۱۵۴میلیارد و   ۱۵تن انواع کاال برابر با   787ارو  هز ۳۵۶میلیون و    ۳۰کشورمان با اعضای این سازمان بیش از 

است  ۶۲۴هزارو    7۶7و   بوده  خارجی   .دالر  تجارت  حجم  بیشترین  کرد:  اضافه  گمرک  رسانی  اطالع  شورای  دبیر 

از میان   دی  ۱۱کشورمان  زمانی  عضو  بازه  در  این تجارت  میزان  بوده است که  با کشور چین  این سازمان  ماه    7گر 

 .دالر بوده است  ۶۵هزارو    ۵۹۹میلیون و    ۵۴۵میلیارد و    ۹تن برابر با    ۱۲۱هزارو    8۳۴میلیون و    ۱7یش از  ب  ۹۹سال  

های ی صادرات کاال هاکشور از اعضای سازمان همکاری شانگ  ۱۰لطیفی گفت: کشورمان در این مدت زمانی به  

تن انواع محصوالت ایرانی وبه    ۳8۳هزارو    8۳۱میلیون و    ۲۴محصول ایران داشته است که این میزان برابر است با  
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و    8ارزش   و    ۳۹میلیارد  با    ۵۰۶هزارو    8۹۴میلیون  به کشور چین  بیشترین صادرات کشورمان  آنکه    ۴دالر، ضمن 

الر بوده است؛ و کمترین صادرات کشورمان نیز از بین اعضای این سازمان د  8۹۲هزارو    ۲۲۰میلیون و    ۴۰۳میلیارد و  

ماه سال جاری    7وی افزود: کشورمان در مدت زمان    .دالر بوده است  8۰7هزارو    ۵۵۲میلیون و    ۹به تاجیکستان با  

کرده است که   های واردتن انواع کاال را نیز از اعضای سازمان همکاری شانگ  ۴۰۴هزارو    ۵۲۵میلیون و    ۵بیش از  

ر بوده است، وقابل توجه است که چین  دال  ۱۱8هزارو    87۳میلیون و    ۱۱۴میلیارد و    7ارزش این حجم کاال به میزان  

و    ۵با   و    ۱۴۲میلیارد  با    ۱7۳هزارو    ۳78میلیون  بالروس  کشور  و  سهم  بیشترین  هزارو   ۱۱۱میلیون    ۴دالر 

 .کمترین سهم را از واردات کشورمان داشته است ۲۹۵

 

بیستمین اجالس سازمان شانگهای در سایه جهان  /   در روز جهانی علم در خدمت توسعه و صلح

 کرونایی 

کشور سران  اجالس  با  بیستمین  و  ویدئویی  صورت  به  شنبه  سه  امروز  شانگهای،  همکاری  سازمان  عضو  های 

این نشست   ، سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به گزارش   .شودحضور حسن روحانی در روسیه برگزار می 

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، روز سه شنبه ده به وقت روسیه با حضور  از ظهر  نیم بعد  نوامبر ساعت دو و  م 

پاکستان، حسن   شی جین پینگ رئیس جمهور چین، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، عمران خان نخست وزیر

در حال حاضر،   شود.می  های عضو و ناظر به صورت مجازی برگزارروحانی، رئیس جمهور ایران و سران دیگر کشور 

دارد. برعهده  را  سازمان  این  ریاست  مهمترین   روسیه،  و  کرونایی  جهان  مورد  در  نشست  این  در  است  قرار 

های عضو لی مورد تبادل نظر روسای جمهوری کشور ای و بین الملموضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه 

در    ۹8خرداد ماه سال    ۲۴و    ۲۳مان همکاری شانگهای  نوزدهمین اجالس ساز  اصلی و ناظر بحث و بررسی شود.

با حضور سران   قرقیزستان  بیشکک  برگزار    ۱۱شهر  ناظر  عنوان عضو  به  ایران  از جمله جمهوری اسالمی  کشور 

 شد. 

همکار سازمان  )تاریخچه  شانگهای  همکاری//    (SCOی  ) سازمان  شانگهای   Shanghai Cooperationهای 

Organization - SCOس یک  روسیه، (  چین،  کشور  شش  عضویت  با  که  است  دولتی  بین  المللی  بین  ازمان 

در شهر شانگهای و با عنوان ”گروه شانگهای پنج“   ۱۹۹۶آوریل   ۲۶قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان ازبکستان در 

تروریسم، جدایی ط با  به ویژه مقابله  امنیتی آسیای مرکزی  و  تاسیس شد. در آن زمان، همکاری در مسایل  لبی 

، با پذیرش عضویت ازبکستان این سازمان  ۲۰۰۱بنیادگرایی از جمله اهداف اصلی این سازمان تعریف شد. در سال  

شانگهای همکاری  سازمان  عنوان  با  و  یافته  اهدا ارتقا  تعریف  با  سال  و  ژوئن  در  داد.  ادامه  را  خود  کار  جدید،  ف 

کشور۲۰۰۲ رهبران  در،  دیداری  در  سازمان  این  عضو  منشور  سن  های  روسیه  تفصیل   SCOپیترزبورگ  به  که  را 

می  نشان  آنرا  عملکرد  نحوه  و  ساختار  اصول،  همکاری  اهداف،  سازمان  ترتیب  بدین  و  رساندند  امضا  به  دهد 

سه کشور ایران، هند   ۲۰۰۵در سال      الملل تاسیس شد.ساس قوانین و حقوق بینبه طور رسمی و بر ا شانگهای

سازمان این  به  ناظر  اعضای  عنوان  به  پاکستان  سال    و  در  پاکستان  و  هند  آن   ۲۰۱7پیوستند.  دائم  عضویت  به 

لستان و بالروس  افغانستان، مغو  درخواست عضویت دائم را ارائه کرد.  ۲۰۱۵و   ۲۰۰۶های  درآمدند. ایران نیز در سال 

بوج،  های ارمنستان، جمهوری آذربایجان، نپال، کامکشور   ۲۰۱۵ژوئیه    ۱۰نیز از اعضای ناظر این سازمان هستند. از  

سازمان همکاری شانگهای درابتدا به    اند.ترکیه و سریالنکا نیز به صف متقاضیان عضویت در این سازمان پیوسته 

اعضا و مبارزه با تروریسم فعالیت خود را آغاز کرده است. درپی تهاجم  عنوان مرجعی برای حل مسائل مرزی میان  

درآسیا آمریکا  نفوذ  با  مقابله  افغانستان،  به  بین  آمریکا  این سازمان  در دستورکار  به صورت ضمنی،  نیز  ی مرکزی 

گرفت. قرار  تعد  المللی  بر  تاثیرگذاری  و  جهان  در  آمریکایی  بویژه  غربی  گرایی  یکجانبه  با  هژمونی مقابله  یل 

المللی است. بین  این سازمان  ازاهداف اصلی    ۶۰های حدود  محدوده جغرافیایی سازمان شانگ   اقتصادی غرب، 

https://www.iribnews.ir/fa/international


 
میلیارد نفر است. یعنی حدود یک سوم مساحت و جعیت جهان را در بر    ۳ومتر مربع و جمعیتی آن حدود  میلیون کیل

این وسعت جغرافیایی   بر  اعضاء  تعداد  افزایش  پهنه گرفته است.  این اجالس  افزود. تصمیمات  و جمعیتی خواهد 

معادل   و    ۳۵وسیعی  حدود    ۹7۲میلیون  یعنی  زمین،  کره  از  مربع  کیلومتر  و   ۲۳هزار  خاکی  وسعت  کل  از  درصد 

و   میلیارد  بر سه  افزون  به    ۵۰۰جمعیتی  نزدیک  که  نفر  بر می   ۴۲میلیون  در  را  گیرد، درصد مجموع جمعیت جهان 

ای به عنوان بزرگترین سازمان از رشد تولید ناخالص داخلی جهان در قالب این پیمان منطقه درصد    ۲۰ضمن آنکه  

 همکاری متمرکز است. 

هایی بود که بعد اگرچه جمهوری اسالمی ایران از نخستین کشور //     وضعیت ایران در سازمان همکاری شانگهای

این سازمان در آم ناظر به عضویت  را  از کشور مغولستان به عنوان  سال   ۱۳د و درخواست عضویت رسمی خود 

این  هنوز  اما  چین،  و  روسیه  بخصوص  رسمی  اعضای  بیشتر  مواففت  وجود  با  و  کرد  ارائه  سازمان  این  به  قبل 

ن در شانگهای حمایت می  شده است. عضویت قطعی  ایران  از عضویت  وزیر خارجه  روسیه  کند. سرگئی الوروف، 

ژانویه   ده  ۲۰۲۰روسیه  در  اجالسی  حمایت  در  کامل  عضویت  برای  ایران  درخواست  از  ما  داشت:  اظهار  نو  لی 

اکثر کشور می ”همچنین  کرد:  تاکید  وی  درخواست  های عضو سازمان همکاری شانگ کنیم.  از  ایران حمایت  های 

شد”.می خواهد  محقق  درخواست  این  که  دارم  اطمینان  من  و  دوره     کنند  یا  دوره  این  که  دارد  وجود  امکان  این 

نمی بعد نظر  به  که  چرا  شود؛  پذیرفته  عضویت  برای  ایران  درخواست  کشوری،  در  رسد  پیمان  این  موسس  های 

های داشته الفتی با پیوستن ایران به سازمان شانگ آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان مخ

 کارشناس مسائل بین الملل /  نویسنده: تهمینه بختیاری باشند.

 

 های ان عضو سازمان شانگاجالس سر

ت انتقال  از محدوده روریست رئیس جمهوری روسیه گفت:  در خارج  به کشورها  از سوریه  توجه ای  دیگر قابل  های 

مناقشه  تشدید  موجب  مساله  این  و  می است  الملل  .شودها  بین  سرویس  گزارش  و  خبرگزاری   به  صدا 

کشور مسکو از سیما سران  اجالس  بیستمین  در  پوتین  والدیمیر  شانگ ،  سازمان همکاری  عضو  )های  (  SCOهای 

ادامه دارد. وی در آغاز نشست وبیناری شورای  آفریقا  گفت:که وضعیت بی ثبات خطرناک در خاورمیانه و شمال 

ستیزه جویان در بخشی و یمن و باقیمانده    های افزود: رویارویی مسلحانه در لیبیسران سازمان همکاری شانگ

پوتین گفت: بدیهی است که    از سوریه، منبعی برای انتشار خطر تروریستی و قاچاق مواد مخدر و سالح شده اند.

های دیگر قابل توجه است و این مساله موجب تشدید  ای از سوریه به کشورها در خارج از محدوده انتقال تروریست 

میمناقشه  در  . شودها  پوتین  میانجیگیری    والدیمیر  با  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان  صلح  توافق  به  ادامه 

کشورش اشاره کرد و گفت: امیدواریم اقداماتی که در مورد مناقشه قره باغ صورت گرفته است منجر به برقراری  

شود. منطقه  این  در  می   صلح  باغ  قره  منطقه  در  که  آنچه  گفت:  پوتین  است. گذرد،  والدیمیر  بزرگ  تراژدی    یک 

های  گیرد منجر به برقراری صلح در این منطقه شود. نقل و انتقال تروریستامیدوارم که اقداماتی که صورت می 

کند. وی با ابراز رضایت از کسب توافق برای توقف جنگ در  های مسلحانه را تشدید می منطقه خاورمیانه، مناقشه 

اقد که  امیدوارم  داشت:  اظهار  باغ  برقرارقره  به  منجر  و  امات  آذربایجان  جمهوری  مردم  نفع  به  پایدار  صلح  ی 

چارچوب   در  گفت:  و  خواند  کننده  نگران  را  افغانستان  اوضاع  ادامه،  در  روسیه  جمهوری  رئیس  شود.  ارمنستان 

و  سازمان همکاری شانگ  ملی  به سازش  به منظور دستیابی  افغان  دوستان  به  برای کمک  زیادی  اقدامات  های 

این   بنای در  آرامش  و  می   صلح  گرفته  بکار  شانگ  شود. کشور  سازمان  تماس  گروه  افزود:  مورد  وی  در  های 

های در مورد این  افغانستان تشکیل شده که نقشه راهی را برای حل مساله افغانستان و اقدامات سازمان شانگ

ان بکار  ای حل مساله افغانستکشور تنظیم کرده است. پوتین گفت که روسیه مصمم است فرمت دیدار مسکو را بر

 های و آمریکا حضور دارند.های همسایه افغانستان ازجمله اعضای سازمان همکاری شانگ گیرد که در آن کشور 
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با انتقاد از دخالت کشور ای در امور منطقه، گفت: یک چالش آشکار برای امنیت مشترک ما  های فرامنطقه پوتین 

تالش  مستقافزایش  مداخله  برای  کشهای  امور  در  خارجی  شانگور یم  همکاری  سازمان  ناظر  و  عضو  های  های 

پیشرفت    است. روند  تغییر  جامعه،  در  تفرقه  ایجاد  برای  تالش  حاکمیت،  حق  آشکار  نقض  موضوع  افزود:  وی 

ها برقرار  ها بین کشور ها است که قرنهای سیاسی، اقتصادی و انسانی بین کشور ها و قطع روابط و پیوند کشور 

وسیه به عنوان نمونه مداخله خارجی، به وضعیت بالروس اشاره کرد و گفت: بالروس رئیس جمهوری ر   است.  شده

پوتین در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که در دوره ریاست    های است.عضو ناظر در سازمان همکاری شانگ

کشور  همه  که  شد  توجه  نکته  این  به  شانگهای،  همکاری  سازمان  بر  شانگ های  روسیه  سازمان   های عضو 

همکاریعالقه  توسعه  به  عرصه مند  در  سودمند  فناور های  دیجیتالی،  اقتصاد  بازرگانی،  اقتصادی،  های های 

وی با اشاره به رکود اقتصاد جهانی بر اثر    پیشرفته، نوآوریها، حمل و نقل، امنیت انرژی و تولیدات صنعتی هستند.

داشت: اظهار  کرونا  ویروس  گیر  میانگین،    های هم سازمان شانگ  شیوع همه  بطور  و  نماند  کنار  این مشکالت  از 

کشور  از  اقتصاد  بیش  جاری  سال  در  سازمان  این  عضو  یافت.  ۳های  کاهش  افزایش   درصد  به  همچنین  پوتین 

کشور همکاری میان  نظامی  و  امنیتی  شانگ های  همکاری  سازمان  عضو  جمله های  آن  از  که  کرد  اشاره  های 

پوتین همچنین   های ناظر در آن بود.سازمان در سال جاری و نیز حضور کشور های عضو این ش کشور برگزاری رزمای

های را پیشنهاد  های عضو سازمان شانگ های درمانی ویروس کرونا بین کشور ایجاد یک سیستم برای تبادل روش 

پوتین    با میزبانی والدیمیر( امروز  SCOهای )های عضو سازمان همکاری شانگبیستمین اجالس سران کشور   کرد.

رئیس جمهوری روسیه و حضور "حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی"رئیس جمهوری اسالمی ایران بصورت  

شد. آغاز  سران   مجازی  است؛  شده  آغاز  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین  سخنرانی  با  که  مجازی  نشست  این  در 

ند، قزاقستان، قرقیزستان، شامل روسیه، چین، ه  سازمان همکاری شانگهای، رهبران و سران هشت کشور عضو

همچنین   و  مغولستان  و  بالروس،  افغانستان،  ایران،  شامل  ناظر  کشور  چهار  و  ازبکستان  تاجیکستان  پاکستان، 

 های بین المللی حضور دارند. مسئوالن سازمان 

 

 پکن تحریم های جدید آمریکا را محکوم کرد /  رویترز 

هار تبعه این کشور را نقض جدی قوانین بین المللی و مداخله آشکار در امور داخلی ریکا ضد چهای آمچین تحریم

چین تحریم های   به نقل از خبرگزاری رویترز؛خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .هنگ کنگ خواند

چهار   ضد  ک آمریکا  این  کنگ  تبعه  هنگ  داخلی  امور  در  آشکار  مداخله  و  المللی  بین  قوانین  جدی  نقض  را  شور 

از  .خواند پکن  کرد،  تاکید  خود  شنبه  سه  روز  خبری  کنفرانس  در  چین،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ونبین،  وانگ 

مسیر اشتباه   آمریکا می خواهد هرچه سریعتر تحریم ها ضد این چهار تبعه چینی را لغو کند و بیش از این در این

 .تباط با اقدامات چین در هنگ کنگ تحریم می کندآمریکا روز دوشنبه گفت چهار تبعه چینی دیگر را در ار  .گام برندارد

 

 :ایسنا -

 خوشحالی صنعت فناوری چین از پیروزی بایدن

انتخابات   در  بایدن  پیروزی  امیدوار است  بود،  پکن  با  در جنگ  ترامپ  اهداف اصلی  از  یکی  فناوری چین که  صنعت 

ریاست جمهوری آمریکا، زمینه ساز روابط سازنده تری میان دو کشور شود هر چند که عده معدودی تصور می کنند  

شود می  کمتر  چی  .رقابتها  تحلیلگران  و  مدیران  ایسنا،  گزارش  ریاست  به  ساله  چهار  دوره  کنند  می  اظهار  نی 

جمهوری دونالد ترامپ به صنعت فناوری اهمیت خودکفایی را آموخت و تصمیم چین برای بهبود قابلیتهای فناوری  

نخواهد کرد تغییری  ارتباطات ژیجیانگ    .داخلی  در دانشگاه  و جامعه  اینترنت  دانگ، مدیر کنسرسیوم  فانگ شینگ 
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بایدن قدرت را بدست بگیرد، شرکتهای فناوری در چین ممکن است اندکی آسودگی خاطر    اظهار کرد: هنگامی که

پیدا کنند. حداقل تصور می رود آمریکا از گشایش و احترام به رقابت منصفانه و نوآوری حمایت کند. با این حال در  

آینده در یک دهه  و  یافت  نخواهد  پایان  بازی  نظریه  و  رقابت  پیشرفته،  فناوری  قابلیتهای  عرصه  در  آمریکا  و  ، چین 

پرداخت خواهند  یکدیگر  با  رقابت  به  واقعی  تنسنت    .نوآوری  و  دنس  بایت  هواوی،  نظیر  چینی  فناوری  غولهای 

با   و  اند  بوده  جهانی  توسعه  تالشهای  راه  در  تراشی  مانع  یا  جهانی  تامین  زنجیره  شدن  مختل  شاهد  هولدینگز 

پس از دستور ترامپ برای    .آنها را به عنوان ریسک امنیت ملی اعالم کرد  تحریمهای دولت ترامپ روبرو شده اند که 

واگذاری فعالیتهای برنامه ویدیویی تیک تاک در آمریکا یا ممنوعیت آن، شرکت بایت دنس در حال نهایی کردن یک 

های تیک تاک در  توافق اولیه برای ایجاد یک شرکت جدید با شرکتهای والمارت و اوراکل به منظور نظارت بر فعالیت

نتیجه    .آمریکاست در  است  جهان  در  هوشمند  تلفن  و  مخابراتی  تجهیزات  سازنده  بزرگترین  که  هواوی  شرکت 

محدودیتهای تجاری آمریکا با مشکالتی برای خرید تراشه و کمبود قطعات مورد نیاز برای تولید تلفنهای هوشمند  

بانک جفریز در یادداشتی    .روبرو شده است اولویتهای سیاستی دولت  تحلیلگران  اظهار کردند که چین احتماال در 

بایدن در رده پایینتری قرار می گیرد زیرا وی باید ابتدا به مسائل داخلی بپردازد. با این حال بسیاری از مدیران می  

صنعت  این  تقویت  و  است  بوده  پذیر  آسیب  حد  چه  تا  چین  فناوری  صنعت  داد  نشان  ترامپ  دولت  اقدامات  گویند 

بر اساس گزارش رویترز، چین در ماههای اخیر به دنبال کاهش اتکا به   .اکنون یک اولویت سیاستی برای چین است

بازارها و فناوری خارجی بوده و به عنوان مثال میلیاردها دالر برای تشویق توسعه صنعت تراشه داخلی هزینه می 

یلیکون والی نظیر جف بزوس، مدیرعامل آمازون، بیل  در آمریکا هم مدیران عامل شرکتهای فناوری و مفاخر س  .کند

رییس جمهور   بایدن،  پیروزی جو  از  مایکروسافت هفته جاری  رییس  برد اسمیت،  و  مایکروسافت  گیتس، موسس 

 انتهای پیام  .منتخب آمریکا و کاماال هریس، معاون وی استقبال کردند

 

 :نیآنال ی همشهر -

هزار اتوبوس شهری | استفاده از فاینانس دو میلیارد دالری چین برای   7بازسازی   :جهانگیری خبر داد 

 ساخت واگن مترو 

هزار اتوبوس شهری خبر داد و گفت: استفاده از منابع فاینانس دو میلیارد    7معاون اول رئیس جمهوری از بازسازی  

راهکار مؤثری برای حل مشکالت حمل و    دالری چین که دولت مجوز آن را برای ساخت واگن مترو تعیین کرده است، 

است  عمومی  شهرداران    .نقل  با  نشست  در  دوشنبه  امروز  جهانگیری  اسحاق  آنالین،  همشهری  گزارش  به 

رونا با جدیت و  کالنشهرها، تاکید کرد: همه مسئوالن و بویژه شهرداران کالنشهرها باید در شرایط دشوار تحریم و ک

دکتر جهانگیری با اشاره به دستور اصلی این جلسه در    .خدمت رسانی به مردم را انجام دهند  روحیه و انگیزه قوی، 

کالنشهرها، نقل عمومی  و  توسعه حمل  منابع  تامین  زمینه  در  اجرایی  موانع  رفع  کرونا    خصوص  دوران  در  گفت: 

مقا ملی  ستاد  تصمیمات  از  بسیاری  اصلی  تراکم علت  کاهش  به  کمک  اماکن،  برخی  تعطیلی  نظیر  کرونا  با  بله 

گذاری اجتماعی بود. متاسفانه در پایتخت و بسیاری از کالنشهرها  جمعیت در محیط های عمومی و رعایت فاصله 

شاهد ازدحام و حضور مردم در شبکه حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس و مترو هستیم که برای رفع این معضل  

وی با تاکید بر استفاده از توان و ظرفیت   .های قطار درون شهری افزایش پیدا کندها و واگنتعداد اتوبوس  حتما باید

از منابع فاینانس دو میلیارد دالری  شرکت بازسازی وسایل حمل و نقل عمومی، استفاده  تولید و  های داخلی در 

است کرده  تعیین  مترو  واگن  ساخت  برای  را  آن  مجوز  دولت  که  کنونی   ،چین  مشکالت  حل  برای  مؤثری  راهکار 

سازمان برنامه و  معدن و تجارت و    های کشور و صنعت،معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارتخانه   .ارزیابی کرد

https://www.hamshahrionline.ir/news/563880/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/563880/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/563880/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/563880/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/563880/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
تا روند بازسازی بیش از هفت هزار دستگاه اتوبوس که بخشی از منابع مالی آن از سوی دولت   بودجه خواست 

 563880 کد خبر .ریع بخشندتامین شده است را تس

 

 جذب سرمایه هنگفت استارتاپ چینی خودرو 

های نخستین شرکت چینی بود که بیش از یک سال پیش آزمایش تاکسی  Pony.ai استارتاپ/    جهان استارتاپی

آغاز کرده در  ۲۰۱6روباتیک و خودران را در مسیرهای عمومی شهری انجام داد. این استارتاپ که کارش را در سال

ارائه می  را  مرکزیکالیفرنیا هم خدمات خود  دفتر  اما  آنهاکند،  دارد.  قرار  پکن  در  به  اش  با  یک اخیرا  آوردن  دست 

به   را  خود  استارتاپ  ارزش  دیگر،  جدید  و  5سرمایه  رسانده ۳۰۰میلیارد  دالر  تک   .اندهزار  گزارش  در  به  کرانچ، 

سرمایه  دور  استارتاپ،  جدیدترین  این  سری۲67گذاری  در  دالر  میبه Cمیلیون  آنها  آورد.  این دست  با  که  گویند 

نیاز برای  ، فناوری مورد Pony.ai میلیارد دالر رسیده است. استارتاپشان به یک پذیری، میزان جذب سرمایه سرمایه 

در این خصوص  Pony.ai فروشد. جیمز پنگ، مدیرعاملها میسازد و به سایر شرکت خودران کردن خودروها را می

و زودتر آنها را به    های خودران پرداختهتوانیم به توسعه سریع فناوری گوید: »به لطف جذب سرمایه جدید، می می

بین آزمایش بازارهای  اگرچه  کنیم.«  عرضه  درحال  المللی  آمریکا  و  چین  در  جاده  و  خیابان  چندین  در  مختلف  های 

انجام است، اما طبق قوانین فعال راننده باید پشت فرمان خودرو بنشیند تا در مواقع لزوم برای کنترل وسیله نقلیه  

به  در جریان سومیندست  بین   کار شود.  واردات چین،  نمایشگاه  راه  Pony.aiالمللی  تولید  از  اندازی نخستین خط 

خبر داد. طبق گفته پنگ، این سیستم در   PonyAlpha X به نام4افزاری خودران سطحافزاری و نرم سیستم سخت

مدل  برخی  روی  لکسوسابتدا  گرفتRX 450h های  خواهد  قرار  آزمایش  مورد   ،. Pony.ai سال ش۲۰۱8در  هر در 

دنبال آزمایش خودروهای بدون راننده خود در اندازی کرد و حاال سخت بهژو، سرویس تاکسی خودران را راهگوانگ

شهر شانگهای است. این شرکت همچنین سرویس تاکسی خودران را در شهرهای »ارواین« و »فریمانت« ایالت  

برنامه  کرونا،  ویروس  شیوع  اما  است،  کرده  آزمایش  از    هایکالیفرنیا  شد  مجبور  شرکت  این  و  کرد  مختل  را  آنها 

خودران سفارش ناوگان  ارسال  برای  تنها  پیشها  کند.  استفاده  میها  خودرانبینی  کار  شود  و  کسب  به  ها 

اتومبیل شوند.  تبدیل  چین  کشور  در  آینده  دهه  چند  در  سالسودآوری  تا  خودران  از  66حداکثر  ۲۰4۰های  درصد 

خود توسط  شده  طی  سرنشینکیلومترهای  به روهای  را  چین  می دار  که  داد  خواهند  اختصاص  درآمد  خود  تواند 

 .میلیون دالری را ایجاد کند۱۰۰تریلیون و یک

 

 : زانیم -

 سالۀ ایران و چین متوقف نشده است   ۲۵برنامه مشارکت جامع راهبردی  |وگوگفت

راهبردی   برنامه مشارکت جامع  و معادن مجلس گفت:  ایران و چین متوقف    ۲۵سخنگوی کمیسیون صنایع  سالۀ 

وگو با میزان، در گفت  هللا فیروزیحجت  نشده است.نشده و البته هنوز جزئیاتی از این مسئله هم به مجلس ارائه  

راهبردی   جامع  مشارکت  برنامه  آیا  اینکه  معادن    ۲۵دربارۀ  و  صنایع  کمیسیون  کار  دستور  در  چین  و  ایران  سالۀ 

وی تاکید    های دوست و همسایه توسعه دهیم.مان را با کشور مجلس قرار گرفته است؟ گفت: خیر. ما باید روابط 

کشور  بین کرد:  تعامالت  از  بسیاری  در  روسیه  و  چین  همچون  کشور هایی  این  لذا  کردند  حمایت  ما  از  ها المللی 

هایی است که به  این نماینده مجلس با بیان اینکه چین یکی از کشور   های خوب اقتصادی زیادی هم دارند.ظرفیت

هایی برای تعاملت اقتصادی برای ما موجود بطه ظرفیتقطب اقتصادی تبدیل شده است، بیان داشت: در این را

  ۲۵هایی شده است تا از ظرفیت چین پیرو قرارداد  است لذا قطعا در سطح دولت در این رابطه تعامالت و رایزنی

ایران استفاده شود. با  این مقوله    ساله  را که در  آنچه  این نیست که دولت هر  به منزله  این  البته  افزود:  فیروزی 

https://www.mizanonline.com/fa/news/672764/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%80-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
باید در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به  رد بررسی قرار داد، محقق شود چرا که قرارداد مو های بین المللی 

برسد. نهایی  رایزنی   تصویب  تمام  دل  از  که  امیدواریم  افزود:  می وی  رخ  که  ظرفیت هایی  از  بتوانیم  ما  های دهد 

ویژه کشورکشور  به  دیگر  و هم سوهای  با ما دارند استفاده کنیم.هایی که در منطقه بوده  بیشتری  فیروزی    یی 

های مختلف در ارتباط هستیم و هر جا که منافعمان لحاظ و تامین شود حتما ما از آن تاکید کرد: ما دائم با کشور 

کرد. استفاده خواهیم  اقتصادی  راهبردی    ظرفیت  برنامه مشارکت جامع  داشت:  اظهار  و   ۲۵فیروزی  ایران  سالۀ 

 شده و البته هنوز جزئیاتی از این مسئله هم به مجلس ارائه نشده است.چین متوقف ن

جمهوری خلق چین در صدر یک بود که »شی جین پینگ« رییس  ۹۴سوم بهمن  //    جمهور چین به ایرانسفر رییس

عالی میانهیئت  دیدار  در  شد؛  تهران  وارد  اقتصادی  و  سیاسی  حسن  حجت رتبه  والمسلمین  االسالم 

هایی، سند و یادداشت تفاهم همکاری از جمله در زمینه  ۱7اش،  جمهور کشورمان با همتای چینیرییس  روحانی

صلح  مصارف  ابریشم،  جاده  اقتصادی  کمربند  ارتقاء  همکاری چون  انرژی،  ارتباآمیز  اطالعات،  های  فناوری  و  طات 

زیست همکاری همکاری های  تحکیم  سرمایه محیطی،  رسید.های  امضا  به  پکن  و  تهران  میان   ... و  از    گذاری  پس 

روسای خبری  نشست  جریان  در  تفاهم،  اسناد  این  روابط  امضای  نوین  آغاز فصل  از  طرفین  چین،  و  ایران  جمهور 

گف روابط سخن  این  راهبردی شدن  و  پکن  و  دو کشور  تهران  میان  راهبردی«  جامع  »مشارکت  بنا شدن  به  و  تند 

جامع   آن سند  که ستون  بنایی  کردند؛  میساله همکاری   ۲۵اشاره  و  است  چین  و  ایران  مبادالت  های  رقم  تواند 

 میلیارد دالر برساند. ۶۰۰سال به سقف  ۱۰تجاری دو کشور را طی 

ای نیز صادر شد که در  جمهور چین به ایران بیانیه ر رییس در جریان سف//     ساله  ۲۵بیانیه؛ نقشه راه جامع    ۶بند  

این بیانیه دو کشور صراحتا اراده سیاسی خود را برای توسعه و تعمیق راهبردی روابط بیان داشته و تصمیم   ۶بند  

جامع   راه  نقشه  یک  روابط    ۲۵گرفتند  جانبه  همه  و  منسجم  توسعه  مبنای  تا  شود  تدوین  کشور  دو  بین  ساله 

خود   ۹۴»شی جین پینگ« در همان سفر بهمن ماه    های آتی قرار گیرد.و اقتصادی تهران و پکن در سال سیاسی  

له شنید که دولت و ملت ایران همواره به دنبال  نیز حضور یافت و از معظم رهبر معظم انقالب به تهران، به محضر

کشور گستر با  روابط  توافق ش  اساس،  همین  بر  و  هستند  و  بوده  چین  همچون  اطمینان  قابل  و  مستقل  های 

رهبر انقالب در    آمیز است.ساله، کامالً درست و حکمت  ۲۵رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک  

سیاست به  اشاره  با  دیدار  سلطهآن  کشورهای  برخی  به گرانه  آمریکها  غیرصادقانه ویژه  همکاری  و  آنا  با  ی  ها 

کشور کشور  که  است  شده  موجب  وضعیت  این  افزودند:  دیگر  به های  مستقل،  همکاری های  با  دنبال  بیشتر  های 

ساله در همین چارچوب است که باید با پیگیری جدی   ۲۵یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک  

 ی عملیاتی برسند. مرحلهها حتماً به دو طرف، توافق 

، در مقاطع  ۹۴جمهور چین به ایران در بهمن  اما پس از سفر رییس //    نویس اولیه سند جامع راهبردیپیش  تدوین

 های تخصصی دو کشور تهیه شد.نویس اولیه سند جامع راهبردی با مشارکت نهاد زمانی مختلف پیش

مور خارجه کشورمان در صدر هیئتی دیپلماتیک به  ، ظریف وزیر ا۹8شهریور    ۴//    ظریف به چین  ۹8سفر شهریور  

»وانگ  با  و  کرد  راه همکاری یی« همتای چینیپکن سفر  نقشه  کرد.  دیدار  محور   ۲۵های  اش  از  یکی  های ساله، 

ساله را    ۲۵نویس سند همکاری  مذاکرات ظریف در چین بود. وزیر امور خارجه کشورمان در آن سفر به چین، پیش 

نویس سند همکاری مورد مداقه و تایید طرف چینی نیز قرار گیرد؛ پس از آنکه طرف چینی پیشهم به پکن برد تا  

 انتهای پیام/   ساله را مورد تایید قرار داد، مذاکرات در باب آن آغاز شد و هنوز نیز ادامه دارد. ۲۵

 

 : فارس  یخبرگزار -

 پیروزی بایدن یوآن چین را به اوج رساند 

https://www.mizanonline.com/fa/news/125513
https://www.mizanonline.com/fa/news/125513
https://www.mizanonline.com/fa/news/125513
https://www.mizanonline.com/fa/news/125513
https://www.mizanonline.com/fa/news/125635


 
 4پیروزی نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باعث شد تا یوآن چین بهترین عملکرد هفتگی خود در  

ری فارس، به نقل از بلومبرگ، پیروزی الملل خبرگزابه گزارش خبرنگار اقتصاد بین  .سال گذشته را به ثبت برساند

البته    .سال گذشته را تجربه کند  4جوبایدن در انتخابات آمریکا باعث شد تا یوآن چین بهترین عملکرد هفتگی خود در  

ارز   بازار جهانی  آمریکا بر  تا ارزش دالر  باعث شد  پیروزی کاندیدای دموکرات  بود که  این  این مسأله  از دالیل  یکی 

رشد کرد و به  ۰.4کنگ بر همین اساس، ارزش یوآن در معامالت امروز بازارهای خارج از چین نظیر هنگ .کاهش یابد

تا    ۲۰۱7درصد رشد کرده بود که از ابتدای سال    ۱.6یوآن در برابر دالر رسید. هفته گذشته هم ارزش یوآن    6.564۹

ند بهبود اوضاع اقتصادی در چین، یوآن رو به رشد در واقع از ابتدای ماه ژوئن و آغاز رو  .سابقه بوده استکنون بی

که سرمایه است  این  چین  یوآن  ارزش  رفتن  باال  دالیل  از  دیگر  یکی  بایدن  است.  پیروزی  که  باورند  این  بر  گذاران 

ابات  با توجه به اینکه نتایج انتخ .تواند روابط بهتری را بین آمریکا و چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کندمی

کار شده حاال سرمایه  این  پیروز  بایدن  و  قطعی است  تقریباً  آمارهای  آمریکا  روی  و  کرده  عبور  انتخابات  از  گذاران 

سیگنال و  چین  عملکرد  از  شدهاقتصادی  متمرکز  کشور  این  مرکزی  بانک  اقتصادی    .اندهای  کارشناس  گائوچی، 

بانک سنگاپور می  تا زمانی که شاهد کاه استکوتیا  ش ارزش دالر باشیم ممکن است رشد ارزش یوآن کند  گوید: 

یا بانک مرکزی چین   .شود اما معکوس نخواهد شد وی ادامه داد: از طرف دیگر هیچ سیگنال قوی از طرف دولت 

 /انتهای پیام .نسبت به تصمیم برای توقف رشد ارزش آن فعال به بازار مخابره نشده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :33  هفته یثدح

 آنحضرت(  دتوال)بمناسبت  «انجام مسئوليت با دلسوزی»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 .رائِحَۀَ الجََنُّۀِ رَحْیَبِهِ نَفْسَه  لَمْ  ح وط یَبِما   ح طْه میَوَلَمْ   نَی مِنْ أمْرِ الم سِْلمِ  یَامْرِئٍ وَلِ مَای ُّأ

ها مانند ر کار آن و د رد یاز کار مسلمانان را بر عهده گ یکس بخش  هر

 هد کرد.بهشت را استشمام نخوا ی نکند، بو ی کار خود دلسوز

 1۴۶۵۴، ح 20، ص  ۶کنزالعمال، ج 

 :دوم یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «ماريب   ازين تالش برای رفع نتيجه  »

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 وَلَدَتْه  أ م ُّه    وٍْمَیوبِهِ کَخَرَجَ مِنْ ذ ن  قْضِهَاـیَحَاجَۀٍ ـ قَضَاهَا أوْ لَمْ    یفِ ضٍی لِمَرِ یمَنْ سَع 

مانند  ،چه آن را برآورده سازد، چه نسازد،بکوشد یماری ب  ازین یکس براهر

 .شودیمادرش زاده شده، از گناهانش پاک م  که از یروز

 1۶، ص ۴ج  ه،ی الفق  حضرهیمن ال



 

 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 
 

mailto:icfabulliten@gmail.com

