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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 د چین به فضا پرتاب ش برداری ماهواره نقشه

اسپوتنیک گزارش داد، سازمان    .چین یک ماهواره نقشه برداری از جنوب غرب این کشور به فضا پرتاب کرد : تسنیم

با هدف نقشه برداری از زمین با مقیاس گسترده زمینی    ۱۴-با موفقیت ماهواره گائوفن (CNSA) ملی فضایی چین

داد گائوفن  .خبر  مو  ۱۴-ماهواره  کمک  البه  حامل  ای  شک  ماهواره  مرکز  از  یکشنبه  روز  صبح  بی  تری  مارچ  نگ 

ماهواره نقشه برداری با قابلیت    ۱۴-گائوفن  غرب چین به فضا پرتاب شدشیچانگ در استان سیچوان واقع در جنوب  

  ۱۴-گائوفن  تصویربرداری استریو و اپتیکال است که قابلیت ارائه تصاویر استریو از سراسر جهان با دقت باال را دارد.

نمایش س مقیاس گسترده،  در  دیجیتال  توپوگرافی  برداری های  نقشه  دوربین های  به  مجهز  با  همچنین  بعدی  ه 

هدف به تصویر کشیدن ناهمواری ها با استفاده از داده های ارتفاع از سطح دریا، نمایش سه بعدی سطح زمین و  

بدنبال پرتاب این    ارائه اطالعات اولیه جغرافیایی را دارد.تصویربرداری های مبتنی بر ارتوفتوی دیجیتالی و همچنین  

و چهارمین ماموریت فضایی موشک های سری "النگ مارچ" اجرایی ماهواره جدید نقشه برداری، سیصد و پنجاه  

 شد. 

هوش مصنوعی آسانسور  /  سال   ۱۰کشورهای جهان طی ناخالص ملی  درصدی درآمد  ۱۴رشد 

 اقتصاد جهانی 

سبزیان میرخاندوسی  -  حسین  برجستهبه  : اقتصاددنیای   -  زیدعلی  از  یکی  حوزهعنوان  عصر  ترین  علمی  های 

به اساس  از  مصنوعی  هوش  پیادهحاضر،  و  طراحی  ماشیندنبال  انجام  سازی  قابلیت  که  بوده  محاسباتی  های 

تکارها  بار  نخستین  واژه  این  انسانی است.  از هوشمندی  آنها مستلزم سطحی  انجام  که  دارند  را  وسط جان یی 

سال   (John McCarthy) کارتیمک مصنوعی۱۹۵۶در  هوش  او  که  شد  مطرح  دارموث  کنفرانس   Artificial) در 

intelligence)  گرچه هوش مصنوعی در های هوشمند« تعریف کرد.  عنوان »دانش و مهندسی ساخت ماشینرا به

ها را انسان تر ذهن در قرون بسیار پیشنامگذاری شد ولی مفهوم آن  (Dartmouth Conference) کنفرانس دارموث

ها و شایعاتی در  ها، داستانبه خود مشغول کرده بود. در واقع تاریخ هوش مصنوعی از دوران باستان با افسانه 

آگ یا  هوش  دارای  مصنوعی  موجوداتی  شدهمورد  بخشید  آنها  به  سازنده  استاد  وسیله  به  که  آغاز اهی  است، 

نویسد که هوش مصنوعی »با آرزویی کهن ین مینویسنده انگلیسی در این باره چنشود. پامال مک کورداک،  می

شد آغاز  خدایان«  جعل  تالش   .برای  که  شد  کاشته  کالسیک  فیلسوفان  توسط  مدرن  مصنوعی  هوش  بذرهای 

فرآیمی تا  با دستکاری مکانیکی سمبلکردند  را  انسان  اندیشیدن  اختراعند  با  کار  این  کنند.  توصیف  ی هانه رایا  ها 

برنامه  قابل  دهه  ریدیجیتال  در  استدالل   ۱۹۴۰زی  انتزاعی  ماهیت  پایه  بر  که  ماشینی  یعنی  رسید،  خود  اوج  به 

صورت جدی ن را بر آن داشت تا به های پشت آن تنی چند از دانشمنداریاضی ساخته شده بود. این وسیله و ایده 

آلن  بگذارند.  بحث  به  را  الکترونیکی  مغز  یک  سا  امکان ساخت  در  مشهورش  مقاله  در  که سبب   ۱۹۵۰ل  تورینگ 

پویش برای ماشینشتاب گرفتن  تنها شد، چنین می (thinking machines) های خردمندهای مدرن  گوید که »ما 

 .«افزاید که »اما کار بسیاری باید انجام شودینیم« و میبفاصله کوتاهی را در پیش روی خود می

دانش    کشورتالقی  رقابت  و  مالقات  //    هاها  و  تالقی  پهناور  گستره  باید  را  مصنوعی  هوش  کلی  نگاه  یک  در 

دانش  از  ریشه بسیاری  دانست.  جدید  و  قدیم  فنون  و  علوم،  ایدهها،  و  فلسفه،  ها  در  باید  را  آن  اصلی  های 

عصبشناسیزبان  روانشناسی،  ریاضیات،  بهینه،  و  احتماالت  کنترل،  نظریه  فیزیولوژی،   سازیشناسی، 

(optimization) رایانه، مهندس، جست در علوم  و متعددی  گوناگون  کاربردهای  تاکنون  این حوزه علمی  کرد.  وجو 



 
آنزیست  آتی  اثرات  به  نوشتار  این  در  که  است  داشته  اقتصادی  و  اجتماعی  علوم  و  جهان   شناسی  اقتصاد  در 

المللی انجام داده است،  ره بینهای مشاویکی از شرکت PWC ای که شرکتبر اساس مطالعه  .شودپرداخته می

هزار میلیارد دالر بر اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت؛ یعنی   ۱۵/  ۷حوزه هوش مصنوعی به تنهایی    ۲۰۳۰تا سال  

هزار میلیارد دالر فقط    ۶/  ۶ی چین و هند. از این میزان تاثیر،  چیزی بیشتر از مجموع خروجی فعلی اقتصاد کشورها

تا سال    .خاطر اثراتی است که این فناوری بر بخش مصرف دارددرصد احتماال به۹  /۱ی و  وربه خاطر افزایش بهره 

 :تند ازگیری از هوش مصنوعی و اثرات اقتصادی آن در مناطق جهان متفاوت خواهد بود که به ترتیب عبار بهره  ۲۰۳۰

  ۷نی رقمی معادل  د. یعمستقیما از حوزه هوش مصنوعی خواهد بو  ۲۰۳۰آن تا   GDP درصد از۲۶/  ۳۱چین که   -۱

 .هزار میلیارد دالر

مستقیما از حوزه هوش مصنوعی خواهد بود. یعنی   ۲۰۳۰آن تا سال   GDP درصد از۱۴/ ۵ایاالت متحده آمریکا که   -۲

 .هزار میلیارد دالر ۳/ ۷رقمی معادل 

ود. این یعنی  اهد بمستقیما از حوزه هوش مصنوعی خو  ۲۰۳۰آن تا سال   GDP درصد از۱۱/  ۵اروپای جنوبی که   -۳

 .میلیارد دالر   ۷۰۰رقمی معادل 

مستقیما از حوزه هوش مصنوعی خواهد بود. این   ۲۰۳۰آن تا سال   GDP درصد از۱۰/  ۴آسیای توسعه یافته که   -۴

 .الرمیلیارد د  ۹۰۰یعنی رقمی معادل 

بود. این یعنی   خواهدمستقیما از حوزه هوش مصنوعی    ۲۰۳۰آن تا سال   GDP درصد از۹/  ۹اروپای شمالی که   -۵

 .هزار میلیارد دالر ۱/ ۸رقمی معادل 

مستقیما از حوزه هوش مصنوعی    ۲۰۳۰آن تا سال   GDP درصد از۵/  ۶آفریقا، اقیانوسیه و سایر بازار آسیا که   -۶

 .هزار میلیارد دالر ۱/ ۲رقمی معادل  خواهد بود. این یعنی

مستقیما از حوزه هوش مصنوعی خواهد بود. این یعنی    ۲۰۳۰آن تا سال   GDP درصد از۵/  ۴آمریکای التین که   -۷

معادل   دالر  ۵۰۰رقمی  نشان   .میلیارد  باال  باال ترتیب  اعداد  تمامی  و  زمینه است  این  در  فعالیت جدی چین  دهنده 

درصد افزایش خواهد یافت.  ۱۴جهانی تا   GDPفقط در نتیجه هوش مصنوعی،    ۲۰۳۰سال    حاکی از آن است که تا 

عدد فناوچنین  این  انقالبی  اثرات  از  حاکی  اقتصادی کشورهاستی  تحول  در  نو  .ری  فناوری  مصنوعی  ین هوش 

سیستم بهبرای  را  هوشمندانه  اقدام  و  یادگیری  تفکر،  محیط،  رفتار  درک  مزیت  که  است  کامپیوتری  این   های 

میسیستم حوزهها  عمیقدهد.  یادگیری  شامل  مصنوعی  هوش  دربرگیرنده  اصلی  ، (Deep Learning) های 

،  (Natural Language Processing) در ابعاد و حجم داده زیاد، زبان طبیعی (Machine learning) یادگیری ماشین

 .ک استاتیروب (Game theory) ها، نظریه بازی (Machine Vision) بینایی ماشین

از حوزه //    های تحت پوششحوزه   فناوری هبرخی  از  را  تاثیر  بیشترین  که  وش مصنوعی خواهند داشت  هایی 

 :عبارتند از

مالی، سالمت، خودروسازی، سیستمسرویس • و خدمات  ارتباطات و سرگرمی، هها  تکنولوژی  نقل،  و  ای حمل 

های بزرگی نظیر گوگل، مایکروسافت،  در حال حاضر شرکت  ها و صنایع خرد و کوچکفروشی، انرژی، کارخانه خرده

به شدت در حال  فیس آمازون  و  بوده و سرویسبوک  در حوزه هوش مصنوعی  فعالیت خود  های بسیار  گسترش 



 
های مختلف و دستیار هوشمند گوگل را در زمینه  Google brain  ،Facebook Deep Text  ،AOL انگیزی همانندحیرت

فناوری هوش مصنوعی پتانسیل دگرگونی بازارهای فعلی را داشته و مدل کسب   .انده دادههوش مصنوعی توسع

با توجه به نوظهای بزرگ را با چالش روبه اری خیلی از شرکت و ک  بینی وزه و پیش هور بودن این حرو خواهد کرد. 

ین حوزه باعث از دست دادن کشور عدم توجه نهادهای حاکمیتی و تاثیرگذار کشورمان به ا  GDP تاثیر شگرف آن بر

برای صنایع و کسب و  هفرصت طالیی امروز شده و چالش  ایجاد میای اساسی  آینده کند که  کارهای کشور  در 

جود برنامه بلندمدت و ملی اکثر کشورها برای این حوزه  غیرقابل جبران است.نکته جالب درخصوص این فناوری و

مص هوش  حوزه  برای  امارات  که  نحوی  به  و  بوده  است  کرده  ایجاد  مجزا  وزارتخانه  و  حاکمیتی  نهاد  یک  نوعی 

را دارد.با    ۲۰۳۰کارگیری فناوری هوش مصنوعی تا سال  امارات از طریق به  GDP درصدی  ۳۵ریزی افزایش  برنامه 

آنچه به  به  توجه  مصنوعی  که هوش  است  ضروری  توجه گفته شد،  مورد  جدی  بسیار  موضوعات  از  یکی  عنوان 

متعدد  های  تواند در زمینه تردید تحقق چنین امر مهمی میگذاران ملی قرار گیرد. بی ن و سیاست تمامی مسووال

از موضوعات از جمله   تاوردهای عظیمی را برای کشور عزیزمان به ارمغان آورد. دستاوردهایی که طیف زیادیدس

 .سالمت، امنیت، مالی، بانکداری، کشاورزی و صنعت و... را در برخواهند داشت

 سبقت چین از آمریکا در اروپا /  شریک اول قاره سبز در تجارت تغییر کرد

آذری  -اقتصاد  دنیای  پشت  : شادی  با  بزرگ چین  به  بار  نخستین  برای  اروپا،  با  تجارت  در  آمریکا  گذاشتن  ترین سر 

تازه  این  تبدیل شد.  قاره سبز  تجاری  بین  ترین دستاورد شریک  نظم  که  را دستخوش  المللی  چین است؛ کشوری 

نگرانی  آمریکا رقم زده است. در شرایطی که طی    هاییتغییر کرده و  به    ۲۰۲۰نخست  ه  ما۹را برای  واردات چین 

آمریکا و هم    ۴/  ۵قاره سبز رشد   از  اروپا  اتحادیه  ثابت بوده، هم واردات  اتحادیه به آن  درصدی داشته و صادرات 

اتحا را شاصادرات  منفی  آمریکا رشد  به  اروپا  مقامات چین وضعیت جدیددیه  بوده است.  اروپا    هد  و  برای خود  را 

ترین دستاورد جمهوری خلق چین  ین شریک تجاری اروپا تبدیل شد. این تازه تربزرگ چین به    .کنندمثبت توصیف می 

بین  نظم  که  حکومتی  نگرانی است،  و  کرده  تغییر  دستخوش  را  انالمللی  و  برخی ها  و  آمریکا  برای  را  تقاداتی 

گزات قدر به  است.  زده  رقم  اروپایی  دهای  چین  خارجه  وزارت  چونیینگ، سخنگوی  هوآ  نیوزویک،  کنفرانس رش  ر 

ا که ماه گذشته میالدی منتشر شده بود، آن را خبری خوش برای خبری روز جمعه ضمن ستایش آمار تجاری اروپ 

د  آمار رسمی اتحادیه اروپا منتشر کر  ی که نشریه نیوزویک به نقل از دفتر»هر دو طرف چین و اروپا« خواند. آمار

میلیارد    ۴۲۵/  ۵ز ماه ژانویه تا سپتامبر سال میالدی جاری به  دهد که ارزش تجارت چین و اتحادیه اروپا ا نشان می

یا حدود   تجاری    ۵۱۶/  ۸یورو  روابط  ارزش  که  در حالی است  این  بالغ شده است.  ها آمریکا، که مدت میلیارد دالر 

  ۵۰۱  میلیارد یورو یا حدود  ۴۱۲/  ۵به تنها    ۲۰۲۰شابه سال  تجاری این اتحادیه بود در سه فصل مترین شریک  بزرگ 

، چین شریک تجاری اصلی ۲۰۲۰ماه نخست سال    ۹میلیارد دالر رسید. در آمار منتشر شده چنین آمده است: »در  

ادامه در  گزارش  است.«  بوده  اروپا  افزایمی   اتحادیه  حاصل  نتایج  »این  و    ۴/  ۵ش  افزاید:  بوده  واردات  درصدی 

همزمان و در همین مدت، تجارت اتحادیه اروپا با    صادرات به چین در سطحی ثابت و بدون تغییر باقی مانده است.

حادیه  دهد واردات اتهم در صادرات و هم در واردات بوده است. آمار نشان می  آمریکا اما شاهد افتی قابل توجه

در    «.درصدی را شاهد بوده است  ۱۰درصدی و صادرات اروپا به آمریکا رشد منفی    ۱۱  /۴اروپا از آمریکا رشد منفی  

ای از پیوندهای قوی چین و اتحادیه اروپا توصیف کرده و به این نکته اشاره کرده است  ر را نشانه آ این تغییپکن، هو

ی بیشتر برای توسعه بیش از ترین شریک تجاری چین بوده است و البته هنوز فضاها بزرگکه اتحادیه اروپا سال 

ن شرکای تجاری مهم یکدیگر به شدت اقتصاد  عنواپا به تحادیه اروپیش این روابط نیز وجود دارد. هوآ گفت: »چین و ا 

می  کامل  را  زمینه همدیگر  در  و  گسترده کنند  همکاری های  از  پتانسیلای  از  بالقوهها  برخوردارندهای  البته    «.ای 

ری نخستین اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است. گرچه این بیما  ۱۹-طه پاندمی کوویدنوسانات زیادی به واس



 
مشاهده شد، اما این کشور توانست احیایی سریع را در برابر آن به نمایش بگذارد. این موفقیت موجب   بار در چین

بود   شرایطی  در  اما  این  گیرد.  سر  از  سرعت  به  را  خود  تجارت  بتواند  چین  که  به شد  کشورها  سایر  ویژه  که 

یر شدند. تا جایی که آمریکا هنوز هم  گماری همهگیر این بیکشورهای غربی و از همه آنها بدتر آمریکا، به شدت در

چین و آمریکا هر دو در تالشند تا جایگاه خود را    .شاهد رکوردزنی آمار مبتالیان و جان باختگان خود در هر روز است

بینعنوان حامی جهان در  به  نزاع نعرصه  این  را در  یکدیگر  از گاهی  اثبات رسانند و هر  به  یر مغلوب گفسالمللی 

وخامت    .کنندیم به  رو  پاندمی  با  رابطه  در  هم  اروپا  اتحادیه  شرایط  اما  آمریکا  از  چین  اخیر  سبقت  با  همزمان 

قرنطینه  و  تعطیالت  سرگیری  از  به  مجبور  اتحادیه  این  عضو  کشورهای  و  د گذاشته  شده ها  ملی  که  ر سطح  اند 

در این رابطه گفت که جدیدترین آمار  است. هوآ    بار آورده  هایی را در زندگی روزمره و تجارت این کشورها به اخالل

اروپاستطور کامل نشان تجاری »به  اتحادیه  با  و پتانسیل زیاد روابط اقتصادی و تجاری چین  پویایی  وی   «.دهنده 

ب این موضوع  که  و سازنده است.خاطر نشان کرد  با    رای هر دو طرف خوب  تجارت چین  افزود: »رشد سریع  هوآ 

بهاتحادی اروپا  اجتماعیشدت موجب    ه  توسعه  رونق  و  زندگی مردم هر دو طرف   -تقویت  رفاه  بهبود  و  اقتصادی 

توافق شاخص به  او  است.«  چینشده  جغرافیایی  امضا شد-های  طرفین  بین  سپتامبر  ماه  در  که  اروپا   اتحادیه 

بود. عالوه  گرفته  تجارت محصوالت کشاورزی شکل  ترویج  با هدف  که  کرد  افزود  براشاره  برای  که مذاکرا  این  تی 

های نو«  های اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا به قله منظور رساندن »همکاری ها به گذاریافزایش سرمایه 

ها در اروپا در جریان است، بلکه در سرتاسر جهان به در جریان است. وی گفت که این مدل از همکاری با چین نه تن

  ۱۹ترین اقتصاد جهان در قرن  عنوان بزرگ گرفتن لقب خود به رای بازپس  ی که چین بسرعت  .کار گرفته شده است

میالدی در پیش گرفته توجه بسیاری را در غرب به خود جلب کرده است. هم اکنون چین در جایگاه دومین اقتصاد  

اه  ت، در جایگ دست گرفاست و وقتی حزب کمونیست این کشور در زمان جنگ جهانی دوم قدرت را به بزرگ جهان  

و  پنجمین   آلمان  فرانسه،  همچون  کشورهایی  اروپا،  در  دارد.  هم  مخالفانی  چین  البته  بود.  جهان  بزرگ  اقتصاد 

را متهم کانگلستان، کشوری که به  اتحادیه خارج شده است، چین  این  از  اینکه در اقتصاد،  ردهطور رسمی  به  اند 

با سوء آسیا  ژئوپلیتیک  مجادالت  و  بشر  اخالفاده موجب  استحقوق  که ایجاد  این است  اما  واقعیت  ل شده است. 

ریاست دوران  در  برلین  و  داشتهپاریس  واشنگتن  با  سردی  روابط  هم  آمریکا  چین جمهوری  با  هم  ترامپ  اند. 

ش بود تا روابط دو سوی اقیانوس اطلس با متحدان اروپایی را بازتعریف  جویانه داشت و هم در تالمواضعی مقابله 

بایدن، اتحادیه اروپا از هم اکنون در حال تدوین فرمولی برای استراتژی جدید همکاری    قدرت رسیدناال با به  کند. ح

  .با بایدن است

 چین پس از چند دهه خرید برنج را از هند آغاز کرد 

، برای اولین بار در سه دهه اخیر ۲۰۲۰ر کاهش شدید تولید برنج در جهان در سال  تاثیت  چین، تح : دنیای اقتصاد

تاثیر کاهش شدید تولید به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، چین تحت  .اردات برنج را از هند آغاز کردو

هند که صادرکننده   .از سر گرفتهند را رنج از ، برای اولین بار در سه دهه اخیر واردات ب۲۰۲۰برنج در جهان در سال 

کند. چین که یک واردکننده بزرگ برنج در  ، به چین صادر می ی اول برنج در جهان است برنج خود را با تخفیف شدید

تا قبل از این تاجرانمیلیون تن برنج مصرف می  ۴ست هر سال حدود  جهان ا با این حال  با اشاره به    کند.  چینی 

ک کیمشکالتی  در  برن ه  می فیت  امتناع  آن  واردات  از  دارد  وجود  هندی  کل   .کردندج  اتحادیه  رئیس  رائو،   کریشنا 

می  هند  برنج  حدود  گویصادرکنندگان  در  بار  اولین  برای  است.   ۳۰د:  کرده  خریداری  برنج  هند  از  چین  اخیر  سال 

ها، تاجران  طبق گزارش  .دهند   افزایش  احتمال دارد آنها پس از مشاهده کیفیت غالت هندی سال آینده خرید خود را

تا فوریه با قیمتی   ته را برای تحویل در بازه دسامبرهزار تن برنج غیرباسماتی یا شکس  ۱۰۰هندی قرارداد صادرات  

تایلند که دومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان و اولین صادرکننده برنج    .انددالر برای هر تن، امضا کرده   ۳۰۰حدود  



 
ترین سطح تواند صادرات برنج این کشور را به پایین رو شده است که میدیدی روبه کسالی شت با خشبه چین اس

 .تر استدالر در هر تن از برنج هندی گران ۳۰سال اخیر برساند. قیمت صادرات برنج تایلندی به چین حداقل  ۲۰در 

 ا باید با حسن نیت با یکدیگر همکاری کنند پکن: چین و آمریک 

حسن نیت  سفیر چین در آمریکا در اظهاراتی تاکید کرد دوکشور باید در همکاری بایکدیگر   : ان جوانباشگاه خبرنگار

به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر پکن در واشنگتن امروز )شنبه( در سخنانی با اشاره به باالگرفتن    .داشته باشند

این مقام چینی در بیانیه خود گفت:   .اکید کردها میان دو کشور، بر همکاری آمریکا و چین همراه با حسن نیت تتنش

بر حسن   را  باید همکاریشان  آمریکا  و  نهند»چین  بنا  و    .«نیت  امنیتی  مسائل  دلیل  به  آمریکا،  و  چین  میان  روابط 

های گذشته رسیده، یک نشریه چینی نوشت: »وخامت اوضاع حال  ترین حد در دههتجاری، در حال حاضر به پایین

رات  از همین رو این سفیر که از طریق ارتباط ویدئویی اظها  .«ای خطرناک رسیده استبه مرحله  حاضر این روابط

در مسیری درست و بهبود آن هر دو طرف باید با حسن نیت قدم  خود را منتشر کرده گفت: »برای قرار گرفتن روابط  

خنانش گفت: »به نظر  بخشی از س  براساس متنی که در وبگاه سفارت چین در آمریکا منتشر شده او در  .«بردارند

روابط میان آمریکا و چین پس از شیوع ویروس جدید   در  تنش  .«من چین نباید کاری کند که بقیه را راضی نگاه دارد

های مختلفی باال گرفته است. اما زمانی این روابط رو به وخامت گذاشت که در ماه مرداد امسال دو  کرونا، از جنبه 

اقداماتی متق  ر  یکدیگر در کشورهایشان دادندابل دستور  کشور  اوایل سال جاری    .به بستن کنسولگری  همچنین 

چینی  میالد شهروندان  شمار  آمریکا  در  ی  که  کشور  این  از  کارمندانی  و  داد  کاهش  را  آمریکا  در  کار  به  مجاز   

 .اج کرددند را اخرهایی همچون »نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و واشنگتن پست« مشغول به کار بورسانه 

 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۱۷افزایش نرخ رسمی   ،۹۹آذر17

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  مرکزی  نرخ    ۴۷بانک  اساس  این  بر  که  کرد  اعالم  )دوشنبه(  امروز  برای  را  ارز   ۱۷ارز 

و  ارزک  ۱۵افزایشی،   ماند  ۱۵اهش  ثابت  گذشته  روز  به  نسبت  نیز  و    .ارز  ایرنا  گزارش  بان به  اعالم  اساس  ک  بر 

ریال و هر   ۳۸۴هزار و    ۵۶هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲بدون تغییر  (  ۹۹آذر    ۱۷مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز )

ریال، کرون سوئد چهار هزار  ۱۵۳زار و  ه  ۴۷همچنین هر فرانک سوئیس    .گذاری شدریال قیمت  ۹۶۱هزار و   ۵۰یورو  

نروژ چهار    ۹۶۸و   کرون  و  ریال،  دانمارک    ۶۹ر    ۷هزار  کرون  و    ۶یال،  روپیه هند    ۸۴۷هزار  درهم    ۵۷۰ریال،  ریال، 

 ۲۴۱هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۸۷۱هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱امارات متحده عربی  

ریال، دالر    ۲۳۲هزار و    ۱۰۹عمان    ریال، ریال  ۴۱۹کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ  ۳۹۲هزار و    ۴۰ژاپن  ریال، یکصد ین  

در تابلوی بانک مرکزی، امروز    .گذاری شدریال ارزش   ۵۶۵هزار و    ۲۹رر یال و هر دالر نیوزیلند    ۸۴۷هزار و    ۳۲کانادا  

  ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۷ریال، روبل روسیه    ۳۷۵نج هزار و  ریال، لیر ترکیه پ  ۷۵۸هزار و    ۲هر راند آفریقای جنوبی  

ریال،    ۲۰۸هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۷ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و    ۵۳۹هزار و  

و    ۱۱ریال سعودی   بحرین    ۲۰۰هزار  دینار  و    ۱۱۱ریال،  دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار  و    ۳۱ریال،  یکصد  ریال،    ۴۷۴هزار 

ریال، یکصد    ۳۲ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۵۸و  ار  هز  ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۵۸۵هزار و ر    ۴۹تاکای بنگالدش  

ریال    ۱۸۷هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی    ۷۲۱ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    ۴۱۹هزار و    ۳۵روپیه نپال  

ریال،    ۱۱۷هزار و    ۱۳۹ریال، یکصد بات تایلند    ۴۲۸هزار و    ۶ان چین  بر اساس این گزارش، هر یو  .قیمت گذاری شد

ریال،    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۷۹۸هزار و    ۳۸جنوبی  هزار وون کرهریال، یک   ۳۱۸هزار و    ۱۰مالزی  رینگیت  

https://www.irna.ir/news/84137731/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84137731/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 
  ۹۷۵هزار و    ۲دونزی  هزار روپیه انریال، یک   ۷۲۱هزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان    ۹۷۹هزار و    ۹یکصد تنگه قزاقستان  

ب   ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان   ریال،   ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۳۸۲هزار و    ۱۶الروس  ریال، روبل جدید 

ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار  ۷۱۷ریال، سومونی تاجیکستان سه هزار و  ۳۸۱هزار و  ۸۷یکصد پزوی فیلیپین 

 گذاری شدریال ارزش ۱۱۸هزار و  ۱۲منستان ریال و منات جدید ترک ۲۰۶و 

 

 گذرد ها از ایران میاز شانگهای تا چابهار؛ همه راه

»اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهوری به تازگی در اجالس نخست وزیران سازمان همکاری    -ایرنا  -تهران

ای این سازمان برای همکاری در پروژه عظیم ریلی چابهار به زاهدان دعوت کرده است. سؤال این  شانگهای از اعض

به گزارش ایرنا، نوزدهمین اجالس نخست //    برای اعضای سازمان یاد شده مهم باشد؟ را باید چابهار  است که چ

جمهوری و همچنین شش    وزیران شانگهای روز دوشنبه هفته قبل با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس

قزاقستان و  ازبکستان  قرقیزستان،  تاجیکستان،  روسیه،  چین،  کشورهای  از  وزیر  ب  نخست  نخستین  ببرای  ه  ار 

برگزار   ویدئوکنفرانس  صورت  به  و  هند  کشور  به   .شدمیزبانی  پرداختن  ضمن  جمهوری،  رییس  اول  معاون 

ای اهمیت بندر یافتن سازو کار بانکی و پولی منطقه   ها و موضوعهای مهمی چون تروریسم، برجام و تحریم موضوع

افغانستا مسیر  در  آن  ریلی  اتصاالت  و  و  چابهار  یادآسیان  را  مرکزی  و  ی  شد  همکاری   آور  سازمان  اعضای  از 

کرد به زاهدان دعوت  ریلی چابهار  پروژه عظیم  در  برای همکاری  این است که موقعیت خاص   .شانگهای  واقعیت 

للی حمل و نقل از رویکردهای اساسی وزارت  المالمللی باعث شده است که توسعه بیننزیت بینایران در امر ترا

های راهبردی باشد. بنابراین،سخنان جهانگیری در اجالس شانگهای را مید در برنامه ازی دولت تدبیر و اراه و شهرس

است    یازدهم و دوازدهم این بودههای  سال گذشته تالش دولت   ۸طی حدود    .نیز باید در همین راستا تفسیر کرد

توسعه حمل برای  بر تعریف کریدورهای جدید  المللی  که عالوه  بین  ترانزیتونقل  و  و  زیرساخت  کاال  های مسافر، 

به   مبرمشان  نیاز  به  توجه  با  همکاری شانگهای،  اعضای سازمان  کند.  تامین  نیز  کشور  داخل  در  را  آن  نیاز  مورد 

 .انند در دستیابی به اهداف مورد نظر دولت نقشی مهم داشته باشندتومسیرهای تجاری ایران می 

ای  Shanghai Cooperation شانگهای   ان همکاری سازم//    ران مهم است؟ سازمان شانگهای چیست و چرا برای 

Organization – (SCO)  ،با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه ، ابتدا با هدف مبارزه 

در سال  چی تاجیکستان  و  قرقیزستان  قزاقستان،  گروه شانگهای    ۱۹۹۶ن،  عنوان  تحت  به    ۵در شهر شانگهای  پا 

کشور رسید و نام آن  ۶تعداد اعضای آن به  ۲۰۰۱با پذیرش عضویت ازبکستان در سال گذاشت. سپس  رصه ظهورع

عنوان اعضای ناظر    هند و پاکستان بهسه کشور ایران،    ۲۰۰۵در سال    .نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد

)  ۱۳۸۳بهمن  ۱۰ن در تاریخ ایرا  .دئم آن درآمدنبه عضویت دا ۲۰۱۷به این سازمان پیوستند. هند و پاکستان در سال 

ناظر در اجالس (    ۲۰۰۴ به عنوان  پاکستان و هند  به آن همراه  پیوستن  ارائه کرد و سند  را  تقاضای عضویت خود 

در شه تاریخ  سران سازمان  در  قزاقستان  آستانه  ماه    ۱۵و    ۱۴ر  از    .امضاء شد  ۱۳۸۴تیر  قبل  سازمان شانگهای 

کنار   در  »آسهسازمانهرچیز  چون  آسیا    هایی  در  همگرایی  فرایند  از  بخشی  اوپک«  و»  »سارک«  »اکو«،  آن«، 

شد، چنانچه اعضای نیز به عنوان کشوری مهم در قاره آسیا بدون شک از این همگرایی منتفع خواهد   است. ایران

امنیتی    هایایران در همکاری   برای نمونه حضور و مشارکت  .سازمان شانگهای نیز از تعامل با ایران نفع خواهند برد

تواند به تقویت امکان دستیابی به اهداف امنیتی سازمان شانگهای کمک کند. زیرا تجارب ایران در  و سیاسی می

ا موارد  و  قاچاق  تروریسم،  با  اعضای  مبارزه  سایر  برای  عراق  و  افغانستان  کشورهای  با  همسایگی  و  منیتی 

های امنیتی مشترکی را موجب شده و به نگرانی   ان و اسیای مرکزی نیزسازمان جذابیت دارد و مرز مشترک ایر

ن  در منطقه مستلزم حضور و همکاری جدی ایران در ترتیبات امنیتی حوزه جغرافیایی سازما طور کلی امنیت پایدار

سازمان به عالوه، نباید فراموش کرد که در کنار مسائل امنیتی دو هدف اصلی و مهم دیگر این     .شانگهای است

https://www.irna.ir/news/84132346/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF


 
گرایی در عرصه  های تجاری و موانع و فواصل اقتصادی و دیگری مقابله با یکجانبه حذف محدودیتعبارت است از  

های اقتصادی چین از رنگ و لعاب بیشتری  لندپروازی المللی. از یک طرف این اهداف امروزه با در نظر گرفتن ببین

برای شده  یاد  هدف  دو  هر  دیگر  طرف  از  و  بس  برخوردارند  اهمیت  حائز  استایران  که    .یاری  است  این  واقعیت 

قابل توجهی که در کشورهای عضو ساکن هستند چه از نظر ذخایر رو زمینی و زیر    وسعت جغرافیایی و جمعیت

رود. محدوده  ازار مصرف ظرفیت غیر قابل انکاری از نظر اقتصادی برای اعضا به شمار می زمینی و چه به لحاظ ب 

است. یعنی حدود  میلیارد نفر    ۳میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی آن حدود    ۶۰شانگهای حدود    انزم جغرافیایی سا

جغرافیایی و جمعیتی    افزایش تعداد اعضاء بر این وسعت یک سوم مساحت و جمعیت جهان را در بر گرفته است.

های گفت وگو ی ناظر، طرف ضااعکنیم که با حضور  خواهد افزود. اگر به تصویر فوق نگاهی بیاندازیم مشاهده می

گسترده  هم  باز  سازمان  این  وسعت  میهمانان  شدتر  و  حوزه    .خواهد  در  عظیمی  اقتصادی  ظرفیت  بنابراین، 

های فعال کردن و استفاده از این ظرفیت عظیم  از مهمترین راه  اقتصادی برای ایران نهفته است و یکی-جغرافیایی

. بنابراین، معاون اول رئیس جمهوری به درستی دست دریایی( است  نقل )زمینی و های حمل و  توسعه زیرساخت

 .ستروی این مورد گذاشته ا

بو//    چرا چابهار مهم است؟  فرد  به  به جغرافیای آسیا و خاورمیانه مبین منحصر  ژئوپلیتیکی  نگاهی  دن موقعیت 

عضوی از مجموعه کشورهای جغرافیایی آسیا وجود دارد؛  -های سیاسیدیایران است. ایران در بیشتر تقسیم بن

اعضای کشورهای حاشیه دریای خزر است  کی از اعضای کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ از خاورمیانه است؛ ی

زیر از  بخشی  همچنین  و  است  میانه  آسیای  به  متصل  میو  شمار  به  غربی  جنوب  آسیای  چنین     .رودمجموعه 

ب و شرق از یک طرف و شمال و جنوب از طرف دیگر بدل  موقعیت منحصر به فردی آن را به چهارراه مواصالتی غر

پایگاه اطالع رسانی دولت  کرده ا بزرگراهست.  از مهمترین  ایران در آن  تصویری دقیق  های آسیا و نقش و جایگاه 

شود و پس از عبور از کشورهای چین، کـره  از توکیو ژاپن آغاز می AH ۱بزرگراه   :AH ۱بزرگراه     :تارائه کرده اس

پاکستاجن آسیـا، هند،  و شهرهاوبی، کشورهای جنوب شرق  ترکیه  غـرب  تا  ایران  و  افغانستان  و  ن،  استانبول  ی 

این   : AH ۸بزرگراه    .شود هی اروپا می بزرگرا  در شبکه E۸۰ یابد و از مرز بلغارستان وارد بزرگراه  ادیرنه ادامــه می

شود که   ر ایران منتهی میشده و به بندر امام دالند شروعکیلومتر از مرز بین روسیه و فن  ۴.۸۱۷بزرگراه به طول  

کل شب از  مهم  بزرگراه  میهشتمین  به شمار  آسیا  بزرگراهی  بزرگراه   :AH ۷۰بزرگراه    .رود که  این    ۴.۸۳۲طول 

طول این بزرگراه نیز به   : AH ۷۱بزرگراه    .شودز روسیه و اوکراین آغاز و به بندرعباس ختم میست و از مرکیلومتر ا

ر منطقه دشتک استان قزوین شود و د آغاز می AH ۱کیلومتر از منطقه دالرام در افغانستان واقع در بزرگراه    ۴۲۶

بزرگراه   در  پایان می AH ۷۵واقع  بزرگراه طول   : AH ۷۲بزرگراه    .رسد به  بوشهر   ۱.۱۴۷این  به  را  تهران  کیلومتر 

بزرگراه دیگری است   :AH ۷۵بزرگراه    .نیز هم مسیـر است AH ۸و   AH ،۲ AH ۱های   کند که با بزرگراه متصل می

ه بزرگرا  .کندکیلومتر متصل می  ۱.۸۷۱به طول   AH ۵ه منطقه آزاد چابهار واقع در بزرگراه  که تجن در ترکمنستان را ب

۷۸ AH: بزرگراه  عشق در  واقع  ترکمنستان  در  طول   AH ۵آباد  به  مسیری  پیمایش  با  ب  ۱.۰۷۶نیز  ه شهر کیلومتر 

طول این   : AH ۸۲بزرگراه    .ندده را تشکیل می AH ۷۸رسد و بزرگراه   در ایران می AH ۲ن واقع در بزرگراه  کرما

گرج  ۱.۲۶۱بزرگراه   و  روسیـه  بین  مـرز  از  و  است  میکیلومتر  آغاز  در  ستان  واقع  خوی  شهر  در شمال  و  شود 

منطقه در  غربی  بزرگر آذربایجان  در  ایواوغلی  بنام  می AH ۱اه  ای  قالب بزرگراه   .یابد خاتمه  در  فوق  های 

و   قرار گرفته  متفاوتی  مانندکوریدورهای  آنها  از  برخی  دارند.  را  و جایگاه خاص خود  نقش  -کریدور شمال هر یک 

و    ۱۹۹۵جنوب ابتدا در سال  -ایجاد کریدور شمال  .انددروازه ورود به آسیای میانه را شکل داده  کتایکریدور   و جنوب

و  همکا  با روسیه  پیوستن  با  بعدها  اما  خورد،  کلید  ترکمنستان  و  ایران  هند،  قزاقستان،    ۹ری  دیگر شامل  کشور 

ای وسیع  قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بالروس، آذربایجان و عمان بسیار گسترده شد و از طریق شبکه 

 .کندمی های زیادی از آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل شها بخاز راه 



 
کریدور »کتای«، ایران، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان    همچنین،//    جنوب-طرح کوریدور بین المللی شمال 

  ۹۸و به پیشنهاد افغانستان ایجاد شد، در نیمه دوم سال    ۲۰۱۱که در سال   ور  کند. این کریدرا به یکدیگر وصل می 

هند مسیر  از  مرحله  دو  بندرعباس  -چابهار  -در  مسیر  و  س  -افغانستان  -افغانستان  از  استفاده  با  ند  تاجیکستان 

کاال در این کریدور    نکته مهم در مورد کریدور کتای این است که ترانزیت   .»کارنه تیر« به صورت آزمایشی افتتاح شد

های اقتصادی  زیر نظر شورای همکاری  ۱۹۵۹ون در سال  است. این کنوانسی (T.I.R) بر اساس مواد کنوانسیون تیر

الزم به   .شناخته می شود   ۱۹۷۵نون به نام کنوانسیون تیر  تجدید و اک  ۱۹۷۵سازمان ملل متحد ایجاد شد. در سال  

از  کشور به صو  ۵۸ذکر است که در حال حاضر   بین المللی استفاده می کنند. رت فعال  این سیستم حمل و نقل 

ی کنوانسیون تیر عبور کاال از کشورهای مابین مبدأ و مقصد بدون تشریفات گمرکی است که نقش  مهمترین ویژگ

توان درک کرد که چرا جهانگیری از باتوجه به آنچه گفته شد می  .ش زمان و هزینه حمل و نقل داردمهمی در کاه

بندری است که   چابهار .ده استاهدان دعوت کراعضای سازمان شانگهای برای همکاری در پروژه ریلی چابهار به ز

 .جنوب و همچنین کریدور کتای نقشی کلیدی دارد-در جایگاه ارتباطی ایران در منطقه و به ویژه در کریدور شمال

المللی واقع شده و قابلیت تبدیل شدن به یکی ه بین رااین بندر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مسیر چندین شاه

راهبر موقعیت دیاز  کشورهای  ترین  به  بزرگ«  »دروازه  عنوان  به  آن  از  خاطر  همین  به  و  دارد  را  ترانزیتی  های 

می  یاد  میانه  آسیای  کشورهای  و  افغانستان  آسیا   .شودمحصور  جنوب  در  تجاری  مراکز  اتصال  مستعد  بندر  این 

فغانستان و یک هزار و  کیلومتر با مرز ا  ۹۵۰ارس )دوبی( و آسیای میانه و افغانستان است. این بندر  )هند(، خلیج ف

قوت چابهار این است  در مقایسه با بندر گوادر یکی از نقاط    .کیلومتر با سرخس در مرز ترکمنستان فاصله دارد  ۸۲۷

ازبکستان   ترکمنستان،  مانند  میانه  آسیای  کشورهای  به  دسترسی  امن که  نا  خاک  از  عبور  بدون  را  غیره  و 

و ه برای چین  فافغانستان هم  برای هند  به سرمایه راهم میم  این رو هرچند چین  از  اقدام  کند.  گوادر  در  گذاری 

کاالهای هند از طریق راه مبادالتی چابهار،    .های خاص خود را داردرسد چابهار جذابیتاست اما به نظر میکرده 

تکمیل   .می شودنستان توزیع  جنوب افغانستان انتقال و از آنجا در سراسر افغا -شاه راه شمال  بم، زرنگ دالرام به 

امن  مسیر  آهن مشهد  راه  به  آن  اتصال  و  زاهدان  چابهار  آهن  طریق  راه  از  میانه  آسیای  به  دسترسی  برای  تری 

است بین  .ترکمنستان  کاال  نقل  و  و حمل  تجاری  مبادالت  زمان  کوتاهی  و  هزینه  ناظر    کاهش  و  کشورهای عضو 

های های الزم برای توسعه زیرساختد، انگیزهچین و هند آسیا یعنی  سازمان شانگهای به ویژه برای دو ابراقتصا

فراهم می را  یاد شده  قالب کریدورهای  در  نظر    .کندارتباطی،  از  اصلی جهان  از کشورهای  یکی  ایران  به عالوه، 

رود. میلیون نفر از بزرگترین کشورهای منطقه به شمار می  ۸۰جمعیتی باالی  ذخایر نفت و گاز است و با دارا بودن  

با پتانسیل  این نظر  از های ایران نیز در کنار موقعیت منحصر به فرد ژئو پلیتیکی دارای یک موقعیت ژئو اکونومیک 

تأثیرگذاری سازمان شانگهای نقش بسزایی  عظیم اقتصادی است و می و  افزایش قدرت  ستار   .ایفا کندتواند در 

 محمدی تلوار

 

 نان« با حضور مجیدی آغاز شد المللی فیلم »های جشنواره بین

کارگردان سرشناس   -ایرنا  -تهران "مجید مجیدی"  با حضور  نان«  فیلم »های  المللی  بین  دوره جشنواره  سومین 

  ۱۱۴ فیلم از  ۳۷۶ایرنا این جشنواره با حضور چهار هزار و  به گزارش    .یکشنبه در جنوب چین آغاز شد  ایرانی امروز

سینمای   ۱۵فیلم منتخب چینی و خارجی در    ۱۸۹کشورآغاز شده است و قرار است در طول برگزاری جشنواره،  

ی کارگران سرشناس مجید مجیدفیلم های    .چهار شهر هایکو، سان یا، دان جوئو و چیونگ های به نمایش در آید

همچنین با حضور مجیدی قرار است چند کارگاه آموزشی   ار است در این جشنواره به نمایش درآیدایرانی هم قر

برگزار شود بر »مجید مجیدی«، »حسین    .برای دانشجویان و فیلمسازان چینی  ایران عالوه  از جمهوری اسالمی 

دارد نیز حضور  فرهنگی  فعال  مرک ای شیونگ«  ه  شن»  .خلیفی«  تلویزیون  و  رادیو  این رییس  میزبان  و  زی چین 

https://www.irna.ir/news/84136815/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
»کمربند  در  واقع شدن  و  باز  درهای  سیاست  به  پایبندی  با  نان"  "های  جزیره  گفت:  افتتاحیه  آیین  در  جشنواره 

العاده جهان، از مزایای منحصر بفردی برخوردار است و می تواند منابع با کیفیت سراسر طالیی گردشگری« فوق 

با اشاره  .هان را به سمت خود جذب کندج به اینکه این جشنواره در یک دوران خاصی برگزار می شود و برای    او 

برگزاری به موقع جشنواره   سینماگران و تماشاگران فیلم در سراسر جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزود:

بهبود سریع صبین بر  تنها شاهدی  نه  نان"،  امیدالمللی فیلم "های  از  پرتوی  بلکه  واری  نعت سینمای چین است، 

 ۴Kشن اظهار داشت: فیلم مستند با کیفیت    .است به این معنا که بشر سرانجام بر همه گیری غلبه خواهد کرد

در این جشنواره برای نخستین «  ۲۰۲۰تولید رادیو و تلویزیون مرکزی چین به اسم »مبارزه چین با شیوع کرونا سال  

دم چین با کرونا را نشان می دهد که با اراده قوی و  د که صحنه هایی تکان دهنده از مبارزه مربار پخش می شو

 .کوشی تحت رهبری قوی حزب کمونیست چین و دولت چین انجام شدعشق و با سخت

 

 و تولید مواد تجزیه پذیر چین به دنبال کاهش مصرف پالستیک 

پالستیکی   -ایرنا  -تهران قالب طرحی زیست محیطی تصمیم گرفته است میزان مصرف محصوالت  در  دولت چین 

پذیر و قابل بازیافت    زمینه برای بازیافت پالستیک و استفاده از مواد جایگزین تجزیه  یکبار مصرف را کاهش دهد تا 

شود ر  .فراهم  شینهوا  ایرنا،  گزارش  کردبه  اعالم  یکشنبه  ا وز  یک بر  چین  بازرگانی  وزارت  جدید  اطالعیه  ساس 

بازیافت محصوالت  سیستم گزارش دهی در سراسر کشور راه اندازی شده است که این سیستم میزان استفاده و 

کند ثبت می  را  یکبار مصرف  ا  .پالستیکی  این  الکترونیکی و همچنین بر  تجارت  ساس، خرده فروشان و سکوهای 

میزامراک که  هستند  ملزم  چین  در  بر  بیرون  و  آماده  غذاهای  فروش  را  ز  محصوالتی  چنین  بازیافت  و  استفاده  ن 

چین در آغاز سال جاری میالدی طرحی قاطعانه را با هدف منع مصرف و یا کاهش چشمگیر تولید و    .گزارش دهند

سال آینده و با هدف مهار آلودگی    ۵  محصوالت پالستیکی که با محیط زیست سازگاری ندارند، در طول   تفاده از اس

کرد رود  .منتشر  می  سال   انتظار  تا  کشور  های    ۲۰۲۵این  آلودگی  موثر  و  کارآمد  ای  شیوه  به  بتواند  میالدی 

شهرهای مهم چین را کاهش دهد و  ه ها در  پالستیکی را کنترل کند و حجم زباله های پالستیکی در محل دفن زبال

الت پالستیکی به ک ایجاد کند و بتواند در زمینه تولید محصوالت جایگزین محصویک سیستم کامل مدیریت پالستی

 .پیشرفت برسد

 

 رین صادرکننده کاال به انگلیس چین بزرگت

تجار  -ایرنا    -تهران   محصوالت  صادرکننده  بزرگترین  عنوان  به  تاریخ  در  بار  اولین  برای  انگلیس شدچین  به  به    .ی 

گلیس حاکی است که این هوای چین یک گزارش جدید اداره ملی آمار انروز شنبه ایرنا از خبرگزاری شین   گزارش

جاری میالدی )تیر تا دی( برای اولین بار در تاریخ بیش از هر کشور دیگری از چین کاال   کشور در سه ماهه دوم سال

کاال وارد  ر( از چین میلیارد دال ۱۴.۸  میلیارد پوند )برابر ۱۱ر این مدت انگلیس  براساس این گزارش، د .استوارد کرده 

درصد   ۱۳.۴درصد در سه ماهه اول، به    ۸.۶کرده و سهم واردات چین در کل واردات انگلیس در این سه ماهه، از  

که چین بزرگترین بخش   در گزارش اداره ملی آمار انگلستان آمده است: این اولین بار در تاریخ است  .رسیده است

اختصا خود  به  را  انگلیس  واردات  کل  میاز  ماشین  .دهدص  گزارش،  این  گروه  براساس  بزرگترین  الکتریکی  آالت 

این در حالی  .انددرصد از کل واردات از این کشور را به خود اختصاص داده  ۳۵.۲اند و ن بودهکاالهای وارد شده از چی

یس، به دولت این  ال دولت آمریکا در پشت پرده مذاکرات تجاری دوجانبه با انگلاردیبهشت ماه امس  ۲۴است که در  

به گزارش ایرنا از    .ینه را انتخاب کندبین چین و ایاالت متحده یک گزکشور فشار آورده بود که در معامالت تجاری  

که در صورت معامله تجاری میان ای در توافق تجاری با انگلیس بود  روزنامه گاردین، آمریکا به دنبال قراردادن تبصره 

 .امه را داشته باشدنهایی از توافقکا آن را تائید نکند، حق عقب نشینی از بخش انگلیس و کشور دیگری که آمری

https://www.irna.ir/news/84136349/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84136349/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84136349/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84135932/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84135932/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://www.irna.ir/news/84135932/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3


 
در   دیپلماتاگرچه  اما  بود  نشده  برده  از چین  نامی  تبصره  درآن  انگلیس     اهرمی عنوان به را   آن واشنگتن   های 

ارزیابی و چین روابط بیشتر نزدیکی از جلوگیری برای بودند  انگلیس    توافق ۳۰ماده   اساس بر   تبصره  این  .کرده 

هرچند    .کندرا منع می  غیرآزاد   اقتصادهای با  همکاری که شده تهیه   کانادا  و مکزیکآمریکا،   میان پیشین جانبهسه

های انگلیسی نگران بودند ما دیپلمات انگلیس در همان ایام به صورت رسمی با آن اقدام آمریکا مخالفت نکرده بود ا

آ از  بخواهد  آمریکا  اکه  چین  قبال  در  انگلیس  در سیاست  نفوذ  برای  اهرمی  عنوان  به  کندن  گزارش   .ستفاده  به 

ف این  برایگاردین،  که معادل   انگلیسی طرف  شار  از مشارکت   فشارهایی است  لندن  دولت  انصراف  برای  آمریکا 

ال بود  مرداد امس  ۸در عین حال    .اندازی اینترنت پر سرعت نسل پنجم تحمیل کرده شرکت چینی هوآوی در پروژه را

مواضع ضد چینی کاخ سفید،  که دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس در یک عقب نشینی آشکار از همراهی از  

بط سازنده و  وگوی تلفنی با »وانگ یی« همتای چینی خود گفته بود که لندن همچنان به توسعه روادر یک گفت 

با دولت چین متعهد است، به طوری که برخی   کارشناسان این سخنان را ناشی از کاهش شانس پیروزی  مثبت 

ت آباندونالد  انتخابات ریاست جمهوری  در  بودند  رامپ  ارزیابی کرده  آمریکا  تارنمای    .ماه  از  نقل  به  ایرنا  به گزارش 

ز  گرفت که انگلیس دو قبلتر ناگزیر ا دو کشور در حالی صورت می وزارت امور خارجه انگلیس، رایزنی وزرای خارجه  

با دولت چین را ناوری هوآوی پایان داده بود و روابط  فشارهای آمریکا، به همکاری چند صد میلیون پوندی با غول ف

ونالد ترامپ  های انگلیسی ادعا کرده بودند که آن تصمیم ارتباطی با آمریکا نداشت اما د هرچند مقام  .دچار تنش کرد

را    و بیشتر این کار  -و گفت: ما کشورهای بسیاری را قانع کردیم  بالفاصله تصمیم انگلیس را مورد تحسین قرار داد

است هوآوی  از  دادم؛  انجام  من  نمیخود  میفاده  فکر  که  چرا  استکنم  ناایمن  امنیتی  ریسک  یک  انگلیس   .کنم 

د.  دارد که به بزرگترین شریک تجاری چین در اروپا تبدیل شو قصدپیشتر اعالم کرده بود که برای دوره پسابرگزیت  

ر میان دو  میلیارد دال  ۶۲سرمایه گذاری به ارزش    در جریان آخرین سفر رئیس جمهوری چین به انگلیس، یک بسته

تا انگلیس به بزرگترین شریک تجاری اروپایی چین تبدیل شود چین و انگلیس پیش از اختالفات    .طرف تکمیل شد 

میلیارد    ۳۵ن اساس انگلیس ذخیره یوانی خود را به  اخیر معتقد بودند که وارد عصر طالیی روابط شده اند. بر همی

 .ی خود در برنامه راه ابریشم چین حمایت کنددالر رساند تا با این ذخیره از فعالیت شرکت ها

 

 سازمان همکاری شانگهای و ضرورت یک »سوئیفت« آسیایی 

بین  -ایرنا-تهران اقتصادی  ایجاد هماهنگی  برای  اصل  در  که  کشورهای جهان طراحی    سوئیفت سازوکاری است 

اعمال برای  ابزاری  به  و  دور  خود  هدف  از  امروزه  اما  چتر   شده،  زیر  کشورهای  امر  این  است.  شده  بدل  تحریم 

ر ایجاد سازوکاری جایگزین انداخته است؛ آیا این سازمان ظرفیت چنین کاری را  سازمان همکاری شانگهای را به فک

اجالس    دارد؟  نوزدهمین  ایرنا،  گزارش  دوشنبه  به  روز  شانگهای  وزیران  اسحاق  نخست  حضور  با  قبل  هفته 

تاجیکستان،  روسیه،  چین،  کشورهای  از  وزیر  نخست  شش  همچنین  و  جمهوری  رییس  اول  معاون  جهانگیری، 

 .شدنفرانس برگزار  قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان برای نخستین بار به میزبانی کشور هند و به صورت ویدئوک

ها و بندر چابهار و اتصاالت ریلی های مهمی چون تروریسم، برجام و تحریم ن به موضوعی ضمن پرداختدکتر جهانگیر

شود و های یکجانبه آمریکا به عنوان اقدامی علیه تجارت آزاد جهانی محسوب میگفت: از آنجایی که اعمال تحریم

نگهای  جای آن دارد که سازمان همکاری شا قتصادی این کشور نیز تکرار شود،  تواند برای هر رقیب سیاسی یا ا می

جهانگیری ادامه داد: بهترین راه مقابله    .برای خنثی کردن این دست اقدامات غیرقانونی تدابیری متناسب اتخاذ کند

منطقه را از    ای است که بتواند کشورهای مستقلدر این خصوص، یافتن سازوکارهای بانکی و پولی بین منطقه 

ای با استفاده از  م را برای تبادل تجاری و اقتصادی بین منطقه های الزمانه خارج نماید و زمینه های ظالچرخه تحریم

یا تعریف ارز واحدی فراهم آورد که بتواند جایگزین مناسبی برای ارز واسط دالر در روابط تجاری  پول های ملی و 

استفاده وزیر روسیه به اهمیت  اند. نخست  ستان نیز بر این امر تأکید داشتهروسیه و قزاق  .کشورهای منطقه باشد

https://www.irna.ir/news/84137113/%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-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 
از  یکی  را  ملی  ارزهای  جایگزینی  و  کرد  اشاره  دالر  جای  به  عضو  کشورهای  تجاری  تبادالت  در  ملی  ارزهای  از 

میشوستین«اولویت  »میخاییل  دانست.  شانگهای  همکاری  سازمان  اصلی  خواهان های  جهانگیری  همچون    نیز 

های ازوکاری برای تامین مالی پروژه ن همکاری شانگهای در جهت ایجاد سهمکاری بیشتر کشورهای عضو سازما

کرد ارزیابی  اعضا  اقتصادی  رشد  موجب  را  آن  و  شد  بین پیش  .مشترک  تجارت  تقویت  خواهان  نیز  قزاقستان  تر 

  الزم به یادآوری است که  .شده بودکشورهای عضو از طریق استفاده از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دالر  

یک راه« به فکر -ق اهداف بلندپروازانه اقتصادی خود، به ویژه در قالب ابرپروژه »یک کمربندچین نیز در راستای تحق

هایی نیز برداشته است. خیز اقتصادی چین آن را به دومین اقتصاد دنیا بدل  جایگزینی دالر افتاده و در این راه گام 

چین در راستای رفع موانع شکل جهان رقم بزند. یکی از اقدامات    ر است یک نظم نوین اقتصادی را درکرده که قاد

گیری نظم نوین اقتصادی در جهان تالش در جهت جایگزینی یوان در مبادالت بین المللی و حذف دالر از این مبادالت  

ت متحده آمریکا  تازی ایاالاز آن پایان دادن  یکهو ایجاد سازوکارهای جدید مالی جهت کاستن از هژمونی دالر و فراتر  

رسد جایگزینی دالر در مبادالت مالی بین اعضای چنانچه مشخص است به نظر می  .جهانی استدر عرصه اقتصاد  

سازمان شانگهای خواسته بیشتر و حتی همه اعضای این سازمان است. اما نه تنها در این راه باید یک ارز واحد 

 .ز طراحی شود ری مالی برای جایگزینی سوئیفت نیدالر معرفی شود بلکه باید سازوکاجایگزین برای 

آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت  //    تجارت ایران با اعضای سازمان شانگهای در آینه آمار

اری شانگهای  سازمان همک نشان می دهد که در این سال بین ایران و کشورهای عضو  ۱۳۹۷ایران مربوط به سال  

  میلیون دالر  ۵۴۳.۵میلیارد و    ۱۳از این مقدار     میلیون دالر مبادالت تجاری صورت گرفته است.  ۸۲۴.۹میلیارد و    ۲۸

با این کشورها منهای    .میلیون دالر واردات بوده است  ۲۸۱.۴میلیارد و    ۱۵صادرات و   میلیارد و    ۱تراز تجاری ایران 

ا بقیه کشورها  ترکمنستان و قزاقستان مثبت و بری ایران با کشورهای پاکستان،  میلیون دالر است. تراز تجا  ۷۳۷.۹

است همکاری    .منفی  سازمان  عضو  بزرگترین  و  مهمترین  چین،  یعنی  ایران،  تجاری  شریک  بزرگترین  و  مهمترین 

در سال   کشور  این  نیز هست.  مجموع   ۱۳۹۷شانگهای  و    ۱۹در  تجاری    ۵۳۳میلیارد  مبادالت  دالر  ایران  میلیون  با 

تجار تراز  و    ۱   ی دو کشورداشته است.  بوده است  ۹۸میلیارد  نفع چین  به  از چین، هند دومین   .میلیون دالر  بعد 

اند که تراز تجاری دو  میلیون دالر تجارت انجام داده   ۶۳۸میلیارد و    ۴   رود. دو کشورشریک تجاری ایران به شمار می

ان به  های آینده اقتصادی جها از قطب د نیز به عنوان دومین قدرت آسیمیلیون دالر به نفع هند است. هن   ۵۵۲کشور

میلیون دالر بوده است. البته ایران کمترین صادرات    ۲۱۸ترین میزان تجارت ایران با قزاقستان و  پایین  .رودشمار می

  ۸۶برابر با    ۱۳۹۷الزم به ذکر است که کل تجارت ایران در سال    .میلیون دالر به قرقیزستان داشته است  ۸۹.۶را با  

سازمان  درصد حجم ارز مبادالت تجاری ایران با اعضای    ۳۳میلیون دالر بوده است. بنابر این بیش از    ۹۲۲میلیارد و  

کاری  اندازی ارز مشترک و سازو  ل توجهی است.از این رو درصورت راه همکاری شانگهای بوده که رقم بسیار قاب

برداشته خواهد  و کشورهای عضو  ایران  روی  تحریمی  از فشارهای  توجهی  قابل  برای سوئیفت، بخش  جایگزین 

  .شد

فلسفه وجودی سوئیفت تسهیل مبادالت  //    ی تحریمسوئیفت؛ از تسهیل مبادالت مالی تا بدل شدن به ابزاری برا

رشد سریع تجارت بین المللی دیگر سازوکارهای  تجاری بین المللی در زمانی بود که بعد از جنگ جهانی دوم و با  

های بین بانکی استفاده  ها از »تلکس« برای رد و بدل کردن پیام قدیمی مبادالت بین بانکی جوابگو نبود. قبالً بانک 

بین کمی تجارت  رشد  سریع ردند،  سازوکاری  به  نیاز  دقیقالمللی  و  ساختتر  ضروری  را  نتیجه   .تر  سوئیفت 

ای بود که یک استراتژی مبتنی بر ایجاد »استانداردهای مشترک برای معامالت مالی«، »سیستم پردازش  مطالعه

دنیداده  بانکی  نظام  به  را  جهان«  در سراسر  ارتباطات  و »شبکه  کردهای مشترک«  ارائه  سوئیفت سازوکاری    .ا 

اقتصادی طراح  این همگونی  ایجاد  برای  در اصل  به  است که  و  از هدف خود دور شده  امروزه  اما  ی شده است. 

ابزاری برای اعمال تحریم و محدودیت بر علیه کشورهای دیگر بدل شده است. برای مثال در جریان حمله روسیه به 



 
سپتا ماه  در  اروپا  پارلمان  تا  قطعنامه   ۲۰۱۴مبر  اکراین  خواست  اروپا  اتحادیه  از  آن  در  که  رساند  تصویب  به  ای 

در همان زمان نشریه اکونومیست در گزارشی تحلیلی اذعان کرد که   .روسیه به سوئیفت را قطع کنددسترسی  

چنین کاری به ضرر کشورهای غربی بوده و سبب شکل گیری یک سیستم مالی جایگزین توسط روسیه و سایر  

می کش هستندورهایی  نگران  آینده  در  به سوئیفت  خود  دسترسی  احتمالی  قطع  از  که  هر  آم  .شود  به  نیز  ریکا 

ای کشورهای مختلف و از جمله چین، روسیه، ایران را مورد تحریم قرار داده و نظارت و کنترل بر اعمال این  بهانه 

میتحریم عملی  سوئیفت  بر  کنترل  طریق  از  زیادی  حدود  تا  نزدیکتر    .شودها  حال  دوران  به  هرچه  بنابراین، 

های مختلف بدل ادی دور و به ابزاری سیاسی برای کنترل دولت شویم سوئیفت بیش از پیش از سازوکار اقتصمی

دولت  سوی  از  جایگزین  سیستم  یک  جستجوی  شرایطی  درچنین  طبیعی  شد.  امری  تحریم  از  خورده  زخم  های 

سال    .است همان  در  اقدام،  و    ۲۰۱۴اولین  برزیل  هند،  چین،  همکاری،  با  کشور  این  شد.  انجام  روسیه  توسط 

بانک جنوبی  سیستم   آفریقای  یک  ایجاد  مورد  در  باهم  روسیه  و  چین  همچنین  کرد.  ایجاد  را  بریکس«  »توسعه 

دارند همکاری  تروریسم  مالی  تأمین  و  پولشویی  از  جلوگیری  هدف  با  سوئیفت  خواسته    .جایگزین  همین  اکنون 

برای این    دهد که اراده الزمانگیری مطرح شده است. این نشان مین اول رئیس جمهوری، اسحاق جهتوسط معاو

هایی نیز در باره آن وجود دارد. امروزه شاهدیم که اقتصاد بیش از هر زمان کار وجود دارد، اما بدون شک چالش

گرایی در اقتصاد تا  اینکه منطقه  .دیگری جهانی شده و »دهکده جهانی« به واقع در حوزه اقتصادی رخ داده است

زمینه چه  در  و  حد  نیازمند  چه  باشد  مقدور  سازمان  بررسیهایی  و  منطقه  سطح  در  دقیق  کارشناسی  های 

که دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید سوئیفت به اصل خود بازگردد و   مشخص است است. اما،  همکاری شانگهای

 .به عنوان ابزاری تحریمی از دست تحریم کنندگان خارج شود؛ یا تحریم شوندگان جایگزینی برای آن تعیین کنند

 

 ماهواره جدید نقشه برداری چین به فضا پرتاب شد 

به    .از پرتاب موفقیت آمیز یک ماهواره جدید رصد زمینی خبر داد (CNSA) لی فضایی چینسازمان م  -ایرنا  -تهران

نام »گائوفن با  ماهواره  این  از شینهوا،  ایرنا  امروز  «  ۱۴-گزارش  تری بی« صبح  مارچ  توسط موشک حامل »النگ 

اینیکشن غرب  جنوب  در  واقع  »سیچوان«  استان  در  »شیچانگ«  ای  ماهواره  پرتاب  مرکز  از  مدار   کشور  به  به 

با قابلیت تصویربرداری استریو و اپتیکال است که قابلیت «  ۱۴-گائوفن»  .فرستاده شد یک ماهواره نقشه برداری 

دارد را  باال  دقت  با  جهان  سراسر  از  استریو  تصاویر  های  «  ۱۴-گائوفن»  .ارائه  برداری  نقشه  قابلیت  همچنین 

با استفاده از نمایش سه   توپوگرافی دیجیتال در مقیاس گسترده،   بعدی با هدف به تصویر کشیدن ناهمواری ها 

و تصویربرداری های مبتنی بر ارتوفتوی دیجیتالی و   داده های ارتفاع از سطح دریا، نمایش سه بعدی سطح زمین

اولیه جغ ارائه اطالعات  داردهمچنین  را  و    .رافیایی  پنجاه  و  برداری، سیصد  نقشه  این ماهواره جدید  پرتاب  بدنبال 

 .چهارمین ماموریت فضایی موشک های سری »النگ مارچ« اجرایی شد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 موج جدیدکرونا و تالش پاکستان برای خرید واکسن  کرونا در پاکستان؛ 

اری را نیز  موج جدید کرونا مواجه است تالش برای تهیه واکسن این بیم  دولت پاکستان این روزها همچنان با تشدید

؛ دولت پاکستان این روزها  از اسالم آباد خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .افزایش داده است

این   .مواجه است تالش برای تهیه واکسن این بیماری را نیز افزایش داده است  همچنان با تشدید موج جدید کرونا 

روزها موج دوم شیوع کرونا در شهرهای مختلف پاکستان شدت گرفته و پس از چند ماه کاهش نسبی آمار، این 

با اف  .است   ۱۹-فزایش شمار بیماران و قربانیان ناشی از ویروس کوویدکشور بار دیگر شاهد ا زایش آمار  همزمان 
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https://www.iribnews.ir/fa/international


 
برای   وزارتخانه  این  تالش  از  کشور  این  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  چودهری  حفیظ  زاهد  پاکستان،  در  کرونا 

بیان اینکه روسیه    وی با   .هماهنگی مسئولین بهداشتی پاکستان و روسیه به منظور تامین واکسن کرونا خبر داد

ارائه واکسن "اسپوتینک   را چند ر"  ۵پیشنهاد  پاکستان  به به  این موضوع  افزود  ارائه کرده است،  و  وز قبل مطرح 

رایزنی   حال  در  زمینه  این  در  کشور  دو  بهداشتی  مسئولین  و  است  شده  داده  ارجاع  پاکستان  بهداشت  وزارت 

ملی مبارزه با کرونا در پاکستان نیز در مصاحبه ای از ادامه تالش اسد عمر وزیر برنامه ریزی و رئیس ستاد   .هستند

ها و مراکز تحقیقاتی پاکستان برای تولید داروهای موثر در کاهش شدت بیماری کرونا خبر داد و اعالم کرد  دانشگاه  

بزودی بیش  همکاری مشترک چین و پاکستان برای آزمایشات بالینی واکسن کرونا همچنان ادامه دارد و قرار است  

کنند  ۱۰از   دریافت  را  آزمایشی  واکسن  این  نفر  گذشته    .هزار  وزیر هفته  نخست  مشاور  فیصل سلطان  دکتر  نیز 

از اختصاص بوجه   با سازنده    ۱۵۰پاکستان  آباد  رایزنی اسالم  برای خرید واکسن کرونا و  این کشور  میلیون دالری 

کووید   واکسن  دریافت  برای  مختلف  ب  ۱۹  -های  داده  از    .ودخبر  حاکی  پاکستان  در  کرونا  شیوع  وضع  آخرین 

و    ۳شناسایی   و مرگ  بیمار  ۷۹۵هزار  در شبانه روز گذشته  بیماری است ۳۷ جدید  این  اثر  بر  وزارت    .تن  گفته  به 

نفر جان    ۸۳۹۸هزار نفر در پاکستان به کرونا مبتال شده اند که از این میان    ۴۲۰بهداشت پاکستان تاکنون بیش از  

 .هزار نفر نیز بهبود یافته اند ۳۵۶بیش از باخته و 

 

 ای ایرانتاکید چین بر لزوم گفتگو در زمینه توافق هسته  امه ؛در شانزدهمین دور گفتگوهای من

ای ایران باید  ات مربوط به موضوع هستهفرستاده ویژه چین در مسائل خاورمیانه در منامه گفت »برای حل اختالف

تکیه کرد گفتگو  الملل  «.بر  بین  الجزیره مباشر گزارش   زاري صداوسیماخبرگ سرويس  تلویزیونی  از شبکه  نقل  به 

در شانزدهمین   خاورمیانه  مسائل  در  چین  ویژه  فرستاده  جون  جایی  گفتگو داد:  حل دور  »برای  گفت  منامه  های 

 ای ایران باید بر گفتگو تکیه کرد.«اختالفات مربوط به موضوع هسته 

 

 چین؛ اولویت دوم آمریکای بایدن

باید در سایر حوزهرای تج تا احتمال موفقیت این کشورارت با چین، آمریکا  باالتری قرار داشته باشد   ها در موضع 

آن را منتشر کرد؛ نوشت: قدرت اقتصادی  سایت اندیشکده کارنگیداگالس پال در یادداشتی که وب   .شودبیشتر  

توسعه منطقه چین،  نظامی  باطلبی  مقابله  برای  مؤثر  مدیریت  و  همه  ای  کووید  بیماری  قدرت    ۱۹  –گیر  بیانگر 

در حوزه مختلف استروزافزون چین  ت  .های  دونالد  از  قدرت  انتقال  فرایند  بهاگرچه  بایدن  به جو  پیش  رامپ  کندی 

رود، اما دستور کار اصلی بایدن، باید بر دو یا سه موضوع حیاتی متمرکز باشد. روسای جمهور موفق در آمریکا  می

بایدن بدون   .توانند بهترین عملکرد را داشته باشندا سه هدف برای دوره اول ریاست جمهوری خود میبا تعیین دو ی

س سنا که اکثریت نمایندگان آن نیز از دوستان وی هستند ریاست جمهوری خود را با تمرکز استفاده از حمایت مجل

کرد خواهد  شروع  حیاتی  موضوعات  همه   .بر  با  مبارزه  بر  بایدن  کووید  گیتمرکز  رفع  ۱۹  –ری  و  اقتصاد  تقویت   ،

امکابی وی  دولت  به  که  است  فرآیندهایی  احیای  نیازمند  او  بود.  خواهد  نژادی  می عدالتی  این  ن  روی  بر  تا  دهد 

این است که   .اهداف متمرکز شود بدانیم  باید  اولین چیزی که  برای سیاست چین چه معنایی دارد؟  اقدامات  این 

بی»جنگ بهای  جورج  شکستپایان  »سیاست  آسیاوش«،  سمت  به  چرخش  در  اوباما  و -خورده  اقیانوسیه« 

و   قدرت  ترامپ«،  دونالد  انزواگرایانه  خارجی  ایاالت»سیاست  دادهنفوذ  کاهش  را  که    .اندمتحده  زمانی  در 

بود،ایاالت  زمان  دادن  دست  از  حال  در  جهانی متحده  رهبری  خأل  تا  کرد  استفاده  فرصت  این  از  کن چین  پر   .درا 

رقابت  بازسازی  اولین بنابراین،  از کشور  در خارج  آن  قدرت رهبری  بازیابی  و  داخل کشور  در  آمریکا  اقتصاد  پذیری 

ایاالت   دستور اولویتکار  دوم  درجه  در  چین  و  است  داردمتحده  قرار  بایدن  همه  .های  روند  کردن  گیری،  معکوس 

ارتقا متوسط،  درآمد طبقه  افزایش  مالی،  ابزارهای  پیروزی  تقویت  برای  ابزارهای الزم  توسعه،  و  تحقیق  ء جایگاه 
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به  با چین  رقابت  در  فآمریکا  را  اقیانوسیه  و  در منطقه آسیا  اقتصاد    .کندراهم میویژه  در یک  ما  اینکه  به  توجه  با 

یا در  کنیم، واشنگتن باید دوباره کشورها را گردهم آورد، مانند اجماعی که بعد از بحران مالی آسجهانی زندگی می

جهانی    ۱۹۹۷سال   رکود  گرفت  ۲۰۰۸و  تالش   .شکل  به  بازگشت  نیازمند  نیز  آمریکا  داخل  در  اقتصاد  های بهبود 

و ه پیشرفته صنعتی استمشترک  اقتصادهای  را    .ماهنگی  بهداشتی خود  و  اقتصادی  ارشد  باید مقامات  بایدن، 

بین همتایان  با  همکاری  حمایتمسئول  به  گرایش  برای  تالشگراییالمللی  و  جهانی  رشد  برای  ،  مشترک  های 

همه کندگیریشکست  ملت  .ها  از  ائتالفی  در  باید  ابتدا  موضوع  اراین  به  متمایل  مشترک زشهای  اهداف  و  ها 

به  باید  دهد،  نشان  تمایل  برای همکاری  چین  اگر  دعوت شودبررسی شود.  آن  از  پیمان مشارکت    .موقع  امضای 

متحده ر ماه گذشته که بدون حضور آمریکا انجام شد؛ یادآور آن است که ایاالت د (RCEP) ایاقتصادی جامع منطقه 

های جهانی فاصله  ، از نقش رهبری خود در توسعه استانداردها و ارزشگیری از مشارکت فرا آتالنتیکپس از کناره 

است ماه   .گرفته  در  که  تندی  بیشتر شبمواضع  است  ردوبدل شده  واشنگتن  و  پکن  بین  اخیر  طعنههای  های یه 

تا دیپلماسی جدی در میان قدرت  برای گردهمکودکانه است  اما  اصالح شود؛  باید سریعاً  این روند   های متخاصم. 

اولین دستور کار دولت   .های امنیت ملی جدید با محوریت روابط با چین هنوز زود استآوردن رهبران یا استراتژی

های کشور به حالت عادی باشد. بایدن باید سعی کند برخی از فرمان  بایدن در قبال چین باید بازگرداندن روابط دو

یک سفیر شا معرفی  کند.  لغو  را  چین  علیه  ترامپ  می تجاری  نیز  پکن  به  مدیریت  یسته  و  گفتگوها  آغاز  به  تواند 

را در   های کالن آمریکا در قبال چینتوانند سیاستدولت بایدن می های ارشدنامزدهای پست   .اختالفات کمک کند

یادآوری   به چین  را  آمریکا  به نحوی خطوط قرمز  تا  کنند  به پکن گوشزد  قالب »یک سیاست جامع در مورد چین« 

این کشور ایاالت   .ندکرده باش از قدرت  تا چین  بازیابی کند  را در داخل کشور و آسیا  باید دوباره قدرت خود  متحده 

ها خیلی تفاوت دارد. امروز یک چین قدرتمند  سبت به گذشته حساب ببرد. آسیایی که جو بایدن با آن مواجه است، ن

دارد حضور  آسیا  ایاالت   .در  که  برتر  دورانی  قدرت  تنها  اما متحده  است؛  رسیده  پایان  به  بود  آرام  اقیانوس  غرب 

و ملت ایاالت  ارزش متحده  دارای  که  و جاه های منطقه  بازگشت قدرتمند طلبیها  های مشترک هستند، در صورت 

 .هایی بیش از دوران جنگ جهانی دوم را در دستور کار خود قرار خواهند دادیکا، تالش آمر

 

 : فارس  یخبرگزار -

 ن یکی چینی است/جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین میلیاردر جها 5از هر 

و   یک کارشناس نوشت: چین که سالیانی نه چندان دور، کشوری در حال توسعه و تحت سلطه غرب تصور می شد

قدرت اقتصادی خود را به رخ جهان   کرد، امروز به وضوحبا فقر و گرسنگی نیمی از مردمش دست و پنجه نرم می 

باالتمی و  داردکشد  اختیار  در  را  دالر  تریلیون  دو  یعنی  خارجی،  ارزهای  ذخیره  فارس،    .رین  خبرگزاری  گزارش  به 

صمدی اقتصادی  ایمان  دیپلماسی  مطالعات  دفتر  پژوهشگر  عنوان نیا  با  یادداشتی  در  صادق)ع(  امام  دانشگاه 

سالیانی نه چندان دور،    نگاهی تحلیلی به جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین پرداخت و نوشت: چین که

در حال توسعه و تحت سلطه غرب تصور می شد و با فقر و گرسنگی نیمی از مردمش دست و پنجه نرم    کشوری

امروز اژدهای افسانه ای در مسیری است    .کشداقتصادی خود را به رخ جهان می  کرد، امروز به وضوح قدرتمی

بدیل به بزرگترین اقتصاد جهان خسته را پشت سر می گذارد و ت  عقاب پیر و   ۲۰۳۰که بنا بر پیش بینی ها در سال  

به یک سرمای  پذیرای سرمایه گذاری های خارجی  از کشوری  در طول چهل سال گذشته، چین  گذار  می شود.  ه 

تبدیل شده است در سایر کشورها  نفر چینی است .قدرتمند  در جهان حاضر، یک  میلیاردر  پنج  و تصمیمات  از هر 

امروزه چین، باالترین ذخیره ارزهای خارجی    .د جهان را تغییر دهدچینی، می تواند سرنوشت اقتصا  ابرشرکت های

های دالری مانند اوراق  بخش بزرگی از این ذخیره، دارایی .را دارد که بالغ بر دو تریلیون دالر تخمین زده شده است



 
دالر در مقابل در آمریکا و کاهش مستمر ارزش  دهد. با توجه به وضعیت رکود اقتصادی  خزانه آمریکا را تشکیل می

اوراق می این  در  گذاری  ارزها، سرمایه  بیانجامدسایر  چین  یوان  ارزش  کاهش  به  مالی   .تواند  بحران  از  پس    لذا 

، چین تصمیم به نقد کردن این دارایی ها و سرمایه گذاری در اقتصادهای در حال توسعه جهان گرفته است و ۲۰۰۸

هم طریق  این  ه  از  رشد سرمایه  به  و هم  حفظ  چین به  مالی،  بحران  از  پیش  است.  کرده  کمک  خود  عظیم  ای 

دیریتی، شبکه توزیع و برندهای غربی  های خارجی، بنیان های تحقیق و توسعه و مدرصدد به دست آوردن فناوری

ر و سهم خود  تحکیم  را  اقتصادی خود  تا جایگاه  گذاشت  استواری  گام های  راه  این  در  و  اقتصاد جهانی  بود  در  ا 

اما با زمین خوردن اقتصادهای غربی در طی بحران مالی، رشد اقتصادی مثبت و بی وقفه چین و   گسترش دهد،

ای کرد و به مدد تجارت خارجی  ینی، قدرت چین نسبت به غرب رشد بی سابقههای بین المللی چافزایش شرکت

در نوامبر   WTO چین در پیمانپس از عضویت    .آیدبه شمار می بی نظیر خود در جهان، اکنون یکه تاز اقتصادی جهان  

ین سالها با ، استراتژی توسعه اقتصادی چین به سوی رقابت با جهان برای تولید اقتصادی رفت و در طی ا۲۰۰۱

هایی چون نیروی کار ارزان، جمعیت بسیار باال، فراهم ساختن زیرساختهای تجاری و اقتصادی و  استفاده از ویژگی 

تس اقتصادی  های هوشمندانه  بگذاردیاست  پشت سر  قدرت  با  را  رقبا  است  از    .وانسته  فراتر  را  پای  چین  حال 

و سیاست است  گذاشته  خود  واستراتژیمرزهای  در  های  ها  اقتصادی  استراتژیک  نفوذ  کسب  مسیر  در  را  خود 

[« در برنامه دهم توسعه چین  ۱سایر کشورها دیده است. این برنامه که به صراحت تحت عنوان »رفتن به خارج]

کر شده است، در پی به جریان انداختن و تشویق سرمایه گذاران چینی برای خروج از کشور و سرمایه گذاری در  ذ

. پروژه رفتن به خارج چین، در واقع از سه بخش تشکیل شده است: ایجاد مازاد تجاری، شکاف  سایر کشورها است

اندا پس  و  گذاری  میان سرمایه  دامثبت  جریان سرمایه  نهایت  در  و  بازار سرمایه  ز  در  گذاری  برای سرمایه  خلی 

 .یجهانی و کمک به اجرای استراتژی های بین المللی سازی از طریق سرمایه گذاری خارج 

از سه جنبه  //    اهداف راهبردی سرمایه گذاری چینی توان  را می  اتخاذ چنین رویکرد استراتژیکی  از  هدف چین 

ناتراز بودن رشد تولید   ۲۰۰۱گذاری خارجی در چین از  با توجه به رشد بی نظیر سرمایه    بیان کرد: اوال تا کنون و 

نیز اشاره شده است، به عالوه نرخ بهره باال   ۱نمودار  ناخالص داخلی و سرمایه عظیم ورودی به این کشور که در  

پایین بود را از ه همان قیمتموجب می شد که یوآن چین تقویت شود و مزیت رقابتی محصوالت چینی را ک   های 

کرد گذاری  کشورها سرمایه  در سایر  را  خود  مازاد سرمایه  چین  لذا  ببرد.  های    .بین  تکنولوژی  به  دستیابی  ثانیا 

برای سرمایه  کشورهای   دیگری  دلیل  غربی،  های  برند  توزیع  های  و شبکه  توسعه  و  تحقیق  های  بنیان  غربی، 

[ وشرکت های دارای  ۲جوینت ونچرها] این هدف، با سرمایه گذاری چین درگذاری خارجی چین محسوب می شود. 

با افق روشن اقتصادی،  ثالثا سرمایه گذاری چین در کشورهای در حال توسعه    .[ غربی محقق شد۳فناوری باالی]

گاز و مواد  نه تنها نفوذ استراتژیک چین را در این کشورها افزایش می دهد بلکه تامین منابع طبیعی اعم از نفت و  

کند. توسعه اقتصادی سریع چین، افزایش تقاضای موادخام و بازارهای جدید  ور تضمین میمعدنی را برای این کش

ایه گذاری در کشورهای تولیدکننده موادخام، نه تنها زنجیره تامین مواد خام خود کرد. چین با سرمرا نیز تسریع می 

برا بلکه بازارهای جدیدی  بازار  کرد که برخ ی محصوالت خود خلق میرا گسترش می داد،  بازارها مانند  این  از  ی 

گرفتند قرار  چین  اختیار  در  منحصرا  آفریقایی  گذار  (1).کشورهای  مدیریت سرمایه  منظور  چین، به  ارزی  ذخایر  ی 

جهت کسب بازدهی باال از این سرمایه گذاری   (CIC) دولت چین اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری خارجی

اندها   راه  از  ها  چینی  هدف  نمود.  سنگاپور  را  گذاری  سرمایه  با شرکت  مشابه  اقدامی  انجام  این شرکت،  ازی 

تاسیس شد،   ۲۰۱5که در ژانویه   (CIC overseas) ینشرکت سرمایه گذاری خارجی چ  .( بود[4])هلدینگ تماسک

به و هدایت سرمایه های چینی  وکارهای خارجی  در کسب  گذاری  به سرمایه  اصلی   اقدام  انگیزه  بود.  فضا  این 

های خارجی چین که اکثرا در اوراق خزانه گذاریاین شرکت متاثر از دو واقعه بود. اول بازده پایین سرمایه   تاسیس

که بخشی از ارزش دارایی های چین به علت کاهش  ۲۰۰۸ایه گذاری شده بود و دوم بحران مالی سال آمریکا سرم



 
تصادی جهانی و کسب بازده اقتصادی باالتر از  ن، به منظور کاوش در فرصت های اقارزش دالر از بین رفت. لذا چی 

نمودار   نمود.  این شرکت  تاسیس  به  اقدام  م   ۲گذشته،  گذاری  میزان سرمایه  سایر  ،  در  را  چین  خارجی  ستقیم 

از   یا  به صورت مستقیم  توسط شرکت سرمایه گذاری خارجی چین  آن  کشورها نشان می دهد که بخش اصلی 

 .رای این منظور انجام شده استها بطریق وام دادن به سایر شرکت

حیای کمربند جاده  گذاری خارجی چین که ایکی از اهداف سرمایه //    سرمایه گذاری چین در طرح کمربند و جاده

شروع شده    ۲۰۱۳( که از سال  ۲نام گرفت. هدف این طرح،) OBOR[5] ابریشم بود. طرح جدید،»کمربند و جاده«یا

با اتکا به ظرفیت های ا بازار بزرگ درهم پیوسته و استفاده کامل از بازارهای خانگی و جهانی،  ست، »ایجاد یک 

ناصر دوگانه فهم و اعتماد میان کشورهای عضو که به الگویی مگرایی فرهنگی و منطقه ای در جهت پیشرفت عه

م نوابع  اجتماع  و  داده فناوری  پایگاه  از جریان سرمایه،  پرکردن   .باشدنجر شود« میابتکاری  با محوریت  این طرح 

تاب رشد اقتصادی جهانی را در آسیای  شکاف زیرساختی کشورهای درحال توسعه می باشد و ظرفیت افزایش ش

 (3)،(WPC) آفریقا و اروپای شرقی و مرکزی دارا است. بنا بر گزارشی از کنسول سرمایه گذاری جهانیشرقی،  

ای   داردمی  ۹۰۰این طرح سرمایه  نیاز  آینده  زیرساخت ها طی دهه  در  را  دالری  روی    .لیارد  این طرح  اولیه  تمرکز 

گذاری، سرمایه  زیرساختها  زیرساختهای  ساختمانی،  مواد  آموزش،  و  و  تحصیل  امالک  ریلی،  و  ای  جاده  ی 

در تاریخ اقتصاد  مستغالت، انرژی و آهن و فوالد می باشد. بر اساس گزارش برخی منابع، این پروژه بزرگترین پروژه  

و   است  همچنین    65جهان  و  جهانی  جمعیت  گی  4۰درصد  برمی  در  را  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  ( 4رد.)درصد 

است و اکثر  (AIIB)بانک سرمایه گذاری در زیرساختهای سرمایه گذاری آسیاو   (CIC)سرمایه گذار اصلی این طرح،

هیچ گزارشی   .ی به سایر کشورها بر عهده این دو نهاد استنیازهای تامین مالی، اعم از سرمایه گذاری و وام ده

وژه چین است و نی نزده است، اما بی شک برنده اصلی این پرتا کنون از میزان سودآوری این پروژه برای چین تخمی

 .با تعریف زیرساخت های تجاری خود در سرتاسر جهان، رشدی بی سابقه را برای خود رقم خواهد زد

ها ریاضت اقتصادی، امروز تبدیل به ابرقدرت اقتصادی جهان شده است که در بهت چین پس از دهه//    نتیجه گیری

پیشی خواهد گرفت و یکه تاز اقتصادی جهان    ریکا نیزرقیب اصلی خود، آمریکا، در سالهای آتی از ایاالت متحده آم

رهای توسعه یافته وارد می شود،  خواهد شد. انباشت فراوان سرمایه در این کشور که به مرور به باشگاه کشو

موجبات خروج این سرمایه و سرمایه گذاری در کشورهای جنوب را فراهم خواهد کرد. با این تفاسیر، چین که در  

گذشت ادهه های  مقصد  اصلی سرمایه  ه  مبدا  آینده  های  در دهه  است،  بوده  جهانی  گذاری های  صلی سرمایه 

دور جدیدی از رشد اقتصادی را در جهان ایجاد خواهد کرد و کشورهایی که  گذاری های جهانی خواهد بود. این امر،  

توانند های آینده می در دهه    در دهه های گذشته به هر دلیلی نتوانسته اند رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنند،

ادی خوبی  با استفاده از »فرصت رشد اقتصادی چین محور« و برنامه ریزی اقتصادی مناسب، توسعه و رشد اقتص

 .را برای خود رقم بزنند

 :منابع

Lorenzo sasso(2007),"New trens in china's foreign investment stategy",The international 

spectator,retrieved from: 

2-        "News—Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd". en.uniview.com. Archived from the original on 

11 May 2019. Retrieved 11 May 2019. 

3-       3=World Pensions Council (WPC) Firzli, Nicolas (February 2017). "World Pensions Council: 

Pension Investment in Infrastructure Debt: A New Source of Capital". World Bank blog. Archived from 

the original on 6 June 2017. Retrieved 13 May 2017. 



 
"What to Know About China's Belt and Road Initiative Summit". Time. Archived from the original on 28 

January 2018. Retrieved 30 January 2018 

[1] Going out 

[2] Joint venture 

[3] High tech 

[4] Temasek Holdings 

[5] One belt, one road 

 انتهای پیام/ب 

 

 : بهار -

 کند؟ چگونه چین دریاها را از ماهی خالی می

اند. آنها حتی شمار ی مشغولگروه جامعه: ماهیگیران چینی تنها در خلیج فارس نیست که به شکار جانوران دریای

آب کشتی در  را  خود  ماهیگیری  گاالپا های  جزایر  منطقه های  افزگوس،  است،  طبیعی  میراث  جزو  که  ایش ای 

کشتیاند.سالداده  حضور  از  ایران  شیالت  مسئوالن  و  ماهیگیران  آب هاست  در  چین  ماهیگیری  خلیج های  های 

شود و  رویه صحبت می دهند. در این راستا از صید غیرمجاز و بیکنند و نسبت به آن هشدار میفارس انتقاد می 

کل تنها مختص ایران نیست. به گزارش مجله خبری  این مش .های مالی به ماهیگیران بومیو زیانها نابودی مرجان 

بین  تلویزیونی  به شبکه  وابسته  که  میالدی شمار کشتی »آبزرورس«  در سال جاری  فرانسه است،  های المللی 

کرده غول عبور  آرام  اقیانوس  از  که  چینی  بهپیکر  گاالپاگوس  جزایر  نزدیک  در  تا  بپردازند    اند  دریایی  جانوران  صید 

کیلومتر از سواحل آمریکای جنوبی فاصله   ۱۰۰۰فروند رسیده است. جزایر گاالپاگوس حدود    ۳۰۰و به    افزایش یافته 

اکوادور هستند. به کشور  و متعلق  و الجزاین مجمع   دارند  ثبت شده است  یونسکو  در فهرست میراث جهانی  ایر 

تواند با  است. اکوادور نمی   گاالپاگوسهای سبز  یاب مانند شیرهای دریایی و الکپشت هایی از آبزیان کمدارای گونه 

به  التین  آمریکای  کشورهای  از  بسیاری  مانند  زیرا  شود  درگیر  چین چین  است:  آسیایی  غول  به  وابسته  شدت 

این کشور به بزرگترین خ از طلبکاران عمده  اکوادور و یکی  تاکید    رود.ماهیگیرانشمار می ریدار نفت  چینی همواره 

  ۲۰۰تا      .کنند و به همین دلیل صیدشان قانونی استمایل دریایی از جزایر را رعایت می  ۲۰۰ورزند که فاصله  می

تواند در این  رود و دولت می شمار میر به مایل دریایی از خط ساحلی هر کشور منطقه انحصاری اقتصادی آن کشو

کنند، اما خارج از این  را رعایت می ماهیگیران چینی این حد .برداری کندآن بهرهمناطق به پژوهش بپردازد و از منابع 

  .اندازندگذارند و از این راه آنها را به دام میهای منطقه متعلق به جزایر گاالپاگوس طعمه میمحدوده برای ماهی

ها به شرق آسیا نوک باله کوسهای به شکار ماهی مرکب هومبولت، ماهی تُن و کوسه دارند. در  ویژه آنها عالقه  

هایی که تاکنون صورت گرفته  چین در واکنش به اعتراض   .ی لذیذ از محبوبیت خاصی برخواردار استعنوان یک غذا

اندازه کافی و دست نخورده وجود دارد و شکار ماهی ها به  کند که ذخایر بزرگ ماهی در این آب است استدالل می

نمی  ایجاد  مشکلی  آنجا  ز   .کنددر  محیط  جهانی  از سازمان  کانستینگر  او   (WWF) یستفیلیپ  دارد.  دیگری  نظر 

را شکار می   هاگوید، چینیمی مرکب هومبولت  بهماهی  تاكنون  ماهی  گونه  این  اما جمعیت  ثبت کنند،  درستی 

وجود دارد«.محیط  توانند به طور مستند بگویند که این گونه ماهی »به اندازه کافی  راین آنها نمیبناب   نشده است،

نامند. به گفته می  (IUU) «نظم و بدون سندگونه صید را ماهیگیری »غیرقانونی و بیبانان و سیاستمداران، این  

ماهیگیری ا IUUکانستینگر،  در  مثال،  عنوان  به  دارد.  گوناگونی  بیانواع  پیکر  ماهیگیران  که  روپا  را  جانورانی  جان 

خاصیت« را به خشکی ا باید »صید بیاندازند. طبق قوانین موجود، آنهبه دریا می اند اما خریدار ندارند  شکار کرده 



 
آمار و گونه  و  با ماهیگیریببرند  رابطه  را مستند کنند. کانستینگر در  گوید: »وضعیت در سواحل  می IUU هایشان 

کنترفاجعه  آفریقا توانایی  آفریقایی  کشورهای  برخی  ساحلی  گارد  او،  گفته  به  است.«  قایق بار  موثر  های ل 

به همی ندارد.  را  دلیل دولت ماهیگیری  اروپایی کشتین  را موظف به حمل دستگاههای  های های ماهیگیری خود 

های  های اخیر حضور آنها در آبال تر شود. به گفته کانستینگر در س اند تا شیوه کارشان شفاف »جی پی اس«کرده

ترین یکی از تنگدستاند. سیرالئون که  چینی جای آنها را گرفته   هایآفریقا همواره کاهش یافته است، ولی کشتی

به  آفریقای غربی  برخی  شمار میکشورهای  اساس  بر  دیده است.  ماهیگیران چینی  از حضور  زیادی  آسیب  رود 

کنند، اما تنها ده درصد سود  های سیرالئون شکار میتن ماهی در آب  ۱۰۰تا    ۶۰ه  ها روزانهای موثق، چینیگزارش

 .ردازندپها را به دولت سیرالئون میفروش این ماهی 

 

 : لنایا -

 د محرمانه نفتی نروژ های مسکو و پکن برای دسترسی به اسناتالش

دنبال دسترسی های اطالعاتی روسیه و چین بهگزارش سرویس ضد اطالعات نروژ حکایت از آن دارد که سرویس 

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سرویس ضد    .حرمانه صنعت نفت این کشور اسکاندیناوری هستندبه اسناد م

نروژ به   (PST) اطالعات  دستیابی  برای  خود  جاسوسی  از سیستم  کشورها  دیگر  و  چین  روسیه،  که  کرد  اعالم 

بر اساس   .کنندید استفاده میهای دولت این کشور در زمینه کاهش یا افزایش تولاسرار صنعت نفت نروژ و برنامه

به   مربوط  تالش آبان  ۱۵گزارشی  به  نسبت  نروژ  اطالعات  ضد  سرویس  منابع  ماه،  استخدام  برای  احتمالی  های 

های تجدیدپذیر  هشدار داد و تصریح کرد انرژی   -سال پیش    ۶مانند حمله بزرگ سایبری    -انسانی یا هک کامپیوترها  

د که استفاده از ابزارهای  کنبینی میاین سازمان پیش  .ن خارجی تبدیل شوند توانند به کانون توجه جاسوسامی

یابد  ۱۸اقتصادی و عملیات شبکه در   این هشدار کمتر از چهار ماه پس از اخراج دیپلمات روس    .ماه آینده افزایش 

بود اعالم شد بازداشت منبع خبری وی که یک شهروند نروژی  و  نروژ به ظن جاسوسی  مشاوره  شرکت    .توسط 

کند و ه است که مظنون نروژی در واحد نفت و گاز این شرکت کار میوی گفتانمدیریت ریسک و تضمین کیفیت دی

دنبال دسترسی سرویس ضداطالعات نروژ اعالم کرد: جاسوسان به  .بعدی و فناوری مواد استمتخصص چاپ سه

و غیرنظامی نظامی  با هدف مصارف  گاز  و  نفت  فناوری  برنامه به اطالعات  و هرگونه جزئیات  تجاری  های ، اسرار 

این    .ریزی برای تولید نفت هستندترین تولیدکننده نفت غرب اروپا در زمینه مجوزهای اکتشافی جدید یا برنامه بزرگ 

های اطالعاتی روسیه، چین و دیگر کشورها منابع فناوری و انسانی زیادی دارند و برای  نهاد ادامه داد: سرویس 

 .کننددت، هدفمند و با صبر بسیار کار می مطوالنی

 

 ها های تحریم تا بازی دوگانه چینیصادرات نفت ایران؛ از کاغذپاره

گفت: کاسبان تحریم در منطقه مایلند تحریم اقتصاد و نفتی علیه ایران و همچنین بحران  این کارشناس بازار نفت  

بفروشند،  منطقه  قاچاقی  را  ایران  نفت  آنها  تا  کند  پیدا  ادامه  جیب ای  از  را  سود  بیشترین  شرایطی  درچنین 

و با خبرنگار اقتصادی ایلنا،  وگمحمود خاقانی در گفت  .دارندای برمیکننده واسطه تولیدکننده و صادرکننده و مصرف

جمهور در تاریخ  ای بر بازار نفت خاورمیانه اظهار داشت: در آمریکا دو رئیس های فرامنطقه با اشاره به تاثیر سیاست

های اشتباهی که برای تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران اتخاذ کردند در دور  این کشور به خاطر سیاست  معاصر

ی پرزیدنت کارتر به خاطر حمله نظامی به طبس و شکستی که آمریکا در آن حمله تجربه  دوم انتخاب نشدند. اول

ماه   اردیبهشت  در  برجام  از  خروج  خاطر  به  ترامپ  دونالد  دومی  سیاست   ۹۷کرد.  اعمال  حداکثری  و  فشار  های 

ایرانتحریم مردم  علیه  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  تغییر  هدف  با  نفتی  و  اقتصادی  بسیاری  وی    .های  افزود: 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1006279-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1002578-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7


 
بایدن سرمایه مدعی دولت  کارآمدن  روی  با  که  نفت اند  تولید  و  دچار  گذاری  آمریکا ممکن است  در  غیرمتعارف  خام 

عمده زیرا  تغییرات  شود.  محیطای  معاهده  به  دارد  قصد  بایدن  مصرف  دولت  و  تولید  و  برگردد  پاریس  زیستی 

نفتانرژی  مثل  فسیلی  زغال های  و  خوخام  کمتر  که  سنگ  قرارداد  توجه  مورد  را  نکته  این  باید  البته  شد.  اهد 

ژی جهان بود  اعالم شد تسلط کامل بر بازار انر  ۲۰۱۷ژوئن    ۲۹سیاست دیپلماسی انرژی دولت دونالد ترامپ که در  

در  های قبلی آمریکا هم مطرح وهای نفتی ایران و ونزوئال نیز در همین راستا بود. اما این سیاست در دولتو تحریم

از   عبوری  انرژی  طبیعی  گاز  زیرا  بود،  کرده  تمرکز  طبیعی  گاز  روی  بیشتر  اوباما  دولت  داشت.  قرار  اجرا  دست 

 .شودمحسوب می های تجدیدپذیر های فسیلی به انرژی انرژی 

برد بازی  به  امریکا  برمی-آیا  بین//    گردد؟ برد  کارشناس  بپذیریاین  باید  واقع  در  کرد:  تصریح  انرژی  حوزه  م الملل 

مدت و بلندمدت سیاست  های میانریزی های خارجی آمریکا مختص یک دولت نیست و در برنامه بعضی از سیاست

شده تعریف  کشور  این  ایخارجی  مثل  درست  می اند.  سرکار  که  بایدن  دولت  باشیم  داشته  انتظار  آید نکه 

هائی را دنبال  اقع بایدن هم سیاستهائی را تعریف و اجرائی کند که برخالف مصالح اسرائیل باشند. در وسیاست

  خواهد کرد که اسرائیل را سرپا نگه دارد. اما ممکن است در رابطه با ایران بیشتر حاضر به تعامل و مذاکره و شاید 

 .برد برگردد–امتیاز دادن در این راستا باشد و یا شاید به بازی برد

چاه  از  محافظت  تا  خزر  در  نفتی  رقابت  عربیاز  با  //    های  گفت:  وی  نفت  تقاضای  و  عرضه  تغییرات  به  اشاره 

انرژی اقتصاد جهانی جایگاه دارد.   آینده هنوز در سبد  تا ده سال  انرژی معتقدند نفت  طبیعی کارشناسان اقتصاد 

های نفت در کشورهای مختلف با  کننده برای کنترل چاه های عمده واردکننده و مصرف است در این ده سال دولت

در کنند.  رقابت  قرههم  مثال جنگ  بطور  قفقاز  و  دریای خزر  منطقه  در  رقابت  آفریقا، حال حاضر  لیبی، شمال  باغ، 

برح عالوه  هستیم.  شاهد  را  فارس  خلیج  و  مدیترانه  پایگاه دریای  در  آمریکائی  نظامیان  و  ضور  قطر  بحرین،  های 

فاش کرد که   Portsmouth وثمامارات حدود صدهزار آمریکائی در عربستان حضور دارند. روزنامه محلی در پورت 

های هوائی با های نفتی عربستان و جلوگیری از حملههای نظامی ویژه انگلیسی هم برای محافظت از چاهیگان 

 .اندشده  سعود در عربستان مستقرواست آلموافقت و درخ

نفت میچین  را  ارزان  ونزوئ//    بلعدهای  و  ایران  مردم  که  فشارهائی  تمام  داد:  ادامه  تحریمخاقانی  در  های ال 

کنند به منظور به زانو درآوردن و روی کار آوردن یک دولتی است که وابسته و تحت سلطه غرب  اقتصادی تحمل می

های نفتی ایران و  برداری از تحریمت چین و روسیه هم بهتر از آمریکا و اروپا نیست. چین با بهره باشد. البته سیاس

با نفتبحران همه خام به ذخائر  بسیار ارزان بیش از یک میلیارد و دویست میلیون بشکه نفت  گیری ویروس کرونا 

با ترکیه و اس با ذخائر گاز طبیعی و راهبردی خود اضافه کرد. نقش روسیه در سوریه و همکاری  ارتباط  رائیل در 

دوگانه در رابطه با  های  و سیاست   باغهای درگیر در لیبی، مناقشه قره بس بین گروهخام دریای مدیترانه، آتشنفت

 .تهران را نیز باید بسیار جدی ارزیابی کرد

ان کرد: خبرهای مرتبط با تولید  وی درباره افزایش بهای نفت خاطرنش //    بازانبازار نفت و دستکاری قیمتی سفته

همه توسعه  علیرغم  آمریکا  عید شکرگزاری  در  افزایش سفرها  کرونا،  به شایعه واکسن  کرونا  به  گیری  و  سازان 

ای اخیر خام را در روزهبازان در بازارهای بورس این فرصت را داد که بطور کامال دستکاری، بهای نفتاصطالح سفته 

مدت است. زیرا دولت ونزوئال  اکثر کارشناسان اقتصاد انرژی قبول دارند که افزایش کوتاه افزایش دهند. اما تقریبا  

برای مذاکره با دولت بایدن و از سرگیری روابط عادی با آمریکا اعالم آمادگی کرده است. عرضه بیش از نیاز برای  

خام  بشکه در روز در دنیا کمتر نفتدرحالی است که حدود بیست میلیون    خام در بازار هنوز ادامه دارد و ایننفت

این کارشناس بازار انرژی گفت: واقعیت این است که روشی که مردم برای زندگی به آن عادت     .شودمصرف می

است. شرکت بازگشت  قابل  غیر  تعریف شود،  آن  برای  درمانی  که  وقتی  تا  کرونا  ویروس  با حضور  های داشتند 



 
اند. مدیرعامل شرکت تولید هواپیمای ایرباس معتقد است در صورتی  رر کرده میلیارد دالر ض  ۱5۷واپیمائی حدود  ه

 .کشد که بتوانیم به یک زندگی از نوع عادی جدید برگردیمکه واکسن جواب بدهد حداقل پنج سال طول می

را می نفت  جای  نف//    گیردگاز  نه  انرژی  آینده  بازار  در  یادآور شد:  گاز  وی  تبدیل  و  گاز طبیعی  بلکه  و  ت  برق  به 

های با سوخت بنزین و  وآمد اتومبیلزنند. تا ده سال دیگر و شاید زودتر رفت های تجدیدپذیر حرف اول را می انرژی 

گازوئیل در شهرهای اروپا ممنوع خواهد شد. اتومبیل برقی شرکت آمریکائی تسال که دوسال قبل حدود سی هزار 

باغ و  فارس و مناقشه قره در واقع حضور نظامیان آمریکائی در خلیجدالر قیمت دارد.    ۸۰۰۰۰بیش از  دالر بود امروز  

خام قرار  خام نیست، برای گاز طبیعی هم هست. در واقع گاز طبیعی در جایگاه نفت در دریای مدیترانه برای نفت 

 .گیردمی

برجسته شد نقش چین  کرد،  دیکته  را  در//    ترامپ دستورات  ن  خاقانی  تغییر  به  اشاره  با  اوپک گفت: ادامه  قش 

نمی ایفا  نفت  بازار  در  نقشی  این سازمان  که  ترامپ، سالهاست  دونالد  که  بودیم  اخیر شاهد  در چهار سال  کند. 

ای در اوپک ها نقش تعیین کنندهکرد، ایران و ونزوئال هم بدلیل تحریمسعود دستورات را در اوپک دیکته می توسط آل

نمی موازنه  کرایفا  بصورت  عراق هم  می دند.  اوپکعمل  تشکیل  نتیجه شاهد  در  بوده کرد.  این  پالس  البته  که  ایم 

وی ادامه داد: در واقع نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان    .سازمان هم نتوانست در بازار تاثیر بسزائی داشته باشد

از همهنفت پس  کردخام  پیدا  کاهش  بشدت  جهان  در  کرونا  ویروس  چیو مصرف   گیری  مثل  نفت  نقش کنندگان  ن 

کننده قیمت تری پیدا کردند. پیمان اقتصادی که به رهبری چین در شرق آسیا شکل گرفته در آینده تعیین برجسته 

دست همه  علیرغم  که  هستیم  شاهد  دلیل  همین  به  بود.  خواهد  بازار  در  خام  و  کاری نفت  بورس  بازار  های 

دالر در هر بشکه نوسان داشته باشد. مگر   5۰ت  و شاید باالترین قیم  45تا    4۰ها، قیمت نفت حدود  سازی شایعه

فارس راه بیفتد و تاسیسات نفتی منطقه آسیب شدید ببینند. آنگاه تولیدکنندگان  عیار در خلیجاینکه یک جنگ تمام 

کن است متضرر شود و  نفت و گاز غیرمتعارف در آمریکا و تولیدکنندگان غیراوپکی منتفع خواهند شد. البته چین مم

باید کاخ سفید را ترک کند باید    که ترامپ  ۲۰۲۱تر بخرد. به همین دلیل تا بیستم ژانویه  نفت آمریکا را گرانها  مدت 

 .مراقب بود

وی همچنین به نقش توافقات اخیر اعراب و اسرائیل در //    ها و ولع قیمت باالی نفتنشینشیخ-توافق اسرائیل 

اظ و  اشاره  نفت  نکتهبازار  داشت:  باهار  که  شیخای  که  است  این  قرارداد  توجه  مورد  در ید  حاکم  های 

خلیجنشینشیخ حاشیه  آل های  و  نیاز  فارس  باال  نفت  قیمت  به  و  ندارند  قرار  خوبی  وضع  در  مالی  نظر  از  سعود 

، هم نیاز به قیمت های عمیق دریای مدیترانه استدارند. اسرائیل که به دنبال توسعه و استخراج گاز طبیعی از آب 

خزر، آسیای مرکزی و قفقاز که  های نفتی و گازی در حوزه دریای نفت و گاز طبیعی در بازار دارد. کنسرسیوم  باالی

این کارشناس بازار نفت یادآور     .شود، هم نیاز به قیمت باال در بازار دارندشان گران تمام میتولید نفت وگاز برای 

ای ادامه پیدا کند  د و نفتی علیه ایران و همچنین بحران منطقه نیز مایلند تحریم اقتصا  شد: کاسبان تحریم در منطقه 

و   صادرکننده  و  تولیدکننده  جیب  از  را  سود  بیشترین  شرایطی  درچنین  بفروشند،  قاچاقی  را  ایران  نفت  آنها  تا 

 .دارندای برمی کننده واسطه مصرف

های ان از بازار نفت دیگر کشورها فرصت ال با خارج ماندن ایروی بیان داشت: در هر ح//    بازار نفت و غیبت ایران

خوبی برای کسری بودجه و درآمدشان بدست خواهند آورد. بطور مثال ونزوئال که برای مذاکره با دولت بایدن اعالم  

گرفته   آمریکا صورت  و  بین چین  برخی شایعات  براساس  که  توافقی  به  توجه  با  معلوم  بقرار  کرده است  آمادگی 

ها را  کششود. تارنمای تانکرز ترکرز که حرکت نفترت مستقیم به چین فروخته و حمل میاست، نفت ونزوئال بصو

خام ونزوئال از بندر صادراتی شرکت دولتی نفت این کشور بارگیری و  کند، شناسائی کرده است که نفت ردیابی می 

با  PetroChina برای شرکت پتروچاینا بنابراین  نفتی ایران توسط   اوم تحریمزار هیچ نگرانی از تدحمل شده است. 

خام لیبی و ونزوئال  شود و با ورود نفتخام عرضه میدولت ترامپ و یا دولت بایدن ندارد زیرا بیش از نیاز بازار نفت



 
ن تاکید  خاقانی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصاد در ایرا  .به بازار غیبت نفت خام ایران در بازار جبران خواهد شد

اف است که منافع کاسبان  تیایران شفاف نبودن اقتصاد کالن کشور و بازداشتن ایران از پذیرش افکرد: مشکل ای

می  تامین  را  بودجه  تحریم  قانون  در  باید  یازدهم  مجلس  بنابراین  روش   ۱4۰۰کند.  پیش باید  را  که هائی  کند  بینی 

بهانه  اقتصاد کالن کشور شفاف شود و جلوی فساد و اختال از سال  دور زدن تحریمس گرفته شود.   ۱۳۸4ها که 

ای بیش نیستند، شروع شد و کار فساد و اختالس را به جائی رساند که حاال به ترور  ها کاغذ پارهتحت عنوان تحریم

استشخصیت یافته  توسعه  هسته   .ها  دانشمند  ترور  به  اشاره  با  محسن وی  شهید  ترور  کرد:  خاطرنشان  ای 

برنامه زادفخری با  بسیه  کاری ریزی  سوابق  در  که  ترامپ  امورخارجه  وزیر  پمپئو  اخیر  سفر  طول  در  دقیق  اش ار 

برنامه  دارد،  هم  را  سیا  وزیر ریاست سازمان  پمپئو   ، اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو  اخیر  دیدار  اجرا شد.  و  ریزی 

بن  و  ترامپ  آلامورخارجه  داسلمان  این شایعات  به  عربستان  در  مخسعود  دالئل  به  که  زد  افزایش  من  برای  تلف 

نفت منطقهقیمت  در  باید  ترامپ  دولت  کار  ادامه  و  برجام  به  بایدن  دولت  بازگشت  کردن  غیرممکن  بازار،  در     خام 

عکس  به  ناگزیر  ایران  که  کنند  عمل  طوی  باید  و  گیرد  صورت  نظامی  آمریکا    العملبرخورد  دلیل  همین  به  شود. 

را به    5۲و عراق به بهانه خارج کردن جابجا کرد. هواپیماهای بی  اش را در افغانستان  بخشی از نیروهای نظامی 

ترور شهید محسن فخری در واقع طرح  و  کردند  وارد  بودمنظقه  راستا  در همین  انرژی    .زاده  کارشناس حوزه  این 

تصمیم که  آورده  پدید  را  کرونا شرایطی  ویروس  که  کرد  توجه  باید  اصوال  مگفت:  و  تصمیمات گیری  اجرای  وفقیت 

عده  اینکه  دوران  است.  مردم  اکثریت  و  عمومی  همکاری  به  تصمیم مشروط  وگروه  حزب  چارچوب  در  معدود  ای 

را هم  ترامپ که خانواده خودش  پایان رسیده است. شکست دولت  به  را موظف به تبعیت کنند،  اکثریت  و  بگیرند 

انتخابات بی  بود در  آ  ۱۲۰سابقه در  درگیر حاکمیت کرده  تاریخ معاصر  مریکا نشان داد که علیرغم شعارهای سال 

های دوران کرونا را مدنظر داشته باشد  مجلس یازدهم باید این واقعیت   فریبی اکثریت مردم نظری دیگر دادند.مردم 

 .ریزی الزم را داشته باشدو برای دوران پساکرونا برنامه 

 

 :نیخبرآنال -

 تجربه فقرزدایی چین از طریق نقل مکان؛ مرجعی کارآمد برای کاهش فقر جهانی

ایران ، افغانستان و تاجیکستان دارای کوههای مرتفع ، مناطق آلپی و بیایانی هستند که این مناطق از نظر شرایط  

زندگ و  نقل  و  همچنان حمل  ها  مکان  این  از  برخی  وجود،  این  با  اند؛  پیشرفت  اولیه  امکانات  فاقد  و  نامناسب  ی 

نج فقر  از  توانند  می  منطقه  این  مردم  چطور  هستند؛  برسند؟ مسکونی  ثروت  به  و  کنند  پیدا  گزارش   ات  به 

ی است که همه کشورها را به ستوه آورده است؛ دولت چین بعد از سال  ، این یک مشکل جهانخبرآنالین خبرگزاری

ها تالش و کاوش، راهی برای جا به جا سازی و فقرزدایی پیدا کرده است که می تواند به عنوان یک مرجع توسط  

تا   .کشورهای مربوطه در نظر گرفته شود دسامبر )پنج   ۳ریخ  مقامات کمیسیون توسعه و اصالحات ملی چین در 

میلیون   ۹.6سال اخیر، بیش از    5شنبه هفته گذشته( با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کردند که در طول  

نفر از مردم فقیر این کشور به خانه های جدیدشان نقل مکان کرده اند و از طریق این جابه جایی ها، فقرزدایی  

مقابله با فقر محسوب می شود؛ تصور کنید!    برای چین در زمینه   هدفمند محقق شده است؛ این، پیروزی مهمی

میلیون نفری که در راستای اجرای فقرزدایی در چین جابه جا شده و به خانه های جدید منتقل شده اند معادل    ۹.6

جابه جایی و نقل مکان در راستای اجرای پروسه فقرزدایی، یک پروژه خاص    !جمعیت متوسط یک کشور هستند

ین بردن فقر در مناطقی که فاقد دسترسی به آب و خاک مناسب و امکانات اولیه پیشرفت  که دولت برای از ب  است

میالدی فقرزدایی از طریق نقل مکان را به بخش مهم    ۲۰۱5بوده اند، اجرایی کرده است؛ دولت چین از اواخر سال  

وشت حدود ده میلیون نفر ه راه انداخت و سرن روند فقرزدایی هدفمند خود تبدیل کرد و »مهاجرت و کوچ بزرگی« ب
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را تغییر داد؛ این یک پروژه عظیم با وظایفی بسیار دشوار است که در عین حال با مقاومت برخی مفاهیم و طرز  

سنتی است فکرهای  شده  روبرو  نیز  فقیر  بالیای    .خانوارهای  وقوع  و  زندگی  نامناسب  شرایط  گرفتن  نظر  در  با 

به نظر   از نظر مطبیعی مکرر،  با توجه به شرایط می رسد که  نطقی اجرای پروسه فقرزدایی بعید باشد چرا که 

نامناسب موجود، نیاز به جابه جایی و نقل مکان وجود دارد؛ با این حال، در زندگیواقعی، برخی از فقرایی که زندگی 

تو اینطور فکر می کنند که نمی  باورهای سنتی،  از نظر  را  انند سرزمین مادری  سختی دارند، در عین حال  اشان 

ترک کنند! در این بین، افراد سالخورده ای هستند که به زندگی در سرزمین مادری اشان عادت کرده اند ولی مجبور 

از طرف دیگر، برخی از افراد فقیر نیز نگرانند که    .به جابه جایی اند و از عدم سازگاری با شرایط جدید می ترسند

ها بیشتر شود به طوری که شکایت آنها این است که خرید یک مشت    عد از این نقل مکانهزینه های زندگی آنها ب

دوات چبن برای آن دسته از خانوارهای فقیری که تمایلی به نقل مکان ندارند،   .پیاز هم برای آنها هزینه بردار باشد

از فق این قشر  از کادرهای اجرایی خود خواسته است که  و  با حوصله مجااجباری اعمال نمی کند  ب و قانع  را را 

شهر »آنکانگ« واقع در   منطقه »هانبین« در    .کنند و کارهایشان در این مسیر را با جدیت و به درستی پیش ببرند

از صد  بیش  تنها شهرستان استان شانشی است که  و  دارد  قرار  لین «  در کوهستان »چین  استان »شانشی« 

ا نقل مکان شروع شد؛ روستاییان دهکده »ما نی« در  ایی در این منطقه بهزار نفر جمعیت فقیر دارد؛ پروسه فقرزد 

این منطقه، در ابتدای اجرای پروسه فقرزدایی و جابه جایی، تمایلی به پایین رفتن از کوه نداشتند؛ اما » وی چه «  

اعالم کرد که اگر   مسئول فقرزدایی در این دهکده، با صبر و حوصله، خانه به خانه رفت و حتی به خانوارهای فقیر

و  زندگی  و  کوه، شیرین  پای  آب  و  دارد  وجود  آنها  برگشت  امکان  باز هم همیشه  کنند،  زندگی  در کوهستان هم 

نقل   با  نهایتا خانواره های فقیر  نزدیک و مکرر بود که  تعامالت  این  از  خدمات درمانی راحت در دسترس است.بعد 

حا حال  در  طوریکه  به  کردند  موافقت  خود  مامکان  دهکده  در  فقر  از  ضر  به    4۳.6نی  و   ۲.۳۷درصد  رسیده  درصد 

راز ثروتمند شدن و یا نشدن در این مسیر به عملکرد کادرها و کارمندان بستگی دارد؛ در    .کاهش پیدا کرده است

عرصه مقابله با فقر، کارمندان مردمی مانند »وی جی« نقشی اصلی را در تبلیغ و ترویج سیاست های فقرزدایی  

ین اقدام به تاسیس دفاتر  پروژه های فقرزدایی ایفا می کنند؛ دولت های سطوح مختلف در چو پیشبرد روند اجرای 

فقرزدایی کرده اند؛ عالوه بر کارمندان تمام وقت متخصص در حوزه فقرزدایی ، کارمندان دولتی بیشتری نیز هستند  

مسئولیت کمکی بر عهده دارند و   که زندگی خود را وقف اجرای فقرزدایی کرده اند.این کارمندان عموما یک یا چند

ناطق کوهستانی دور دست می روند و مدیریت حزبی دهکده را برعهده دارند و به  حتی برخی از آنها به اعماق م

کنند می  کمک  ثروت  به  دستیابی  و  فقرزدایی  اجرای  روند  در  محلی  ن  .مردم  با  ارتباط  این  در  از  برخی  گرانی 

درباره هزینه های   این قشر  خانوارهای فقیر  برای  باید گفت حقیقتا، هزینه های ساخت خانه های جدید  زندگی، 

خود  سرمایه  و  محلی  دولت  بودجه  مرکزی،  دولت  های  گذاری  سرمایه  طریق  سه  از  مجددشان،  اسکان  جهت 

ی کنند، از ده هزار یوان فراتر نمی رود؛ خانوارهای  هزینه ای که کشاورزان پرداخت م  .کشاورزان تامین می شود

قیری نیز که شرایط زندگی فوق العاده دشواری دارند، از پرداخت هر گونه هزینه ای کامال معاف هستند؛ عالوه بر  ف

این، پرداخت یارانه برای خانوارهای نقل مکان داده شده نیز در نظر گرفته شده است؛ دولت در حال حاضر یارانه  

افراد جا به جاشده در روند اجرای پروسه    .ر نظر گرفته استهزار یوان برای هر نفر د  ۱۰هزار تا    ۷ی با مبلغ بین  ا

فقرزدایی، عادت کرده بودند که در مناطق دور افتاده کوهستانی که امکان عبور و مرور در آنجا نبود و دسترسی 

اف این  بیشتر  کنند؛  زندگی  داشت،  نیز  محدودی  و  اطالعاتی  نوین  های  مهارت  فاقد  و  دارند  قدیمی  باورهای  راد، 

مروزی اند؛ دولت های مناطق مختلف در چین سعی می کنند فرصت های آموزش مهارت های شغلی را برای این ا

مهاجران فراهم کنند تا توانایی های اشتغال آنها باال رود؛ عالوه بر این، از طرف دیگر اقدامات پشتیبانی صنعتی نیز  

کانال های افزایش درآمد آنها اجرایی شده اند تا    نظور افزایش قابلیت های کارآفرینی برای مردم و گسترشبه م

شود  فراهم  مردم  این  برای  شدن  ثروتمند  فرصت  و  پایدار  و  ثبات  با  زندگی  جایی،  جابه  بخش    .امکان  خبرنگار 



 
فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در سفر ماه سپتامبر خود به »نینگشیا«، شاهد بود که مهاجران محلی در  

جدیدده های  و  کده  گاو  پرورش  های  پایگاه  و  گوجی  مزارع  فقرزدایی،  های  کارگاه  مانند  ای  مشغله  پر  صنایع   ،

گوسفند ایجاد کرده اند که نه تنها مشکل اشتغال محلی روستاییان را حل کرده بلکه محصوالت کشاورزان محلی، 

تاکید کرده است که کاهش  سازمان ملل  آنتونیو گوترش« دبیرکل» .باعث توسعه اقتصادی این محل نیز شده است

است؛ تجربه   ۲۰۳۰هدفمند فقر، تنها راه کمک به فقیرترین مردم و دستیابی به اهداف کالن برنامه توسعه پایدار  

کاهش فقر از    .چین در این زمینه می تواند آموزه های مفیدی را در اختیار سایر کشورهای در حال توسعه قرار دهد

و نقل مکان،   به جایی  بیشتری  طریق جا  بلکه فرصتهای  داده است،  تغییر  را  فقرا  زندگی  تنها شرایط و محیط  نه 

جهت پیشرفت آنها فراهم آورده و دیدگاه های ذهنی این قشر را از اساس تغییر داده است؛ عالوه بر جابه جایی و  

مکا فقرزدایینقل  الکترونیک،  تجارت  کمک  با  فقر  کاهش  مانند  دیگر  اقدامات  اجرای  در  چین  توسعه   ن،  طریق  از 

چین تمایل دارد که هر   .صنعت اکولوژیکی و همکاری با غرب و شرق در مسیر کاهش فقر موفق عمل کرده است

بگذارد و مشارکت بیشتری در    چه بیشتر تجارب خود در زمینه کاهش فقر را با کشورهای سراسر جهان به اشتراک

 1463486 کد خبر .فقرزدایی جهانی داشته باشد

 

 :نیآنالاقتصاد -

وضعیت خط فقر در جهان چگونه است؟/ بیشترین کاهش نرخ فقر در   دهد؛اقتصاد آنالین گزارش می

 چین بود 

حال حرکت به سمت بهبودی است که باید گفت بیش از سه چهارم    وضعیت فقر در جهان به میزان قابل توجهی در

به گزارش بلومبرگ،  ؛مهسا نجاتی – اقتصادآنالین  .شوداند، در چین مشاهده میافرادی که از خط فقر خارج شده

کاهش شاهد  چشمگیری  میزان  به  جهان،  در  کلی  طور  فقر به  چین بوده  نرخ  به  آن  چهارم  سه  از  بیش  اما  ایم، 

نرخ  گردد.برمی بوده    به گفته کالرا فریرا، مقیاس مطلق دستاوردهای کلی چین در زمینه کاهش  فقر قابل توجه 

گفتنی است که بیش از    اند.ر از چهار دهه، از فقر شدید رهایی یافته میلیون نفر در طول کمت  ۸5۰است. بیش از  

، میزان آن کمتر از یک ۲۰۱۹المللی قرار داشتند. تا سال  ، در آستانه فقر بین ۱۹۸۱درصد جمعیت چین در سال  ۹۰

ن یک موفقیت قطعی نیست که دولت چین به آن دست یافته باشد. فقر شدید  اما باید اشاره کرد که ای  درصد بود.

محرومیت  با  افراد  از  زیادی  تعداد  اما  رفته،  بین  از  ادرسما  خود  زندگی  به  توجهی  قابل  می های  افراد امه  دهند. 

ان زیادی کرده و سالمند برای پیشرفت خود باید تالش بیشتری داشته باشند و در مناطق شهری، مهاجر  تحصیل

 شود که دولت بیشتر بر فقر روستایی متمرکز شده است.  کنند. گفته میوجود دارند که در فقر زندگی می
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 :37  هفته یثدح

   «علم و دانش»

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

 ِخرَةِ مَعَ الجَهلِ ؛ الدُّنیا وَاآلِخرَةِ مَعَ العِلمِ وَشَرُّ الدُّنیا وَاآل  َخیرُ

 .نیا و آخرت با دانش است و شرّ دنیا و آخرت با نادانىد خیر

 (170، ص79ر، ج)بحاراالنوا

 « طلب علم»  :دوم  یثدح 

 :ودرمف   ،دبا  شنندا و خا او رب اخد مالس  کهپیامبر خدا 

 . الصِّینِ؛ فإنَ طَلَبَ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِم  اُطلُبوا العِلمَ ولَو بِ

درچین باشد؛ زیرا طلب دانش بر  دانش را فرا گیرید، گرچه  

 انى واجب است. هر مسلم

 . 28698،  28697 کنز العمّال : 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری
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