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 از امیرالمومنین امام علی (ع)« :رنج و صبر» -حدیث دوم :از امام باقر (ع)« :دلجوی خداوند متعال از رنج و بالی انسان»

 روزنامه دنیای اقتصاد:اقتصاد به پایان تونل کرونا رسید؟
اقتصاد نیوز  : OECDاعالم کرد در حال حاضر شاهد بهبود سریعتر شرایط اقتصادی چین نسبت به همتایان خود
هستیم .سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تاکید که بهبود اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود،
اما «به طور بالقوه منجر به تغییرات پایدار در ا قتصاد جهانی خواهد شد» .طبق این گزارش  ،انتظار می رود چین
بیش از یک سوم رشد اقتصادی جهان را در سال  ۲۰۲۱به خود اختصاص دهد  ،در حالی که اروپا و آمریکای
شمالی «کمتر از چین در رشد اقتصاد جهانی نقش خواهند داشت OECD .اعالم کرد در حال حاضر شاهد بهبود
سریعتر شرایط اقتصادی چین نسبت به همتایان خود هستیم .این کشور در سال جاری رشد اقتصادی  ۱.۸درصد
را ثبت کرده است .همچنین ،پیشبینی میشود ،دومین اقتصاد بزرگ جهان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۸
درصد در سال آینده و  ۴.۹درصد در سال  ۲۰۲۲را ثبت کند .برای مقایسه  ،انتظار می رود که آمریکا قبل از ثبت رشد
 ۳.۲درصد در  ۲۰۲۱و  ۳.۵درصد در  ، ۲۰۲۲انقباض اقتصادی  ۳.۷درصد را در سال  ۲۰۲۰ثبت کند .همچنین منطقه
یورو گزارش کرده است که تولید ناخالص داخلی واقعی منفی  ۷.۵درصد در سال جاری است ،در حالی که پیش
بینی میشود این میزان ۳.۶درصد در سال  ۲۰۲۱و  ۳.۳درصد در سال  ۲۰۲۲باشد.

سبکسازی در «نستله»
دنیای اقتصاد  :گروه نستله در نظر دارد شرکت «یینلو )» (Yinluرا که در زمینه تولید شیر بادام زمینی و کنسرو
برنج و فرنی در کشور چین فعالیت میکند ،به شرکت «فود وایز» بفروشد .به گزارش گروه اقتصاد بینالملل
روزنامه «دنیایاقتصاد» به نقل از «فودبو» ،شرکت نستله اعالم کرد در نتایج سه ماه اول سال  ۲۰۲۰میالدی به
دنبال فروش کسب و کار یینلو است .شرکت فود وایز که تحت کنترل خانواده چن قینشوی ،بنیانگذار شرکت یینلو
است ،همه عملیات یینلو از جمله پنج کارخانه آن را شامل میشود .محصوالت یینلو در سال  ۲۰۱۹میالدی فروش
 ۷۶۷ /۵میلیون دالری را به ثبت رساندند .شرکت نستله میگوید واگذاری یینلو این امکان را به آن میدهد تا در
زمینه تغذیه نوزادان ،صنعت شیرینیسازی ،قهوه ،آشپزی و مراقبت از حیوانات خانگی در کشور چین تمرکز کند.
در اوایل سالجاری ،این شرکت اعالم کرد اولین مرکز تولید محصوالت غذایی گیاهی در کشور را احداث میکند .به
عنوان بخشی از تازهترین شرایط این معامله شرکت نستله میتواند کسب و کار قهوه نسکافه آماده نوشیدن خود
را حفظ کرده و محصوالت را در بیشتر مناطق چین توزیع کند .یینلو به تولید محصوالت نسکافه آماده نوشیدن ادامه
خواهد داد و آنها را د ر چند استان توزیع خواهد کرد .یینلو همچنین به تولید و فروش محصوالت «نست تی» (چای
نستله) تحت لیسانس شرکت نستله ادامه خواهد داد .انتظار میرود این معامله تا پایان سالجاری نهایی شود.
گروه نستله ،یک مجموعه صنایع غذایی سوئیسی چندملیتی است که بزرگترین تولیدکننده مواد غذایی و
آشامیدنی در جهان است .این شرکت با  44۷کارخانه در  ۸6کشور جهان ،حدود  ۳۳۳هزار نفر نیرو دارد .محصوالت
این گروه غذایی در بیش از  ۱۹۷کشور در سراسر جهان عرضه میشود.

شتاب فعالیت اقتصادی در چین
فعالیت اقتصادی چین در میان بهبودی جدی از بحران کووید ۱۹-شتاب میگیرد .به گزارش «ایبِنا» به نقل از
راشاتودی ،شاخص ) (PMIچین برای نهمین ماه متوالی گسترش یافته و به  ۵۲ /۱در نوامبر رسیده است .قرائت
باالی  ۵۰شاخص نشانگر انبساط است .براساس دادههای منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین ،شاخص

اصلی سالمت بخش تولیدی کشور ۰/ ۷ ، PMIواحد در مقایسه با ماه گذشته افزایش یافته است .این مطالعه
انتظارات بازار را پشتسر میگذارد ،طبق نظرسنجی رویترز تحلیلگران پیشبینی کردند که میزان نوامبر ۵۱ /۵
باشد .در همین حالPMI ،غیر تولیدی چین که مربوط به بخشهای خدمات و ساخت و ساز است ،نیز باالتر از حد
انتظار به پایان رسید و در این ماه  ۵۶ /۴در مقابل  ۵۶ /۲ثبت شده در اکتبر افزایش یافت . PMIترکیبی که
بخشهای تولیدی و غیرتولیدی را پوشش میدهد نیز رشد نشان داد .به گفته یک آمارشناس ارشدPMI ،ترکیبی
در ماه نوامبر  ۵۵ /۷بود که  ۰ /۴نسبت به ماه قبل افزایش داشت ،که نشان میدهد فعالیتهای تولیدی و
عملیاتی شرکتها در چین همچنان شتاب میگیرند و روند بهبود پایدار نیز تلفیق میشود .آژانس آمار گفت
عملکرد قوی بخش تولید تحتتاثیر سنجشهای فرعی تولید و سفارشهای جدید صادرات و واردات بوده است که
به بهترین سطوح سال رسیده است .عملکرد قوی این حوزهها ،رشد ضعیف در بخش نساجی و پوشاک را جبران
کرد .افزایش صادرات و واردات بهرغم افزایش تعداد ابتالی ویروس کرونا در سراسر جهان اتفاق افتاد .برخی از
تحلیلگران هشدار دادند ،در حالی که برخی از اقتصادها شروع به بازگشایی کردند ،احیای مجدد ویروس ممکن
است در نهایت تقاضا برای صادرات چین را کاهش دهد .چین که اولین کشوری است که از شیوع ویروس کرونا
آسیبدید و تعطیلی شدید در مناطق آسیبدیده را اعمال کرد ،امسال با تولید ناخالص داخلیاش انتظار میرود
ضعیفترین رشد اقتصادی در سه دهه گذشته را شاهد باشد و حدود  ۲درصد گسترش یابد .درصد رشد متوسط
هنوز هم در بسیاری از مناطق جهان بسیار بهتر خواهد بود ،بهطوری که انتظار میرود در سال جاری همه
اقتصادهای بزرگ به جز چین شاهد کوچکشدگی باشند.

چین واکسن کرونا را به کیم جونگ اون داد
ايسنا  :یک تحلیلگر آمریکایی امروز (سهشنبه) از قول دو منبع اطالعاتی ناشناس ژاپنی اعالم کرد ،چین برای کیم
جونگ اون و خانواده وی واکسن کروناویروسی را تهیه کرده که در مرحله آزمایشی قرار دارد .به گزارش رویترز،
هری کازیانیس ،ک ارشناس مسائل کره شمالی در اندیشکده منافع ملی در واشنگتن گفت ،کیم جونگ اون ،رهبری
کره شمالی و خانوادهاش و چند تن دیگر از مقامهای ارشد این کشور واکیسنه شدهاند .وی ادامه داد ،هنوز
مشخص نیست که کدام شرکت دارویی این واکسن را که در مرحله آزمایش قرار دارد ،برای خانواده رهبر کره
شمالی تهیه کرده و آیا این واکسن ایمنی بدن را در مقابل این بیماری ویروسی تامین میکند یا خیر .این
کارشناس همچنین گفت :کیم جونگ اون و چند تن از مقامهای ارشد کره شمالی در حلقه خانواده او و شبکه
رهبری کره شمالی به لطف واکسن تامین شده از سوی دولت چین ظرف دو یا سه هفته واکسینه شدهاند .این
کارشناس از قول پیتر هوتز ،دانشمند پزشکی آمریکایی همچنین گفت ،دست کم سه شرکت دارویی چینی
واکسن کرونا را میسازند که شرکتهای "سینوواک بیوتک"" ،کنسینو بیو" و "سینوفرام" هستند .شرکت
سینوفرام میگوید ،واکسن آن برای نزدیک به یک میلیون چینی استفاده شده اگرچه هیچ یک از این شرکتها به
صورت علنی فاز سوم آزمایشهای بالینی را برای واکسنهای خود که در مرحله آزمایش قرار دارند ،انجام
ندادهاند .کره شمالی ابتال به این ویروس را در کشورش تایید نکرده اما سرویس اطالعات کره جنوبی گفته که
شیوع این بیماری را نمی تواند در این کشور کمونیستی رد کند چون کره شمالی با چین روابط تجاری و دوستانهای
دارد .مایکروسافت ماه گذشته میالدی اعالم کرده بود که دو گروه هکری کره شمالی تالش کردند تا شبکه ساخت
واکسن کرونا در چند کشور را هک کنند اما به کمپانیها اشارهای نکرده بود.

تالفی جدید در جنگ تجاری چین و آمریکا

دنیایاقتصاد  :پس از اینکه دولت دونالد ترامپ بسیاری از بنگاههای چینی مانند هوآوی ،تنسنت و تیکتاک را مورد
سختگیریهای تجاری مختلف قرار داد ،حاال نوبت دولت چین است که با تصویب قانونی جدید صادر کردن اقالم
حیاتی در زمینه فناوری و هوش مصنوعی با کاربرد دوگانه و قابل استفاده در امور نظامی را محدود کند .این زد و
خورد منجر به یک جنگ سرد فناوری نظامی خواهد شد .به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیایاقتصاد»
به نقل از بیبیسی ،چین قوانین سختگیرانه جدیدی برای محدود کردن صادرات کاالهایی موسوم به «اقالم
کنترل شده» را تصویب کرده است .این قوانین در اصل متمرکز بر صادرات فناوریهای نظامی و دیگر محصوالتی
است که ممکن است امنیت ملی چین را به خطر بیندازند .باور عمومی این است که این محدودیتهای صادراتی
پاسخی به اقدامات مشابه ایاالتمتحده است .تیکتاک ،هوآوی و تنسنت در میان تلفات سختگیری واشنگتن بر
فناوری چین است .این نگرانی وجود دارد که مقررات جدیدی که از دیروز ،سهشنبه اجرا شدند جنگ تجاری جاری
با ایاالتمتحده را تشدید کند .تنشهای تجاری بین دو اقتصاد اول جهان در سال  ۲۰۱۸آغاز شد ،اما در سال جاری
شدت پیدا کرد.
جنگ سرد فناوری  //دولت دونالد ترامپ فرمانهای اجرایی را علیه مجموعهای از بنگاههای چینی بر این اساس
آغاز کرده است که این شرکتها دادههای خود را در اختیار دولت چین قرار میدهند .الکس کاپری ،استاد دانشگاه
ملی سنگاپور در این رابطه میگوید« :قوانین صادرات جدید چین واکنشی به شدت گرفتن جنگ فناوری است و
نشان میدهد چین به دنبال محافظت از منافع خود است .چیز دیگری که برای من بسیار جالب است قرار دادن
هوش مصنوعی و الگوریتمها در مجموعه این اقالم کنترلی توسط چین است .این مساله با ممنوعیت تیکتاک
توسط ایاالتمتحده برانگیخته شده است .دولت چین نمیخواهد این هوش مصنوعی را به اشتراک بگذارد» .به
نظر کاپری جنگ تجاری جاری بین چین و ایاالتمتحده در دولت بایدن هم «در همین جهت» حرکت خواهد کرد« :ما
درگیر یک جنگ سرد با چین هستیم؛ یک جنگ سرد تجاری».
قوانین جدید چه میکنند؟  //قانون کنترل صادرات چند دسته از «اقالم کنترلی» را مشخص میکند که شامل
فقرههای هستهای ،نظامی و اقالمی «با کاربرد دوگانه» است که میتوانند هم کاربری شهروندی و هم نظامی
داشته باشند .این قانون همچنین شامل اقالمی میشود که برای حفاظت از امنیت ملی چین حیاتی در نظر گرفته
میشوند .صادرکنن دگان باید برای صادرات هر کاالیی که در لیست کنترلی قرار گرفته یا مورد کنترل موقت است
درخواست مجوز کنند .دادههای مربوط به اقالم کنترلی هم مشمول این قانون میشوند .اگر تراکنشی از این
قانون تخطی کند ۱۰ ،برابر ارزش این تراکنش ،تا سقف  ۷۶۰هزار دالر ،جریمه برای آن در نظر گرفته میشود .این
قانون همچنین امکان جریمه سازمانها و افرادی را هم که خارج از مرزهای چین حضور دارند ،میدهد ،یعنی پکن
میتواند بهطور کامل از آن برای محدود کردن فروش فناوریهای حساس در سطح جهان استفاده کند.
مواد کمیاب  //قیمت مواد معدنی کمیاب هم با توجه به تاثیر این قانون بر صادرات آنها در آینده ،افزایش پیدا کرده
است .چین بزرگترین تامینکننده مواد معدنی کمیاب است .این مواد عمدتا در تولید قطعات الکترونیکی گسترده،
از گوشیهای هوشمند گرفته تا توربینهای بادی ،استفاده میشوند .کاپری در این زمینه میگوید« :وقتی پای
مواد معدنی کمیاب در میان باشد چین چندین گام از بقیه جلوتر است .اساسا طی  ۳۰سال اخیر توانایی استخراج
مواد معدنی کمیاب در اختیار چین بوده است .زمانی که بحث جتهای جنگنده ،خودروسازی و چیزهایی نظیر این
در میان باشد ،اهمیت این مساله به شدت حس میشود».

توصیه به ناتو برای تمرکز بیشتر بر چین

ايسنا  :بر اساس یک گزارش با موضوع "اصالح ائتالف ناتو" این ائتالف باید بطور جدیتری به مدیریت سخت تر چین
و خیزش نظامی آن فکر کند؛ هر چند که روسیه رقیب اصلی آن در طی این دهه باقی خواهد ماند .به گزارش
خبرگزاری رویترز ،گزارش "ناتو  ،"۲۰۳۰آماده شده از سوی گروه به اصطالح ُ
"عقال" و حاوی  ۱۳۸پیشنهاد ،در ضمن
تردیدهای فزاینده درباره هدف و اهمیت ائتالفی است که سال گذشته میالدی امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور
فرانسه آن را مبتال به "مرگ مغزی" دانست .یک دیپلمات ناتو با اشاره به فعالیتهای چین در حوزه قطب شمال و
آفریقا و سرمایه گذاریهای سنگین آن در زیرساختهای اروپا گفت :چین دیگر شریک تجاری بی خطری که غرب به
آن امید داشته ،نیست .چین قدرت در حال خیزش قرن ما است و ناتو باید خود را با آن سازگار کند .این دیپلمات با
استناد به این گزارش هر چند که همه توصیهها تصدیق نخواهند شد ،گفت ،بخشی از پاسخ ناتو باید حفظ برتری
تکنولوژیکی بر چین ،محافظت از شبکههای کامپیوتری و زیرساخت ،باشد .این گزارش عنوان کرد ،این ائتالف ۳۰
عضوی همچنین میتواند به انعقاد روابط نزدیکتر با کشورهای غیرعضو در ناتو مثل استرالیا بپردازد و بیشتر بر
بازدارندگی در فضا ،جایی که چین در آنجا داراییهایی را توسعه می دهد ،متمرکز شود .ینس استولتنبرگ ،دبیر
کل ناتو در اظهارنظرهایی طی روز دوشنبه پیش از انتشار این گزارش گفت ،خیزش چین "چالشهایی مهم را
متوجه امنیت ما می کند ".دیپلماتها با استناد به این گزارش عنوان کردند ،ناتو باید شامل کردن چین در سند
استراتژی کلی رسمی این ائتالف" ،مفهوم راهبردی" ،را در نظر بگیرد هر چند که این سند این کشور را یک رقیب
نخوانده است .این گزارش طی توصیههای دیگر خود ،تصریح داشته که وزرای امور خارجه ناتو بیشتر نشست
داشته باشند و خواستار تقویت نقش دبیر کل ناتو به عنوان میانجیگر بینالمللی شده است .این گزارش طی
نشست امروز وزرای امور خارجه ناتو قبل از ارائه شدن به سران کشورهای عضو ائتالف در سال آینده میالدی
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فراخوان بیامو در چین
دنیای اقتصاد  :شرکت خودروسازی بیامو در چین قرار است برای  ۷۴۰دستگاه خودروی خود در بازار چین به دلیل
نقص در یکی از قطعات فراخوان بدهد .سایت انگلیشایستدی گزارش داد که این فراخوان از روز اول ژانویه سال
وارداتی مدل ایکس ،۵ایکس ،۶ایکس ۷و ایکس ۵ام را که در فاصله  ۲۹میتا
 ۲۰۲۱آغاز خواهد شد و خودروهای
ِ
 ۱۱سپتامبر  ۲۰۲۰تولید شدهاند را در برمیگیرد .طبق اطالعیهای که شرکت صادر کرده است ،ایراد فنی قطعات
میتواند منجر به این شود که چرخهای جلوی خودرو از جا در بروند .این شرکت قرار است بدون هزینه برای مالکان
خودرو ،نقص آنها را برطرف و خودرو را تعمیر کند تا خطر از بین برود.

-

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا):
12آذر۹۹؛ نرخ رسمی  ۲۷ارز باال رفت

تهران -ایرنا -بانک مرکزی نرخ رسمی  ۴۷ارز را برای امروز (چهارشنبه) اعالم کرد که بر این اساس نرخ  ۲۷ارز در
مقایسه با دیروز افزایش و نرخ  ۶ارز کاهش یافت .نرخ  ۱۴ارز نیز نسبت به روز گذشته ثابت ماند .به گزارش ایرنا و
بر اساس اعالم بانک مرکزی ،هر دالر آمریکا برای امروز (۱۲آذر  )۹۹بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۲هزار ریال،
هر پوند انگلیس با  ۲۴۸ریال افزایش به  ۵۶هزار و  ۳۷۵ریال و هر یورو با  ۵۱۰ریال افزایش به  ۵۰هزار و  ۷۳۹ریال
قیمتگذاری شد .همچنین هر فرانک سوئیس  ۴۶هزار و  ۷۳۴ریال ،کرون سوئد چهار هزار و  ۹۵۶ریال ،کرون نروژ
چهار هزار و  ۷۶۹ریال ،کرون دانمارک  ۶هزار و ۸۱۷ریال ،روپیه هند  ۵۷۲ریال ،درهم امارات متحده عربی  ۱۱هزار و

 ۴۳۷ریال ،دینار کویت  ۱۳۷هزار و ۸۱۸ریال ،یکصد روپیه پاکستان  ۲۶هزار و  ۳۲۴ریال ،یکصد ین ژاپن  ۴۰هزار و ۲۳۸
ریال ،دالر هنگ کنگ پنج هزار و  ۴۱۸ریال ،ریال عمان  ۱۰۹هزار و  ۲۳۲ریال ،دالر کانادا  ۳۲هزار و  ۴۵۶ریال و هر
دالر نیوزیلند  ۲۹هزار و  ۶۹۷ریال ارزشگذاری شد .در تابلوی بانک مرکزی ،امروز هر راند آفریقای جنوبی  ۲هزار و
 ۷۵۱ریال ،لیر ترکیه پنج هزار و  ۳۶۵ریال ،روبل روسیه ۵۵۴ریال ،ریال قطر  ۱۱هزار و  ۵۳۹ریال ،یکصد دینار عراق
سه هزار و  ۵۲۲ریال ،لیر سوریه  ۸۲ریال ،دالر استرالیا  ۳۱هزار و ۴ریال ،ریال سعودی  ۱۱هزار و  ۲۰۰ریال ،دینار
بحرین  ۱۱۱هزار و  ۷۰۱ریال ،دالر سنگاپور  ۳۱هزار و  ۴۱۹ریال ،یکصد تاکای بنگالدش  ۴۹هزار و  ۵۷۵ریال ۱۰ ،روپیه
سریالنکا  ۲هزار و  ۲۶۶ریال ،کیات میانمار (برمه)  ۳۳ریال ،یکصد روپیه نپال  ۳۵هزار و  ۵۷۹ریال ،یکصد درام
ارمنستان هشت هزار و  ۷۲۱ریال و هر دینار لیبی  ۳۱هزار و  ۶۳ریال قیمت گذاری شد .بر اساس این گزارش ،هر
یوان چین  ۶هزار و  ۴۰۹ریال ،یکصد بات تایلند  ۱۳۸هزار و  ۹۵۴ریال ،رینگیت مالزی  ۱۰هزار و  ۳۱۴ریال ،یکهزار
وون کرهجنوبی  ۳۸هزار و  ۱۳۸ریال ،دینار اردن  ۵۹هزار و  ۲۳۸ریال ،یکصد تنگه قزاقستان  ۹هزار و  ۸۸۴ریال ،الری
گرجستان  ۱۲هزار و  ۶۴۷ریال ،یکهزار روپیه اندونزی  ۲هزار و  ۹۷۰ریال ،افغانی افغانستان  ۵۴۶ریال ،روبل جدید
بالروس  ۱۶هزار و  ۲۴۳ریال ،منات آذربایجان  ۲۴هزار و  ۷۲۱ریال ،یکصد پزوی فیلیپین  ۸۷هزار و  ۴۳۹ریال،
سومونی تاجیکستان سه هزار و  ۷۱۷ریال ،بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و  ۲۰۶ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲
هزار و  ۱۵۳ریال ارزشگذاری شد.

توییت ظریف ترند رسانههای اجتماعی چین شد
تهران -ایرنا -توییت چند روز پیش وزیر امور خارجه به زبان چینی در خصوص ترور شهید محسن فخریزاده به ترند
رسانههای اجتماعی چین تبدیل شده است  .به گزارش ایرنا ،توییت چند روز پیش «محمدجواد ظریف» وزیر امور
خارجه به زبان چینی در خصوص ترور شهید محسن فخریزاده به ترند رسانههای اجتماعی تبدیل شده است .
ظریف در آن توییت به زبان چینی نوشته بود« :تروریستها یکی دیگر از دانشمندان برجسته ایران را ترور کردند.
این ترورهای بزدالنه نقض صریح قوانین بینالملل ،اصول اخالقی و انسانیت است .این وظیفه جامعه بینالمللی
است که مقابل چنین اقداماتی بایستد » .وی با بیان اینکه «به منظور حفظ صلح و ثبات منطقه و جهان ایران در
خط مقدم مبارزه با تروریسم است» ،یادآور شده بود« :جامعه بینالمللی را به محکومیت تروریسم دولتی و ایجاد
اجماع در مقابل تنش و ماجراجویی در منطقه فرامیخوانیم» .این توییت  ۳۵۰میلیون بازدید در ویبو (توییتر چینی)
و  ۴۱میلیون بازدید در رسانه اجتماعی توتیائو داشته است .

تلویزیون چین :ایران در برابر دشمنانش با درایت عمل می کند
پکن -ایرنا -تلویزیون مرکزی چین در گزارشی به قلم «لیو شیانشی» آورده است ایران به رغم ترور یک دانشمند
بزرگ خود همچنان در برابر دشمنانش واقع بینانه و با درایت عمل می کند و به دسیسه های آنان واقف است .به
گزارش ایرنا ،لیو روز سه شنبه در این مطلب تصریح کرده است :ترور دانشمند ارشد هسته ای ایران اقدامی است
که می تواند به بهای به خطر افتادن کل منطقه تمام شود .در گزارش تلویزیون مرکزی چین آمده است که در
حقیقت کشته شدن «محسن فخری زاده» نه تنها اقدامی تروریستی است که خطر تشدید تنش ها را در
خاورمیانه دارد ،بلکه یک اقدام آشکار خرابکارانه علیه دیپلماسی است .گزارش ادامه می دهد :این ترور که دولت
ایران مسبب اصلی آن را اسراییل می داند ،در کمتر از یک سال پس از به شهادت رساندن «قاسم سلیمانی»
قدرتمندترین فرمانده نظامی ایران در ابتدای سال جاری ،انجام شد .گزارش می افزاید :ایران اگرچه قول انتقام
داده است اما رهبران این کشور همیشه در ماه های گذشته آگاهانه ترین روش ها را پیش گرفته اند  .خبرنگار
چینی ادامه می دهد :دولت ایران در مقایسه با هر اقدام انتقامجویانه ای ،محاسبات واقع بینانه ای دارد کسانی

که دست به چنین اقدامی زده اند به دنبال بهانه ای برای درگیر کردن آمریکا با ایران در دولت دونالد ترامپ هستند
اما ایران کامال به دسیسه های دشمنانش واقف است .وی تصریح کرد :تحریم های یکجانبه علیه ایران در سال
های اخیر فشار فراوانی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است و ترامپ با خروج از برجام و فشار حداکثری تالش
کرده است تا مشکالت ایران را افزون کند  .این خبرنگار چینی در مطلب خود آورده است ایران به رغم اینکه از
اقدامات آمریکا بسیار ناخرسند و عصبانی است اما رهبرانی دارد که کارآزموده هستند و با وجود چنین دسیسه ها
و ترورهایی نمی خواهند اوضاع از کنترل خارج شود زیرا اصوال تهران جنگ نمی خواهد .در ادامه این مطلب آمده
است :این ترورها و کشته شدن این شخصیت ها ضایعه بزرگی برای ایران است اما محاسبات تهران دقیق است و
اجازه تندروی نمی دهد زیرا می داند برخی به دنبال فرصت طلبی برای کشاندن آمریکا به جنگ با ایران هستند .در
گزارش تلویزیون چین ذکر شده است که جدای از تنش های شدید در خاورمیانه ،ترور عمال تخریب دموکراسی
است برخالف ترامپ ،جو بایدن ،رئیس جمهوری منتخب ایاالت متحده ،قصد خود را برای پیوستن مجدد به برجام
اعالم کرده است .اما این چیزی نیست که اسرائیل و ترامپ از شنیدن و دیدن آن خوشحال شوند .گزارش می
افزاید :پیش از این ،بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل نیز گفته بود که دیگر نباید به توافق هسته ای که ترامپ
آن را رها کرد ،بازگشت بنابراین زمان این ترور ،ارسال پیامی برای بایدن تلقی می شود .رسانه چینی با تاکید بر
اینکه از سرگیری توافق هسته ای و بازگشت آمریکا به آن یگانه راه عملی برای خروج از معمای هسته ای است،
می نویسد :خروج ترامپ از این توافق در کاهش تنش های منطقه ای فایده ای نداشت و ترور فخری زاده بازگشت
دوباره به میز مذاکره را برای واشنگتن و تهران دشوارتر می کند .گزارش می افزاید :چگونگی واکنش رئیس جمهور
آینده ایاالت متحده به برجام ،تا حدی به واکنش دولت ایران به این ترور بستگی دارد با این حال هرکسی در دفتر
بیضی شکل کاخ سفید باشد ،باید در نظر داشته باشد که پیش شرط بازگشت تهران به مرزهای هسته ای در ۵
سال قبل ،لغو تحریم های واشنگتن است .خبرنگار تلویزیون چین در پایان مطلب خود آورده است که این ترور به
عنوان یک اقدام کامال تروریستی مورد انتقاد گسترده بین المللی قرار گرفته است ،اما این یک اقدام حساب شده
برای جلوگیری از پیوستن به برجام است تا اینکه یک حمله تصادفی ساده علیه ایران تلقی شود .گزارش می
افزاید :این ترور یک دام برنامه ریزی شده دقیق بوده که برای تهران طراحی شده است و لذا زمان آن است که
همه طرف های مربوط قبل از هرگونه واکنش ،تاملی مضاعف به موضوع داشته باشند  .به گزارش ایرنا
تروریستهای مسلح عصر جمعه  -هفتم آذرماه  -با کمین در مسیر خودرو حامل محسن فخریزاده ،معاون وزیر
دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در بلوار مصطفی خمینی (ره) شهر آبسرد از توابع شهرستان
دماوند ،این دانشمند برجسته کشورمان را در عملیاتی انتحاری و مسلحانه به شهادت رساندند .بر اساس اظهارات
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان این حمله تروریستی ،ابتدا خودرو حامل فخریزاده مورد حمله قرار
گرفت و بعد یک خودرو نیسان در  ۱۵متری وی منفجر شد؛ در اثر این تیراندازی و انفجار« ،فخریزاده» به شدت
مجروح و به بیمارستان منتقل شد ولی ایشان با توجه به شدت جراحتهای وارده در بیمارستان به شهادت
میرسد.

چین :حفظ برجام باید پیش شرط اساسی حل مساله هستهای ایران باشد
تهران -ایرنا -سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به برگزاری نشست کمیته مشترک برجام در  ۲۶آذر در وین
اظهار کرد :مهم نیست که اوضاع چگونه پیش می رود ،ادامه حفظ و اجرای برجام باید پیش شرط اساسی هرگونه
راه حل سیاسی برای مساله هسته ای ایران باشد .به گزارش ایرنا ،خانم «هوا چون اینگ» روز سه شنبه در
کنفرانس خبری روزانه در پکن در مورد جزییات نشست کمیته مشترک برجام افزود :در این نشست ،شرکت
کنندگان برجام اوضاع کنونی مساله هستهای ایران را ارزیابی و چگونگی اجرای برجام را مورد بررسی قرار

خواهند داد و مراحل بعدی را هماهنگ می سازند .وی با اشاره به اینکه چین نمایندگان خود را برای شرکت در این
نشست اعزام خواهد کرد ابراز امیدواری کرد که طرفهای مختلف با استفاده از فرصت این نشست ،بیش از پیش
از برجام و شناخت مشترک قطع نامه  ۲۲۳۱شورای امنیت دفاع و به طور کامل آن را اجرا کنند و روش مقابله با
چالشهای کنونی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به پیشبرد حل و فصل سیاسی مساله هستهای ایران ادامه
دهند .خانم هوا افزود :ما منتظر هستیم آمریکا با عقالنیت و عمل گرایی ،هرچه زودتر به برجام بازگردد و با اقدامات
عملی برای حفظ سازوکار منع گسترش سالح های هسته ای بین المللی و صلح و ثبات منطقه خاورمیانه
مسئولیت خود را برعهده بگیرد.
آماده مذاکره با ناتو هستیم  //سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه با بیان اینکه کشورش آماده است تا در
مذاکره با ناتو شرکت کند اظهار امیدواری کرد ناتو رویکرد درستی را در قبال این کشور در پیش بگیرد .وی همچنین
در ارتباط با تحریم یک شرکت چینی در ونزوئال توسط آمریکا گفت :پکن اقدامات الزم را برای حفاظت از حقوق
شرکتهایش انجام خواهد داد.
انتقاد استرالیا با هدف انحراف افکار عمومی صورت گرفته است  //در حالی که استرالیا تصاویر توییت شده «جائو
لی جیان» سخنگوی وزار ت خارجه چین درباره سربازان استرالیایی را به عنوان "عکس های جعلی" مورد انتقاد
قرار داده است «هوا چون اینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت :هدف اصلی اظهارات مقامات استرالیا منحرف
ساختن افکار عمومی و انتقال فشارها است و با قصد سلب حق گفتن حقایق از چین انجام شده است .وی اعالم
کرد :تصاویر توییت شده سخنگوی وزارت خارجه چین تصویری است که توسط کامپیوتر کشیده است و نه یک
عکس واقعی ،این دو مفهوم متفاوتند  .این مقام چینی در این کنفرانس خبری همچنین یک سری از عکس ها
درباره عملیات خشونت بار سربازان استرالیایی و گزارش مربوط وزارت دفاع استرالیا را نشان داد .هوا افزود :چرا
برخی افراد استرالیایی این قدر عصبانی شده و واکنش های تندی از خود نشان می دهند؟ هدف اصلی آن ها
منحرف کردن افکار عمومی جهانی و انتقال فشارهای سنگین است که با انتقادات گسترده علیه عملیات خشونت
بار استرالیا به سبب کشتار مردم بی گناه افغان رو به رو شده اند ،بر همین اساس برخورد سختگیرانه ای را با
چین در پیش گرفته اند .اکنون همگان با این وضعیت آشنا شده اند .هدف اصلی آن ها سلب حق گفتن حقایق از
چین است.

ستون نویس دیلیتایمز :پروژه ترور تاثیری بر دکترین هستهای ایران ندارد
اسالمآباد  -ایرنا  -ستون نویس روزنامه پاکستانی دیلی تایمز راهبرد تهران در واکنش به ترور دانشمند برجسته
هستهای خود را باعث سردرگمی جبهه آمریکایی-صهیونیستی دانست و گفت :شهادت دکتر فخریزاده هیچ
تاثیری بر راهبرد و دکترین هستهای جمهوری اسالمی ایران نخواهد داشت .به گزارش روز چهارشنبه ایرنا« ،محمد
خاکو» در این مقاله می نویسد :مقاومت و راهبرد قوی جمهوری اسالمی ایران به رغم  ۴۲سال تحریم ،جنگ
تحمیلی و ترور ،باعث سردرگمی آمریکا و صهیونیستها شده است .وی افزود :ترور دکتر فخریزاده دانشمند
هستهای ایران در زمانی حساس و بسیار نزدیک به تحلیف جو بایدن در آمریکا اتفاق می افتد .گزارشها حاکی از
آن است که پروژه اخیر ترور نتیجه توطئه مشترک ترامپ ،نتانیاهو و محمدبن سلمان برای افزایش تنش با ایران و
برای جلوگیری از بازگشت دولت جدید آمریکا به توافق هستهای بوده است .این تحلیلگر،تصمیم ترامپ برای خروج
یکجانبه از برجام ،ترور سردار سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس ،ترور شهید فخریزاده و اعمال فشار حداکثری
بر ایران را یک اقدام جنگی تعبیر کرد و اظهار داشت :تصور کنید اگر روسیه یا چین از این استراتژی استفاده کنند،
آمریکا چه خواهد کرد .ثابت شده است که این یک سیاست بی تاثیر و شکست خورده است ،زیرا نه تنها تاثیری بر
نظام ایران نداشت ،بلکه برعکس جمهوری اسالمی را تحت مدیریت رهبر عالی آیت هللا خامنهای متحد کرده و این

کشور به یک قدرت در خاورمیانه تبدیل شده است .ستون نویس روزنامه پاکستانی دیلیتایمز ،ترامپ ،نتانیاهو و
بن سلمان را جنگ طلب و سه تفنگدار منطقه توصیف کرد که هدفی جز ایران ستیزی و ایجاد فضایی برای
آغاز جنگ ندارند .تهدید سال گذشته ترامپ برای حمله به اماکن باستانی و فرهنگی ایران و شکستش در
انتخابات ،انگیزه اصلی ترامپ برای شروع جنگ تمام عیار و ایجاد یک وضعیت مخرب است که البته دیپلماسی تیم
بایدن-هریس را تضعیف و بازگشت مجدد کاخ سفید به برجام را دشوار میکند .وی افزود :پروژه اخیر ترور در ایران
آخرین اقدام رژیم صهیونیستی و ترامپ برای به دام انداختن ایران و تخریب هرگونه تالش دیپلماسی در دولت آینده
بایدن بود .محمد خاکو تاکید کرد :ایران کشوری با تمدن چند هزار ساله گزینههای زیادی را برای دفاع و انتقام از
آمران ترور دارد و این کار را با آرامش در زمان و مکانی که خود تعیین میکند و بدون هرگونه خسارت بر
اهداف غیرنظامی انجام خواهد داد ،همانطور که در گذشته انجام داده است .عوامل تروریستی جمعه گذشته
محسن فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را در عملیاتی انتحاری و مسلحانه ،به شهادت
رساندند .محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به ترور و شهادت فخری زاده رییس سازمان پژوهش و
نوآوری وزارت دفاع به نقش رژیم صهیونیستی در این عملیات تروریستی اشاره کرد و از جامعه جهانی و بخصوص
اتحادیه اروپا خواست تا استانداردهای دوگ انه شرم آور خود را پایان دهند و این اقدام تروریستی دولتی را محکوم
کنند .امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز از شهید فخری زاده به عنوان
یک عنصر موثر در نوآوری های دفاعی یاد کرد و افزود :دشمن هر جایی که برای ملت عزیز ایران یک گام موثر و
بلند برداشته شود ،آنجا را هدف قرار میدهد و وزارت دفاع به عنوان یک حوزه کامال موثر همواره مورد نظر و
تهاجم دشمن بوده است.

نگاه به شرق در کشاکش پارلمان و دولت عراق
بغداد – ایرنا – فشار ف راکسیون های پارلمانی عراق به دولت برای عملیاتی کردن همکاری های راهبردی با چین
در چارچوب طرح اقتصادی «راه ابریشم» و چرخش بیش از پیش به سمت شرق به جای اتکای صرف بر آمریکا و
غرب روز به روز در عراق شیب بیشتری می گیرد .به گزارش ایرنا ،در حالی که تاکنون این درخواست اغلب از طرف
نمایندگان پارلمان و برخی شخصیت های سیاسی مطرح می شد ،در تازه ترین تحوالت در این پرونده« ،نوری
المالکی» از رهبران برج سته سیاسی این کشور که دو دوره نخست وزیر بوده و هم اینک دبیرکل حزب الدعوه
اسالمی و رهبر ائتالف پارلمانی دولت قانون است ،آشکارا به صف حامیان پر و پا قرص همکاری با چین پیوسته
است .همزمان اعضای کمیسیون «صادقون» (عصائب اهل الحق) که دارای  ۱۵کرسی در پارلمان عراق است و از
مهمترین اعض ای ائتالف پارلمانی «الفتح» به رهبری «هادی العامری» به شمار می رود ،در نشستی ویژه با سفیر
چین در بغداد در خصوص علت اجرایی نشدن توافقنامه همکاری بین دو کشور از او سوال کرده است« .چانگ
تائو» سفیر چین در بغداد نیز مقصر اصلی تاخیر ایجاد شده در اجرایی شدن توافقنامه بین دو کشور را دولت عراق
دانسته که هنوز گام اول عملیاتی شدن توافقنامه را برنداشته است .در عین حال برخی شخصیت های نزدیک به
دولت و شخص نخست وزیر عراق در تازه ترین مواضع ادعا کردند که چیزی به نام «توافقنامه همکاری» با چین
وجود خارجی ن دارد بلکه آنچه وجود دارد ،پاره ای تفاهم های اولیه در قالب یادداشت های همکاری است که در
سفر «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر پیشین عراق به پکن در  ۱۹سپتامبر  ۲۰۱۹امضا شده است .تبلیغات
گسترده ای که در خصوص مزایای فوق العاده همکاری با چین در عراق صورت گرفته از جمله تبدیل شدن عراق به
مرکز تبادالت تجارت جهانی و توسعه اقتصادی این کشور همه و همه باعث شده است که نه تنها در سطح
سیاسی و پارلمانی بلکه در سطح افکار عمومی مطالبات برای توسعه همکاری با چین باال بگیرد .در همین حال
توافقنامه بزرگی که چین به رغم تالش های آمریکا برای محدود کردن پکن  ،در  ۲۵آبان ماه گذشته با  ۱۴کشور

آسیایی – اقیانوسیه ای در چارچوب «آ.سه.آن» امضا کرد ،بیش از پیش مطالبات را در عراق در یکهفته اخیر برای
تقویت همکاری با چین شدت بخشیده است .در این راستا ،نوری المالکی  -که از او به عنوان یکی از اولین بانیان
طرح توسعه همکاری با چین در دو دوره نخست وزیری اش ( ۲۰۱۰ – ۲۰۰۶و  )۲۰۱۴ – ۲۰۱۰یاد می شود  -گام
اولیه همکاری با چین را در تکمیل طرح احداث بندر فاو بزرگ در دهانه خلیج فارس در سواحل جنوبی استان بصره
عنوان کرده است .برخی از وزیران سابق از جمله «عامر عبدالجبار» وزیر حمل و نقل پیشین عراق نیز در این راستا
با هدف دفاع از طرح احداث بندر فاو بزرگ ،اقدام به تاسیس کمپین «از زاخو تا فاو» کرده و در حال جذب افکار
عمومی عراق در د فاع از احداث طرح بندر فاو بزرگ و پیوستن عراق به طرح راه ابرایشم هستند.
نوری المالکی :از توافقنامه با چین حمایت می کنم  //رهبر ائتالف دولت قانون در یادداشتی که در صفحه
شخصی خود م نتشر کرده گفته است که از توافقنامه راهبردی عراق و چین به طور کامل حمایت می کند و احداث
بندر فاو بزرگ را دروازه پیوستن به طرح اقتصادی راه ابریشم می داند .نوری المالکی توافقنامه راهبردی با چین را
یک فرصت تاریخی برای عراق برشمرده و افزوده است که تاثیرات اجرایی کردن توافقنامه با چین منجر به افزایش
منابع درآمدی ،بازسازی ،بهبود خدمات و اشتغالزایی در بین جوانان و پژوهشگران می شود .وی افزوده است که
در راستای قانون زیرساخت های عراق که به خاطر پاره ای مسائل سیاسی در پارلمان عراق در دوره نخست
وزیریش تصویب نشد ،توافقنامه های مشابهی با کره جنوبی ،ژاپن و چین را دنبال کرد .المالکی یکی از دومین
طرح های راهبردی عراق را بندر فاو بزرگ عنوان کرد و گفت که این طرح یکی از طرح های راهبردی است که می
تواند درآمدها و برکات زیادی را برای عراق به دنبال داشته و باعث ارتقای اقتصاد و بهبود فرصت های شغلی شود.
وی تاکید کرد که اگر این طرح ها تکمیل شود ،در این صورت گام راهبردی اساسی در راستای اجرایی کردن طرح
راه ابریشم که عراق را تبدیل به مرکز تبادالت تجاری و منافع بین کشورهای می کند ،برداشته خواهد شد .
سفیر چین :عراق گام اول را بردارد بقیه گام ها را ما بر می داریم  //اعضای فراکسیون صادقون وابسته به
عصائب اهل الحق به رهبری شیخ «قیس الخزعلی» طی نشستی در  ۲۶نوامبر گذشته از طریق تلویزیون مدار
بسته با سفیر چین در بغداد از او درباره علت اجرایی نشدن توافقنامه بین دو کشور سوال کردند« .عدنان
الفیحان» ری یس فراکسیون صادقون جزییاتی از این جلسه را فاش کرده و گفته که سفیر چین تصریح کرده است
که گام اول اجرای این توافقنامه یکصد میلیون دالر است که باید دولت عراق در حساب ویژه ای که به این مناسبت
ایجاد شده ،واریز کند .چانگ تائو افزوده است که گام نخست اجرای توافقنامه ،این است که دولت عراق در حساب
ویژه ای که به این منظور ایجاد شده ،یکصد میلیون دالر واریز کند اما تاکنون بغداد هیچ اقدامی در این راستا انجام
نداده است .گام دوم به گفته دیپلمات چینی این است که چین به خرید یکصد هزار بشکه در روز از نفت عراق اقدام
کند و پول آن در این حساب ویژه واریز شود و پکن به نوبه خود اقدام به سرمایه گذاری  ۱۰میلیارد دالری در طرح
های بزرگ عراق می کند .سفیر چین در بغداد خاطر نشان ساخت که آماده احداث یکصد باب مدرسه در راستای
گام اول توافقنامه هستیم و پکن طرح هایی برای سرمایه گذاری کالن در عراق دارد و شرکت های بزرگ چینی
متخصص در ساخت بیمارستان ها ،راه ها ،مجتمع های مسکونی ،آب و فاضالب و برق و غیره آماده هستند .فیحان
در ادامه خطاب به دولت عراق گفته است« :در حالی که دولت عراق در قبال توافقنامه با چین اظهارات ضد و
نقیض دارد در عین حال به دنبال توافقنامه هایی با کشورهایی است که هیچ سودی برای عراق ندارد ،چرا اجرای
توافقنامه با چین فقط برای یکصد میلیون دالر که مبلغ بزرگی برای دولت نیست ،معلق مانده در حالی که چینی ها
آماده خرید نفت عراق هستند» .وی از دولت عراق خواست که علت تاخیر وتعلل در اجرای توافقنامه با چین را
برای ملت عراق توضیح دهد .به گفته فیحان ،توافقنامه با چین ،نقطه جهشی در زیر ساخت ها در همه بخش ها
است و فرصت های کار برای جوانانی که این روزها در برابر وزارتخانه ها بیش از یکسال است ،تجمع کرده اند
فراهم

می

کند.

دولتی ها :توافقنامه ای در کار نیست  //دولتی ها در واکنش به مطالبات سیاسی ،پارلمانی و مردمی برای
اجرایی شدن توافقنامه با چین ،ادعا کرده اند که هیچ سند مکتوبی تحت عنوان توافقنامه بین بغداد و پکن وجود
ندارد .نخست وزیر عراق به عنوان یکی از مخالفان اصلی ،ادعای وجود توافقنامه با چین در اظهاراتی در کنفرانس
خبری در هفته گذشته گفت« :برخی دروغی می بافند و بعد آن را تبدیل به حقیقت مسلم می کنند و متاسفانه
آدم ه ای باسواد هم باور می کنند و یکی از این دروغ ها ،توافقنامه با چین است»« .مصطفی الکاظمی» تاکید
کرد«:آیا چیزی به نام توافقنامه با چین وجود دارد؟ چرا مردم را به سخره می گیرند ،آنچه وجود دارد مجموعه ای از
یادداشت های تفاهم است که هیچ کدام لغو نشده و بغداد همچنان متمسک به آنها با دوستان چینی است و هیچ
توافقنامه ای تاکنون باطل نشده است» .وی ادامه داد که هرگونه ادعا درباره لغو یا ابطال یادداشت های تفاهم با
چین ،کذب محض است .در این راستا مشاور نخست وزیر عراق نیز در توئیتی وجود هرگونه توافقنامه با چین را
تکذیب کرده و گفته است که دولت هیچ توافقی با چین را باطل نکرده بلکه صندوق ویژه ای که به این منظور ایجاد
شده را با واریز پول فعال کرده است« .مشرق عباس» افزوده است که ادعای لغو توافقنامه با چین توسط برخی
شخصیت های سیاسی عراق مایه تعجب است .وی در پاسخ به آنهایی که ادعا کرده اند که دولت عراق توافقنامه
با چین را به حساب توافق با کشورهای فقیر و کم بضاعتی مانند مصر و عربستان کنار گذاشته است ،گفت که
دولت عراق بر توسعه همکاری خارجی خود براساس منطق منافع در راستای دفاع از اقتصاد در برابر بی ثباتی
قیمت های جهانی نفت اصرار دارد.
الفتح :همه در عراق خواهان همکاری با چین هستند  //نماینده ائتالف پارلمانی «الفتح» در اظهار نظری با اشاره
به بهای کالن توافقنامه با چین که منجر به تحریک اعتراضات در عراق و استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» شد،
گفت :توافقنامه با چین که باعث اعتراض برخی ها شد و بهای آن اعتراضات و آتش سوزی ها (در یکسال گذشته)
بوده امروز همه خواهان اجرای آن هستند زیرا دستاورد این توافقنامه را بهبود وضعیت اقتصادی عراق می دانند.
«مختار الموسوی» افزود که توافقنامه با چین بسیاری از مشکالت زیرساختی و طرح های متوقف شده و کند را
به سرانجام می رساند و برای همین فشار بر دولت برای اجرای توافقنامه بیشتر شده است .وی ادامه داد که
کمیته هایی در پارلمان برای اطالع از سرنوشت توافقنامه مزبور در دولت عراق ایجاد شده و پارلمان در صدد
بررسی جزییات و ابعاد این توافقنامه است .عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق در جریان سفر پنج روزه خود
به چین در  ۲۸شهریورماه  ،۹۸هشت توافقنامه و یادداشت تفاهم همکاری در بخش های مختلف مالی ،تجاری،
امنیتی ،عمرانی ،ارتباطات ،فرهنگ و آموزش امضا کرد .توافق اجرای ساز و کار همکاری مالی میان وزارت دارایی
عراق و آژانس اعتباری «چینا شور» چین و توافق همکاری اقتصادی و فنی – مهندسی بین دو کشور از مهمترین
توافقنامه های امضا شده هستند .یادداشت تفاهم میان وزارت دارایی عراق و وزارت تجارت چین درباره همکاری
درخ صوص بازسازی عراق ،یادداشت تفاهم میان وزارت ارتباطات عراق و آژانس هوانوردی و ماهوارهای چین،
یادداشت تفاهم امنیتی میان وزارت کشور و سازمان امنیت عمومی چین ،یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجه
عراق و چین در رابطه با اراضی تخصیص یافته برای هیاتهای دیپلماتیک دو کشور ،یادداشت تفاهم میان وزارت
آموزش عالی عراق و دفتر رسانهای هیات دولت چین برای ساخت کتابخانه ای در دانشگاه بغداد و یادداشت
تفاهم برنامه اجرای همکاری فرهنگی مهمترین یادداشت های تفاهم امضا شده هستند .چین با وجود فشارهای
آمریکا ،همچنان یکی از مهمترین شرکای تجاری و اقتصادی عراق به شمار می رود؛ به نحوی که سفیر چین در
بغداد در اوائل سال جاری میالدی حجم تبادالت تجاری بین دو کشور را  ۳۰میلیارد دالر در سال عنوان کرده بود .با
وجود اینکه اغلب جریان های سیاسی از طیف های مختلف شیعی ،اهل سنت و کرد در عراق از همکاری با چین
حمایت می کنند آمریکا مهمترین طرف خارجی است که همچنان دولت و برخی جریان های سیاسی را در این
کشور تحت فشار می گذارد تا از توافق با چین صرف نظر کند .در همین راستا ،آمریکا به عنوان یکی از مهمترین

کشورهای محرک اعتراضات اجتماعی یکسال گذشته در عراق شناخته شده که متهم به سناریو کشته سازی در
جریان این اعتراضات بود که به موجب آن ،دولت عبدالمهدی ناچار به استعفا شد.

مقام مسوول وزارت صنعت :مجوز شمارهگذاری  ۳۰دستگاه خودروی برقی صادر شد
تهران -ایرنا -معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :بهتازگی سازمان ملی
استاندارد ایران مجوز شمارهگذاری  ۳۰دستگاه خودروی برقی تولید داخل را به پلیس راهور ارسال کرد .به گزارش
ایرنا ،روز گذشته معاون علمی و فناوری رییسجمهوری از برنامهریزی برای طراحی خودروهای به روز و ارزانقیمت
با استفاده از ظرفیتهای داخلی کشور خبر داد« .سورنا ستاری» ضمن تأکید بر اینکه آینده صنعت خودرو در
هوشمن دسازی است ،افزود :کشور ما نیز در آینده باید به سمت تولید خودروهای هوشمند و برقی برود تا از این
موضوع عقب نمانیم که این مهم نیز در دستور کار قرار دارد« .امیر جعفرپور» معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه
وزارت صنعت امروز (سهشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از توفیق یک شرکت دانشبنیان داخلی در
تولید خودروهای کوچک برقی خبر داد که بهتازگی استانداردهای مد نظر سازمان ملی استاندارد را پاس کرده
است .وی گفت :این خودروها که بهجز تایر و برخی قطعات آن که توجیه اقتصادی نداشتند ،بقیه اجزا و قطعات آن
تولید داخل است ،از سوی یک شرکت دانشبنیان داخلی طراحی و تولید شده و برای شمارهگذاری در اختیار پلیس
راهور قرار گرفته است .به گفته این مقام مسوول ،قرار شده این خودروها پس از رسیدن به شمارگان تولید ۳۰
دستگاه مجوز شمارهگذاری بگیرند و به محض رسیدن به تعداد  ۱۵۰دستگاه یک مجوز عمومی برای پالک و شماره
گذاری آنها صادر شود .وی خاطر نشان کرد :تا آن زمان باید مشکالت احتمالی خودروها توسط شرکت سازنده رفع
شود .به گزارش ایرنا ،این خودرو که در دسته میکروکارها دستهبندی شده و دو نفره است ،دوم بهمنماه سال ۹۵
در حیاط پاستور در معرض دید قرار گرفت و حتی حسن روحانی رئیسجمهوری نیز با این خودرو رانندگی کرد.
معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت خاطرنشانکرد :این وزارتخانه و دیگر دستگاههای مرتبط در تالشند
تولید خودروهای هیبریدی ،برقی و کممصرفتر مورد تشویق قرار بگیرد .وی ادامهداد :این مهم از طریق
مصوبههای شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و اعمال تدریجی استانداردها از سوی سازمان ملی استاندارد با
اتکا به توان داخل در دستور کار است تا بتوان خودروهایی در بازه قیمتی  ۴۰تا  ۷۰میلیون تومان از نوع خودروهای
کوچک معرفی کرد .جعفرپور یادآور شد :هرچند تولید این قبیل خودروها به دلیل فشردهتر و کوچکتر شدن
سامانهها ،اجزا و قطعات آنها گرانتر تمام میشود ،اما از قابلیتهای خودروهای کنونی برخوردار خواهند بود و
تالش میشود با تولید انبوه ،ارزانتر تمام شوند .وی گفت :با تالشهای انجام شده در معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری و همکاری خودروسازان و قطعهسازان ،تولید خودروهای کممصرف اقتصادی در دستور کار قرار
دارد .جعفرپور افزود :این چهارچرخها قرار است در صورت تایید شدن از سوی پلیس راهور ،پالک موتورسیکلت
دریافت کنند ،اما با توافق راهور قرار شده به منظور استفاده بانوان ،دارندگان گواهینامه خودرو نیز بتوانند از این
خودروها استفاده کنند و در آینده نزدیک آنها را در شبکه معابر ببینیم .وی بیانداشت :این خودروها که طول آنها با
عرض خودروهای کنونی موجود برابری میکند ،مشکالتی نظیر پارک کردن را ندارند و در یک فضای کوچک به
راحتی پارک میشوند .این مسوول ادامهداد :شارژ باتری این خودروهای بدون آالیندگی از طریق برق معمولی
شبکه شهری و معادل برق استفاده شده در یک اتو طی حدود سه ساعت است و هزینه برق آن کمتر از دو هزار
تومان خواهد بود .وی خاطرنشانکرد :حرکت این خودروها در یک مسیر هموار با هر بار شارژ تا  ۵۰کیلومتر در روز
امکانپذیر خواهد بود .جعفرپور با اشاره به تجربههای بینالمللی در این زمینه ،یادآور شد :خودروهای برقی از ۱۲۰
سال قبل در جهان معرفی شده و حتی در کشورهایی نظیر هند و چین از  ۱۵سال پیش در ناوگان خودروییشان
حضور دارد .وی به طور نمونه به نانوکار ساخت شرکت تاتاموتورز هند که بین دو هزار و  ۵۰۰تا پنج هزار دالر قیمت

دارد ،همچنین خودرو برقی اسمارت شرکت بنز آلمان و توییزی شرکت رنو فرانسه اشاره کرد که تعداد آنها به
صورت تصاعدی در خیابانها و جادههای شهرهای اروپایی و آمریکایی در حال افزایش است .معاون دفتر خودرو و
نیروی محرکه وزارت صنعت تاکید کرد :این مهم رویکرد نوینی به حملو نقل خواهد بود که بهویژه در کشور ما با
تردد  ۷۰درصد تکسرنشین ،میتواند به عنوان تدبیری برای کاهش مصرف سوخت با استفاده از خودروهایی ایمن
با ابعاد کوچک باشد .وی در عین حال خاطرنشانکرد :استاندارد این خودروها متفاوت از خودروهای معمولی است،
بهطوری که  ۲۶استاندارد خودروهای معمولی و هفت استاندارد برقی برای آنها دیده شده است .به گزارش ایرنا،
در سالهای گذشته برخی خودروسازان داخلی از جمله ایرانخودرو ،سایپا ،گروه بهمن و ریگانخودرو نیز
تالشهایی برای تولید خودروی برقی انجام داده بودند .شرکت سازنده ایرانی این خودرو نیز اعالم کرده ،توان تولید
 ۱۰۰درصد اجزا و قطعات آن را مشروط به دست یافتن به یک تیراژ اقتصادی در داخل را داراست .پیشتر «برات
قبادیان» معاون وزیر صنعت یادآور شد :در زمان حضور «محمد شریعتمداری» در وزارت صنعت (شهریور ۹۶تا پایان
مهر  ،)۹۷برنامه راهبردی خودروهای الکتریکی نوشته و به روز شد .وی ،یکی از گلوگاههای اصلی تولید و توسعه
خودروهای الکتریکی و حتی موتورسیکلت و د وچرخه الکتریکی در کشور را تامین باتری آنها برشمرد که با وجود
ادعای برخی شرکتهای مطرح داخلی ،اما در عمل در این حوزه ضعف داریم .قبادیان گفت :فناوری این باتریها در
گذشته متعلق به ژاپنی ها و برخی کشورهای اروپایی بود ،اما امروز این فناوری در اختیار چینیها قرار گرفته و
تولید اتوبوسهای الکتریکی از سوی شرکت خودروسازی  BYDچین نیز مشاهده می شود .وی افزود :ظرفیت
ساخت اتوبوسهای برقی در کشور و در یک شرکت داخلی وجود دارد و پیشنهاد آن در سالهای گذشته به این
خودروساز داده شده بود.

امید دانشجویان خارجی برای بازگشت به چین کمرنگ شده است
تهران -ایرنا  -دانشجویان بینالمللی ثبت نام شده در دانشگاههای چین بیش از پیش در مورد امکان تحصیل خود
نگران هستند و امید آنها برای بازگشت و ادامه تحصیل در این کشور تا پیش از پایان سال میالدی جاری کمرنگ
شده است .در ماه جاری میالدی پکن ممنوعیت بیشتری برای ورود اتباع غیر چینی از جمله کشورهای انگلیس،
فرانسه ،روسیه و هند اعمال کرده است .اقدامات اخیر آنها شامل جمع آوری امضا برای نامه ها و کمپینها ،تولید
ویدیوهای جذاب و پرس و جو از کنسولگریهای چینی در خارج از کشور و کنسولگریهای خارجی در چین بوده
است .به طور معمول ،چین ساالنه تقریباً  ۵۰۰هزار دانشجوی بین المللی را میزبانی می کند ،دولت چین ادعا می
کند که از ماه آگوست هیچ مورد ابتال به کرونا در هیچ کدام از دانشگاههای سرزمین چین رخ نداده است و قصد
دارد همه چیز را به همین روش ادامه دهد .کا هو موک ،معاون رئیس جمهور و رئیس دانشکده تحصیالت تکمیلی
دانشگاه لینگنان هنگ کنگ ،می گوید :من فکر می کنم دولت چین محتاط است زیرا دولت نمی خواهد افراد آلوده
را به چین وارد کند .موک ،متخصص سیاست مقایسه ای آموزش عالی ،صبر دانشجویان تا بازگشت شرایط را
خواستار شد و گفت :از آنجا که چین اولین کشور در جهان است که از نظر توسعه اقتصادی بهبود می یابد ،من فکر
می کنم مردم و دانشجویان سایر مناطق جهان هنوز عالقهمند به تحصیل در چین هستند و منتظر میمانند تا
شرایط بهداشتی پایدار و مرزهای ملی دوباره باز شود .با این حال منع ورود ،یک نگرانی اساسی برای دانشجویان
گیر افتاده در نیمه راه تحصیل است .یک شیمی دان بریتانیایی که برای مدرک دکترای خود در یک دانشگاه چینی
کار میکند بیان کرد که او مانند بسیاری از دانشجویان بین المللی ،در تعطیالت سال جدید در ژانویه کشور چین را
ترک کرد و دیگر قادر به بازگشت برای ادامه تحصیل نیست .وی گفت :این سیاست منجر به این شد که برخی از
دانشجویان و دانش آموزان را در صورتی که در خارج از کشور بودند ،از بازگشت به چین منع کنند .من به هیچ وجه
نمیتوانم کار مطالعاتی خود را از راه دور کامل کنم ،زیرا کاری کامالً آزمایشگاهی است .این دانشجوی دکترا ادامه

داد :دکترای من به حالت تعلیق درآمده و دریافت آن تا زمان بازگشتم به چین ،به تأخیر می افتد .این اتفاق ،شانس
من را برای تکمیل رساله دکترا کاهش می دهد .محدودیت زمانی یک چالش جدی برای من است زیرا برخی از
دانشگاهها فقط برای حداکثر پنج سال دانشجویان را به تحصیل مجاز میدانند .حدود هزار دانشجوی خارجی در
یک درخواست دو زبانه چینی-انگلیسی نوشتند که چین خانه دوم ما است ،بنابراین مطمئناً چین را به هر قیمتی
ایمن خواهیم داشت و قول دادند که به قرنطینه اجباری و سایر محدودیت ها پایبند بمانند .آنها نوشتند :ما به عنوان
دانشجو در بودجه دانشگاه سهیم بوده و در حال ایجاد فناوری های پیشرفته ای هستیم که در آینده به نفع چین
خواهد بود و حتی برخی از ما در حال پیگیری شرکتهای نوپای خود در چین هستیم .این مشکل برای دانشجویان
سال آخر با تکالیف عملی و آزمایشگاهی جدیتر به نظر می رسد .اگر آنها نتوانند در زمان مناسب از کارآموزی و
محل کار مطمئن شوند ،درخواست آنها برای کار یا ادامه تحصیل در مقطع باالتر یک سال کامل به تأخیر می افتد و
این در حالی اس ت که این دانشجویان هنوز در چین هزینه اجاره و شهریه را پرداخت می کنند ،در حالی که پول
بورس تحصیلی آنان قطع شده است .به نظر می رسد برخی از ناامیدی ها ناشی از این احساس است که قوانین
نابرابر اعمال شده است .به عنوان مثال ،استادان و بازرگانان خارجی می توانند وارد چین شوند .دانشجویان چینی
می توانند بین دانشگاه های خارج از کشور و خانه سفر کنند .بسیاری از دانشجویان چینی هواپیماهایی دارند که
توسط دانشگاه های انگلستان اجاره داده شده اند ،بنابراین دیدن این نوع راهکارها برخالف منافع دانشجویانی
است که تحصیل در چین را انتخاب کرده و منتظر مانده اند .خواست این قشر از دانشجویان نادیده گرفته می شود.
با این حال ،چین در مسدود کردن راه دانشجویان بین المللی تنها نیست .حدود یک چهارم دانشجویان خارجی ثبت
نام شده در استرالیا هنوز در کشورهای خود هستند ،تنها تعداد کمی از طریق برنامههای آزمایشی مجاز به
بازگشت هستند ،در حالی که نیوزلند فقط برخی از تحصیالت تکمیلی را که به کارهای بالینی یا آزمایشگاهی
مشغول هستند ،اجازه میدهد .بر اساس گزارش معاونت علمی و فناوری ،در دیگر نقاط قاره آسیا و اقیانوسیه،
درها به آرامی به روی دانشجویان بین المللی باز می شوند .بیشتر دانشجویان بینالمللی به دانشگاه های هنگ
کنگ و سنگاپور برگشته اند .تایوان در ماه آگوست منع ورود اکثر دانشجویان خارج از کشور را لغو کرد.
حتی ژاپن نیز که به دلیل کنترل مرزی خود مور د انتقاد شدید قرار گرفت ،از ماه اکتبر اجازه ورود برخی از ورودی ها
را داده است.

رییس جمهوری چین :فلسطین اصلی ترین مساله خاورمیانه است
تهران -ایرنا« -شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین در پیامی به نشست بزرگداشت «روز جهانی
همبستگی با مردم فلسطین» که با همت سازمان ملل برگزار شد ،فلسطین را اصلی ترین مساله خاورمیانه
عنوان کرد .به گزارش ایرنا ،شینهوا روز چهارشنبه گزارش کرد :شی جین پینگ در این پیام مسئله فلسطین را
مساله ای مرتبط با صلح و ثبات منطقه ،انصاف و عدالت بین المللی و وجدان انسانی خواند و گفت :تحقق
همزیستی صلح آمیز میان فلسطین و اسرائیل نه تنها آرزوی نسل های مختلف فلسطینی ها و اسرائیلی
ها بلکه خواسته مهم مردم منطقه و جامعه جهانی است .رئیس جمهوری چین تاکید کرد :جامعه بین المللی باید
ضمن پایبندی بر «طرح دو کشور» ،برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و اصل
«زمین در برابر صلح» تالش کند .شی در مورد موضع چین در مساله فلسطین نوشت :چین توجه زیادی به مسئله
فلسطین دارد و همیش ه از عدالت بین المللی و تالش های عادالنه مردم فلسطین برای احیای حقوق قانونی خود
و همه تالش ها در راستای حل و فصل مسالمت آمیز مساله فلسطین حمایت می کند .رییس جمهوری چین با
اشاره به آنکه در شرایط فعلی باید بیشترین توجه را به چالش های جدی پیشِ روی ناشی از همه گیری کرونا
مبذول کرد بر لزوم کمک به مردم فلسطین برای مبارزه با این بیماری تاکید کرد .او افزود :از زمان آغاز شیوع کرونا،

چین از طریق کانال های گوناگون چندین محموله کمکی را برای مهار کرونا به فلسطین ارسال کرده و در حد توان
خود به این کار ادامه خواهد داد .شی تصریح کرد :چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت و کشوری مسئولیت
پذیر مایل است به همکاری خود با جامعه بین المللی برای حل و فصل مساله فلسطین به روشی جامع ،عادالنه و
پایدار و تحقق هرچه زودتر صلح ،ثبات و توسعه منطقه خاورمیانه ادامه دهد.

چین :جامعه جهانی باید قاطعانه با یک جانبه گرایی مخالفت کند
تهران -ایرنا -نماینده دائم چین در سازمان ملل و سایر سازمانهای بینالمللی مستقر در وین ،از جامعه
بینالمللی خواست همصدا با یکدیگر پیام مخالفت خود با یک جانبه گرایی و تحریم های یک جانبه را به
جهان ارسال کنند .به گزارش ایرنا« ،وانگ چون» که دوشنبه شب به وقت محلی در همایش ویدیویی "تحریمهای
یک جانبه و تأثیر آن در شرایط همه گیری کرونا" از پکن سخن میگفت ،افزود :جامعه بینالمللی باید توافق جهانی
برای محافظت از چند جانبه گرایی ،برابری و عدالت جهانی را بیش از پیش تحکیم کند .این مقام چینی با بیان اینکه
ویروس کرونا در جه ان مهار نشده بلکه شدت هم گرفته است افزود :با این حال آمریکا به طور مداوم دامنه تحریم
های یک جانبه را گسترش داده ،اجرای آن را تشدید کرده و از مسیر نادرست جلو رفته است .وانگ تاکید کرد که
در شرایط همه گیری کرونا ،تاثیر تحریم های یک جانبه ایاالت متحده حتی بدتر و مضرتر است ،اقتصاد کشورها را
بدتر می کند ،توانایی آنها را در به دست آوردن منابع الزم برای مبارزه با بیماری همه گیر ضعیف می کند و حقوق
اساسی کشورهای مربوطه را نقض می کند .نماینده چین در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین با یاداوری
اینکه تحریم های آمریکا اختالفات منطقه ای را تشدید و صلح و امنیت منطقه را تهدید کرده است گفت :در نتیجه
باعث تنش در خاورمیانه و دیگر مناطق شده است .وی از روحیه مبارزه سرسختانه ایران ،کوبا ،ونزوئال و سایر
کشورها در برابر تحریم های آمریکا قدردانی کرد و گفت :یک جانبه گرایی هیچ راهی ندارد چند جانبه گرایی یک
گزینه نیست بلکه یک ضرورت است .در این همایش که به ابتکار هیاتهای نمایندگی ایران ،کوبا و ونزوئال در
سازمان ملل در وین برگزار شد؛ نمایندگانی از  ۴۰کشور از جمله چین ،روسیه ،پاکستان ،فیلیپین ،ویتنام ،آفریقای
جنوبی و بالروس حضور داشتند و نمایندگان  ۲۰کشور در آن سخنرانی کردند .در بیانیه پایانی همایش ،کشورهایی
که عامل تصویب تحریم های یک جانبه ،ناقض قوانین و اصول روابط بین المللی بوده اند مورد انتقاد قرار گرفتند.
همچنین در این بیانیه تاکید شده است که در شرایط همه گیری کرونا ،همه کشورها باید با تقویت همبستگی و
کنار گذاشتن اختالفات ،توان خود را بر مقابله با شیوع ویروس کرونا متمرکز کنند  .در این بیانیه همچنین از همه
طرف ها دعوت شد که با پایبندی بر چند جانبه گرایی ،از ایجاد یک نظام بین المللی با محوریت سازمان ملل دفاع
کنند .

نشریه آلمانی :راهبرد جدید اروپا با آمریکا اعالم جنگ به چین است
تهران -ایرنا -نشریه "بیلد" آلمان با اشاره به راهبرد جدیدی که اتحادیه اروپا برای آغاز مناسبات خود با آمریکا در
دستور کار قرار داده است ،آن را به منزله اعالم جنگ به چین ارزیابی کرد .به گزارش ایرنا ،با پیروزی «جو بایدن»
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امیدها در اتحادیه اروپا برای پایان دادن به اختالفات چهار سال اخیر
میان بروکسل و واشنگتن و آغاز مناسبات جدید با آن سوی اقیانوس اطلس افزایش یافته است .نشریه بیلد روز
سه شنبه با اشاره به این امیدواری اروپایی ها نوشت :بایدن روشن ساخته است که یک میلی متر از خواسته
های پیشین واشنگتن ،برای مثال لزوم افزایش سهم اعضای ناتو در هزینه های دفاعی ،کوتاه نمی آید .اما
همچنان سیگنال های دوستانه به ویژه در مورد دو مسئله مهم مبارزه جهانی با ویروس همه گیری کرونا و تغییرات
آب و هوایی به اروپا ارسال می کند .با این حال اتحادیه اروپا راهی جز دراز کردن دست دوستی به سوی آمریکا

ندارد و در این راستا سران این اتحادیه در حال طرح ریزی راهبردی به منظور «آغاز دوباره» مناسباتی هستند که
در دوره ترامپ بدترین دوران خود از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه کرده است .در همین حال می توان راهبرد
جدید اتحادیه اروپا را به عنوان اعالم جنگ علیه چین ارزیابی کرد .در بخشی از این راهبرد که قرار است در نشست
پیش روی سران کشورهای عضو اتحادیه مورد بررسی قرار گیرد آمده است« :ارزش های مشترک کرامت
انسانی ،حقوق فردی و اصول دموکراتیک ما را به شرکای طبیعی خود تبدیل می کند تا از تغییرات سریع فن آوری
استفاده کرده و با چالش سیستم های رقیب مدیریت دیجیتال رو به رو شویم .این به ما فرصتی بی سابقه می
دهد تا بتوانیم یک برنامه فن آوری مشترک بین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده تنظیم کنیم» .در این راهبرد از چین به
عنو ان یک شریک مذاکره برای همکاری با اتحادیه اروپا و در عین حال به عنوان یک رقیب اقتصادی و «حریف» در
رابطه با سیستم های دولتی تعریف شده است .نشانه دیگری که احتمال دارد پکن با نگرانی نسبت به این موضوع
واکنش نشان دهد این است که «اتحادیه اروپا همچنین رهبری فناوری اروپا را برای ایجاد زیرساخت G 5امن در
سراسر جهان و آغاز گفت وگو درباره G 6پیشنهاد خواهد کرد» .این در حالی است که در نخستین گام باید
اختالفات تجاری دوجانبه حل شود .استراتژیست ها در بروکسل می گویند این گام شامل تالش های مداوم برای
حل اختالف بوئینگ  -ایرباس است .اتحادیه اروپا همچنین به دنبال همکاری با آمریکا در مورد رویکرد دوجانبه به
سیستم عامل های آنالین و فن آوری بزرگ و نیز شروع همکاری برای جستجوی راه حل های جهانی به
منظور مالیات عادالنه در اقتصاد دیجیتال است.

واشنگتن پست :کرونا قبل از چین وارد آمریکا شده بود
تهران -ایرنا -روزنامه واشنگتن پست افشا کرد که قبل از چین برخی از شهروندان آمریکا پیش از دسامبر (اواسط
آذر) سال گذشته به بیماری کووید  ۱۹مبتال شده بودند .به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا ،واشنگتن پست گزارش
می دهد که تجزیه و تحلیل آنتی بادی های موجود در خون های اهدا شده به صلیب سرخ حاکی از آن است که
برخی از آمریکایی ها از اواسط دسامبر سال گذشته ،قبل از گزارش رسمی اولین موارد ابتال در چین ،به ویروس
کرونا مبتال شده بودند .اگرچه اولین مورد به ابتالی ویروس کرونا در آمریکا به طور رسمی در تاریخ  ۱۹ژانویه (۲۹
دی) عنوان شد اما تحق یقات جدید کلینیک بیماری های عفونی ژورنال شواهد قانع کننده ای ارائه می دهد که
ویروس کرونا یک هفته قبل از آن وارد آمریکا شده بود .به گزاش وال استریت ژورنال در  ۱۳دسامبر ( ۲۳آذر) سال
گذشته تا  ۱۷ژانویه ( ۲۷دی) حدود هفت هزار و  ۳۸۹خون از اهدا کنندکان در آمریکا دریافت شد که محققان مرکز
کنترل و پیشگیری بیماری های ایاالت متحده دریافتند که  ۱۰۶حاوی آنتی بادی در میان آنان است که می تواند به
عفونت ویروس کرونا اشاره داشته باشد .همچنین از خون های اهدا شده  ۹۰مورد از آنان مورد آزمایش بیشتر قرار
گرفت تا اطمینان حاصل شود که آنتی بادی در آنان در پاسخ به دیگر ویروس های کرونا که تنها منجر به
سرماخوردگی های معمولی می شود ،نباشند .به نوشته وال استریت ژورنال ،در مجموع مشخص شد که از ۹۰
مورد در مجموع  ۸۰مورد از آنان حاوی آنتی بادی بیماری کووید  ۱۹بودند .با گذشت تقریبا یک سال از ورود بیماری
کووید  ۱۹به آمریکا تا کنون شمار نهایی مبتالیان کرونا در این کشور به  ۱۴میلیون و  ۳۱هزار و  ۷۵۷نفر و مرگ و میر
نیز به  ۲۷۵هزار و  ۸۹۰نفر رسیده است .شمار نهایی بهبود یافتگان کرونایی آمریکا نیز تا کنون هشت میلیون و
 ۲۸۳هزار نفر گزارش شده است .امریک ا در حالی شاهد افزایش شیوع کرونا و افزایش مرگ و میر است که دولت
ترامپ با توجه به عدم کسب پیروزی در انتخابات  ۲۰۲۰ریاست جمهوری مهار روند کرونا در کشور را متوقف کرده و
تنها بر ادعاهای بی اساس انجام تقلب در انتخابات متمرکز شده است .دکتر آنتونی فاوچی متخصص بیماری های
عفونی آمریکا گفت که اگرچه مردم از فاصلهگذاری اجتماعی خسته شدهاند ،اما باید تا زمان تهیه واکسن مقاومت

کنند .در حال حاضر ،بیشتر ایالتهای آمریکا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ،محدودیتهای تازهای وضع
کردهاند.

-

خبرگزاری صدا و سیما:
سخنگوی وزارت خارجه چین؛ خواست پکن برای آزادی مدیر ارشد هواوی در کانادا

چین روز سه شنبه عزم راسخ خود را در حفاظت از حقوق مشروع و منافع شهروندانش تکرار کرد و خواستار
آزادی فوری منگ وانژو ،مدیر ارشد هواوی شد .به گزارش سرويس بین الملل خبرگزاري صداوسیما ؛ چین روز
سه شنبه عزم راسخ خود را در حفاظت از حقوق مشروع و منافع شهروندانش تکرار کرد و خواستار آزادی فوری
منگ وانژو ،مدیر ارشد هواوی شد .منگ وانژو مدیر ارشد مالی هواوی دو سال گذشته در کانادا و در بازداشت به
سر میبرد .هوآ چونیینگ سخنگوی وزارت خارجه چین افزود :حقایق به طور کامل ثابت کرده است که پرونده منگ
وانژو یک رویداد جدی سیاسی است .دولت ایاالت متحده پرونده را با دالیل حقوقی تنظیم نکرده و هدف واقعی آن
سرکوب شرکت های فن آوری پیشرفته چینی و جلوگیری از توسعه علم و فناوری چین است .وی تصریح کرد:
دولت کانادا به عنوان همدست ایاالت متحده رفتار میکند و مسئولیت غیرقابل قبولی در این پرونده بر عهده دارد.
منگ تا به امروز بدون هیچگونه دلیل ومدرکی قانونی در کانادا بازداشت شده است و ما ضمن اعتراض به این
اقدام آن را شدیدا محکوم کردیم .وی گفت" :ما از حقوق و منافع شهروندان خود محافظت خواهیم کرد؛ و همه
اقدامات الزم را ادامه خواهیم داد .سخنگوی دستگاه دیپلماسی چیت تاکید کرد :ما بار دیگر از کانادا میخواهیم که
اشتباهات خود را فو ری اصالح ،و منگ را آزاد کند و اجازه دهد او سالم به خانه برگردد " .منگ با صدور حکم
استرداد به ایاالت متحده در اول دسامبر  ۲۰۱۸در فرودگاه بین المللی ونکوور دستگیر شد .منبع :خبرگزاری
صداوسیما

خبرگزاری رسمی چین؛ فرود کاوشگر چینی چانگی  ۵بر روی کره ماه
کاوشگر چینی چانگی  ۵روز سه شنبه با موفقیت بر روی کره ماه فرود آمد .مأموریت این کاوشگر جمع آوری
نمونههایی از صخرهها در کره ماه است .به گزارش سرويس بین الملل خبرگزاري صداوسیما ؛ بنابر اعالم
خبرگزاری رسمی چین ،کاوشگر چینی چانگی  ۵روز سه شنبه با موفقیت بر روی کره ماه فرود آمد .مأموریت این
کاوشگر جمع آوری نمونههایی از صخرهها در کره ماه میباشد .به گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن ،این
مأموریت ،مرحله جدیدی از برنامه فضایی چین محسوب میشود .چین در اوایل سال  ۲۰۱۹میالدی موفق شد
برای اولین بار در جهان یک کاوشگر را در نیمه پنهان ماه فرود آورد .کاوشگر چانگی  ۵سه شنبه گذشته با هدف
جمع آوری  ۲کیلوگرم از صخرهها در کره ماه از طریق حفر زمین تا عمق دو متر ،زمین را به قصد کره ماه ترک کرد.
این نمونههای در مناطقی برداشت خواهند شد که پیشتر کاوشگرهای روسی و آمریکایی در آنجا نمونه برداری
نکرده اند .شاید این نمونهها بخشی از پازل برزگ تاریخ ماه باشند .این نمونهها اوایل یا اوسط دسامبر به زمین
خواهند رسید .تلویزیون سی سی تی وی روز سه شنبه ویدئو کوتاهی پخش کرد در آن کاوشگر  ۸.۵تنی در حال
فرود بر سطح کره ماه است .مسئوالن این مأموریت بر روی زمین و در برابر نمایشگرهای بزرگ در حال دست زدن
دیده میشوند .پس از نمونه برداری توسط کاوشگر روسی بدون سرنشین لونا  ۲۴در سال  ۱۹۷۶میالدی ،این
نخستین بار است که یک کاوشگر دیگر با هدف نمونه برداری از صخرههای کره ماه راهی آنجا شده است .آمریکا
نیز در سال  ۱۹۷۲میالدی کاوشگر آپولو  ۱۷را برای جمع آوری نمونه به کره ماه ارسال کرد .این کاوشگر حامل چند
فضانورد بود و عملیات نمونه برداری توسط آنها انجام شد .مأموریت فضایی اخیر چین این فرصت را به این کشور

میدهد که ضمن ارتقای فن آوریهای جدید خود راه را برای اعزام فضانورد به کره ماه تا سال  ۲۰۳۰میالدی هموار
سازد .منبع :خبرگزاری صداوسیما

-

خبرگزاری فارس:
چین برای زاد و ولد بسته تشویقی تدوین میکند

دولت چین برای مقابله با پیر شدن جمعیت این کشور بسته تشویقی فرزندآوری به خانوادههای این کشور ارائه
خواهد کرد .به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس ،چاینا دیلی در گزارشی نوشت :مسئوالن در حال
تدوین بستههای تشویقی برای خانوادهها در جهت افزایش جمعیت هستند تا این کشور از خطر پیری دور بماند .در
این طرح پنجساله که قرار است از سال آینده میالدی اجرایی شود به خانوادهها کمکهای مالی و سیاسی زیادی
برای داشتن بیش از یک فرزند صورت خواهد گرفت« .یوان شن» نایبرئیس موسسه جمعیت چین با اعالم این
برنامه گفت ،از این پس سیاست فراگیرتری برای افزایش رشد جمعیت و فراهم کردن زمینه تقویت نیروی کار در
چارچوب ساختار جمعیتی کشور اعمال خواهد شد .چین از سال  ۱۹۷۸سیاست تکفرزندی را در کشور اعمال
کرده بود .آن زمان علت این اقدام مقابله با افزایش شدید جمعیت به ویژه در مناطق روستای و فراهم کردن زمینه
مقابله با فقر عنوان شده بود .کارشناسان جمعیت معتقدند در حال حاضر بیش از  ۱۸.۱درصد از جمعیت چین را
افراد باالی  ۶۰سال تشکیل میدهند که پیشبینی میشود در پنج سال آینده این رقم به  ۳۰۰میلیون و با فرا
رسیدن سال  ۲۰۳۵از مرز  ۴۰۰میلیون نفر بگذرد؛ اتفاقی که میتواند فشار شدیدی بر نظام تامین اجتماعی و
درمانی کشور وارد کند .این کارشناسان هشدار میدهند ،در صورتی که اقدامی در این زمینه صورت نگیرد با فرا
رسیدن سال  ۲۰۵۰فقط  ۲۰۰میلیون نیروی کار در چین باقی میماند .منبع :اعتمادآنالین انتهای پیام/

-

بولتن نیوز:
در معامالت امروز بازارها؛ سهام آسیا با دادههای اقتصادی قدرتمند چین جهش کرد

سهام آسیا اقیانوسیه در معامالت امروز سهشنبه تحت تأثیر واکنش سرمایهگذاران به انتشار گزارش قدرتمند از
فعالیتهای تولیدی چین جهش کردند .به گزارش بولتن نیوز ،سهام آسیا اقیانوسیه در معامالت امروز سهشنبه
تحت تأثیر واکنش سرمایهگذاران به انتشار گزارش قدرتمند از فعالیتهای تولیدی چین که بیانگر ریکاوری اقتصاد
این کشور پس از شیوع کروناست ،جهش کردند .شاخص شرکتهای خصوصی کایچین  /مارکیت مدیران خرید
شرکتهای تولیدی چین برای ماه نوامبر به  ۵۴.۹واحد رسید که باالترین سطح این شاخص در یک دهه اخیر است.
رقم باالتر از  ۵۰واحد این شاخص نشاندهنده رشد بخش تولید و رقم پایینتر از آن نشاندهنده افت این بخش
است .این در حالی است که روز دوشنبه هم شاخص پیامآی رسمی چین توسط اداره ملی آمار منتشر شده بود
و نشان میداد پیامآی بخش تولید در ماه نوامبر به  ۵۲.۱واحد رسیده است که این خود باالترین قرائت شاخص در
بیش از  ۳سال اخیر بود .در بازار چین سهام در واکنش به این گزارش جهش کردند؛ کامپوزیت شانگهای  ۱.۳۱درصد
و کامپوننت شنزن  ۱.۲۷درصد جهش کردند در حالی که شاخص هانگسنگ در هنگکنگ  ۰.۹۳درصد رشد کرد.
نیکی ژاپن  ۱.۵۵درصد جهش کرد و کوسپی کرهجنوبی  ۱.۳۷درصد باال آمد ،در حالی که ایاساکس استرالیا ۱.۳۴
درصد به ارزش خود افزود .جامعترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی به جز سهام ژاپن  ۱.۰۷درصد
جهش کرد .در بازار ارز ،دالر در مقابل ارزهای مهم آسیا نوسان کرد .در مقابل یوآن چین دالر  ۰.۰۴درصد تضعیف

شد و به نرخ برابری  ۶.۵۷۴واحد رضایت داد اما در برابر ین ژاپن  ۰.۱۱درصد رشد کرد و به نرخ برابری  ۱۰۴.۳۷واحد
بازگشت .منبع :خبرگزاری مهر

-

خبرآنالین:
لزوم نگاه توسعهمحور در قرارداد  ۲۵ساله ایران و چین

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه کشورمان ،چین را قدرت بزرگ آینده دنیا دانست و بر لزوم نگاه بلندمدت و
توسعهمحور در قرارداد  ۲۵ساله ایران و چین تاکید کرد .به گزارش خبرآنالین ،قاسم محبعلی با اشاره به روند
قراردادهای بینالمللی گفت :معموال روند توافقتنامههای بینالمللی طوالنی است .در مورد قرارداد  ۲۵سالهی
ایران و چین مسائل متعددی هست که هنوز فکر میکنم تازه پیشنویسها مبادله شده باشد .در حقیقت توافقی
ضمنی در سفر رییس جمهور چین به اینجا صورت گرفته و هنوز بحث هست که این سند چه نوع سندی است .
محبعلی در بیان طبقهبندی سندهای بینالمللی گفت :سندهای بینالمللی بعضیها قراردادند ،بعضیها
موافقتنامهاند ،بعضیها یادداشت تفاهماند ،بعضیها پیماناند .اینها در سطح و عمق و زمانبندی و چارچوب با
هم متفاوتاند  .او بیان کرد :به نظرم میرسد که چینیها احتیاط بسیار زیادی دارند ،به خصوص در شرایطی که
ایران تحت تحریمهای بینالمللی و امریکایی و اروپایی است و مسائل  FATFو مشکالت دیگری نیز وجود دارد،
طبیعتا طرف مقابل احتیاط میکند .دلیل دیگرِ احتیاط چینیها مناسبات ایران با کشورهای منطقه است .چون
چینیها با کشورهایی مثل عربستان سعودی ،اسرائیل ،امارات ،کشورهای خلیج فارس ،روابط گستردهای دارند
و حتما مناسبات خودشان را در مورد آنها هم دارند .لذا فکر میکنم مذاکرات روند نسبتا طوالنی داشته باشد و
خیلی نباید انتظار داشت که به این زودیها این سند به امضا برسد  .محبعلی در مورد شایعاتی که حول این سند
وجود داشته ،گفت :اصوال چنین چیزهایی خیلی بعید است در اسناد بیاید .این که بخواهد در مقابل سرمایهگذاری
چین ،مثال یک جزیره داده شود یا مسائلی از این دست ،اساسا مسائلی نیست که به این صراحت و وضوح در
اسناد بیاید .اگر هم چنین چیزهایی اتفاق بیفتد در مرحله اجرا است که مثال طرفی که کوچکتر است بدهکار باشد
و نتواند وامهایی که گرفته یا سرمایهگذاریهایی که از طرف مقابل انجام شده ،پس بدهد و در ازایش ممکن
مجبور شود امتیازاتی بدهد .مثل آنچه در دورهی قاجار وجود داشت ،یا االن مثال سریالنکا در روابطش با چین به
دلیل این که نتوانسته تعهداتش به چین را انجام دهد ،مجبور شده یک بندرش را  ۹۹ساله در اختیار چین بگذارد .این
در حالی است که در سند و پیشنویسی که منتشر شده چنین چیزی نیست و قرار هم نیست در پیشنویسها
اصال حرفی از این چیزها بیاید  .او درباره سیاست نگاه به شرق در جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد :اصل این
مسئله که این نگاه به شرق ،یک انتخاب بوده یا نبوده ،محل بحث است .چرا که وقتی که ایران از طرف غرب
همواره تحریم بوده .در نتیجه با کشورهایی که احتمال میداده که یک مقدار سیاست مستقلتری نسبت به بقیه
دارند رابطه برقرار کرده است .یکی از آنها کشور چین بوده است .بعضیها این را به عنوان نگاه به شرق مطرح
کردند و من فکر نمیکنم این تعبیر خیلی دقیق باشد  .این کارشناس مسائل بینالمللی اظهار کرد :ما باید به دنبال
روابط درازمدت با همه شرکای تجاریمان باشیم ،به جای این که به فکر روابط تجاری خرید و فروش کوتاه مدت
باشیم .یکی از این شرکای تجاری طبیعتا چین است که قدرت بزرگ آینده دنیاست  .محبعلی بر لزوم گسترش
روابط با تمام کشورهای دنیا تاکید کرد و گفت :اگر بتوانیم مناسباتی با غرب و شرق در حد متوازنی داشته باشیم،
آن وقت قدرت چانهزنیمان با هر دو طرف باالتر میرود .روابط متوازن ما با کشورهای مختلف ،باعث میشود
چینیها هم حاضر باشند امکانات بیشتری در اختیار ایران بگذارند .او با تاکید بر لزوم پرهیز از یکجانبهنگری در روابط
خارجی خاطر نشان کرد :باید خیلی احتیاط کنیم .ممکن است بعضی از کسانی که نسبت به قرارداد  ۲۵ساله

انتقاد میکنند از همین نگران باشند .باید تاکید کنم که به نظر من ،ما اصوال در هر قرارداد بینالمللی باید به دنبال
توسعه اقتصادی باشیم .توسعه اقتصادی فقط به معنی خرید و فروش و سرمایهگذاری نیست بلکه باید بتوانیم در
پرتو این قراردادها به کشوری توسعهیافته تبدیل شویم و این نیازمند توسعه روابط بلندمدت بینالمللی با غرب و
شرق است .کد خبر 1461546

-

ایلنا:

در گفتوگو با ایلنا عنوان شد :سرمایهگذاری چینی ها در معادن ایران افزایش یافت /جلسه معرفی
طرحهای معدنی امروز برگزار میشود
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :امروز جلسهای با حقیقتپور نماینده پیشین مجلس و
متولی این امر داریم تا بتوانیم طرحهای را ارائه دهیم که سرمایهگذاری چینیها را جذب کنیم .البته پیش از این
آقای الریجانی متولی این امر بودند .االن اتاق با زرگانی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه تشکیالت درگیر این
موضوع هستند .بهرام شکوری در گفتوگو با ایلنا در مورد افزایش حضور چینیها در بخش معدن ایران اظهار
داشت :میزان سرمایه گذاری چینیها در معادن ایران افزایش داشته است اما آمار دقیقی از این میزان نداریم
چراکه آمار رسمی فعال در این مورد اعالم نشده است .وی افزود :با امضای توافقنامه  ۲۵ساله ایران و چین؛ بخش
معدن نیز میتواند یکی از حوزههایی باشد که سرمایهگذاری چینیها در آن افزایش پیدا کند .ما نیز جلساتی با
اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین داشتیم که این موضوع را دنبال کنیم تا سرمایه گذاری چینیها در بخش معدن
از اکتشاف تا فرآوری استفاده کنیم .شکوری تصریح کرد :بیشتر ارتباط چینیها با اقتصاد ایران از طریق تجارت بود
البته سرمایه گذاریهایی هم انجام شده اما مقدار آن زیاد نیست .اما به نظر میرسد چشمانداز روشنی در آینده
برای این موضوع وجود دارد تا بتوانیم تعامالت را افزایش دهیم و سرمایهگذاریهای بیشتری از طرف چینیها در
بخش معادن داشته باشیم .رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت :ما باید تالش کنیم تا سرمایهگذاری
چینیها در بخش معادن ایران را افزایش دهیم و آنها را هم عالقمند کنیم که به این بخش وارد شوند  .وی افزود:
امروز جلسهای با حقیقتپور نماینده پیشین مجلس که متولی این امر شده است داریم تا بتوانیم طرحهای را ارائه
دهیم که سرمایهگذاری چینیها را جذب کنیم .البته پیش از این آقای الریجانی متولی این امر بودند .االن اتاق
بازرگانی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه تشکیالت درگیر این موضوع هستند .

حدیث هفته :36
«رنج و صبر»
امیرالمومنین امام علی که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
مَن لَم یَصبِر عَلى َکدِّهِ صَبَرَ عَلَى اإلفالسِ؛

هرکس بر رنج کسب وکار صبر نکند ،باید رنج ندارى را تحمّل کند.
غرر الحکم و دررالکلم  ،ح . 898۷

حدیث دوم« :دلجوی خداوند متعال از رنج و بالی انسان»

امام باقر که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
ل اَهلَهُ بالهَدِیَّةِ ِمنَ
ل لَیَتَعَاهَدُ المُو ِمنُ بِالبَلَاء َکمَا یَتَعَاهَدُ الرَّجُ ُ
إنَّ اهللَ عَزَّ وَ جَ َّ
الَغیبَةِ وَ یَحمِیهِ الدُّنیَا کَما یَحمِی الطَّبیبُ المَریضَ.

خداوند عزیز و با جالل از بنده مؤمنش با رنج و بال دلجویی می کند،
همچنان که شخص با هدیه ای که از سفر آورده ،از خانواده اش
دلجویی می کند و خدا مومن را از دنیا پرهیز می دهد ،همچنان که
طبیب بیمار را (از بعضی خوردنی ها و آشامیدنیها) پرهیز می دهد.
اصول کافی(ط-االسالمیه)  ،ج ، 2ص (2۵۵باب شدة ابالء المومن حدیث)1۷

به ««خبـرنامه

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

پل ارتباطی با اعضا:
(فقط پیامک):

09221046867

📧: icfabulliten@gmail.com

http://ircfa.ir

