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 روزنامه دنیای اقتصاد:چین از «بیاچپی» توضیح خواست
دنیای اقتصاد  :صنعت فوالد چین از غول استخراج معادن انگلیسی استرالیایی درخواست کرده تا در مورد افزایش
قیمت سنگآهن توضیح دهد .به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیایاقتصاد» به نقل از پایگاه خبری
«ثاوت چاینا مورنینگ پست» ،انجمن آهن و فوالد چین با برگزاری یک کنفرانس ویدئویی با مدیران شرکت استخراج
معادن بیاچپی به بحث و تبادلنظر در خصوص تولید ،فروش و قیمتگذاری محصوالت این شرکت معدنی پرداختند.
لو تییژون ،قائممقام انجمن آهن و فوالد چین که پیشتر نیز از مقامات وزارت صنعت و فناوری اطالعات کشور چین
بوده است ،در مورد افزایش قیمت  ۷ /۵دالر به ازای هر تن در یک روز از این شرکت خواست که توضیحات خود را
ارائه کند .رود دوکینو ،قائممقام بازاریابی و فروش ،و روهان رابرتز ،مدیر فروش سنگآهن بیاچپی در این
کنفرانس ویدئویی توافق کردند که این شرکت معدنی ارتباط خود با انجمن آهن و فوالد چین را افزایش دهد تا
«یک بازار سنگآهن شفاف» را تضمین کند .این کنفرانس ویدئویی در حالی برگزار میشود که تقاضا برای
سنگ آهن در چین رو به افزایش است و نگرانی بازار از بدتر شدن رابطه میان پکن و کانبرا به افزایش قیمت کاالها
و رسیدن آنها به باالترین سطح هفتساله در روزهای اخیر کمک کرده است .افزایش قیمت سنگآهن وارداتی،
باعث شده تا مقرون بهصرفه بودن کارخانههای تولید فوالد در چین مورد تهدید قرار بگیرند .تقریبا  ۹۰درصد
سنگآهن مصرفی در چین از واردات تامین میشود .انتظار میرود تولید فوالد خام چین در سالجاری به رکورد
 ۱ /۰۵میلیارد تن برسد که یک رکورد جهانی برای این کشور خواهد بود ،در این صورت کشور چین بیش از  ۷۰درصد
از مقدار تولید جهانی پیشبینیشده را به خود اختصاص خواهد داد .در  ۱۱ماه نخست سالجاری ،واردات این ماده
معدنی با  ۱۱درصد افزایش نسبت به سال گذشته به  ۱ /۰۷میلیارد تن رسید .از این مقدار بیش از  ۶۰درصد آن از
استرالیا تامین شده است .در سال  ۲۰۱۹میالدی چین  ۱ /۰۴میلیارد تن سنگآهن وارد کرده بود که واردات ۶۶۰
میلیون تن آن از کشور استرالیا انجام شده بودهایم واردات عمدتا از طریق شرکتهای ریو تینتو ،بیاچپی و
فورتسک متالز گروپ انجام شده بود .وابستگی چین به سنگآهن استرالیا ،باعث شده است تا پکن از اعمال
محدودیتهای تجاری بر این محصول خودداری کند درحالیکه چین برای دیگر اقالم وارداتی از استرالیا
محدودیتهای تجاری اعمال میکند.

چین به اتحادیه اروپا :اظهارات غیرمسئوالنه را تمام کنید
تسنیم  :چین از اتحادیه اروپا خواست تا از اظهارات غیرمسئوالنه علیه این کشور بپرهیزد .به گزارش رویترز ،وانگ
ونبین ،سخنگوی وزارت خارجه چین پس از آنکه اتحادیه اروپا خواستار آزادی خبرنگار بازداشت شده بلومبرگ در
چین شد ،امروز (دوشنبه) از اتحادیه اروپا خواست تا از اظهارات غیرمسئوالنه بپرهیزد .وزارت خارجه چین روز
جمعه اعالم کرد که هازه فان ،خبرنگار بلومبرگ در پکن را به اتهامات امنیتی بازداشت کرده است .اتحادیه اروپا
خواستار دستیابی این خبرنگار به کمکهای پزشکی درصورت نیاز شد و وانگ ونبین ،سخنگوی وزارت خارجه چین
در کنفرانس خبری امروز خود گفت که حقوق قانونی و منافع این خبرنگار و دولت چین رعایت خواهد شد .وانگ در
این کنفرانس خبری گفت :دولت چین از آزادی بیان شهروندان براساس قانون حمایت می کند .وی در ادامه گفت:
ما از اتحادیه اروپا می خواهیم که به طو ر جدی به اقتدار قضایی چین احترام گذاشته و از بیان اظهارات
غیرمسئوالنه بپرهیزند.

مشوقهای اقتصادی چین برای توسعه گاز شیل

دنیایاقتصاد  :هیوالی تقاضای گاز در چین طی سالهای اخیر با شتابی باور نکردنی در حال بزرگ شدن است و
حاال چین با تصویب و اجرای سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری در حوزه گاز شیل به دنبال کشاندن
شرکتهای بزرگ انرژی جهان به ذخایر گاز شیل این کشور است .تالش چین برای افزایش تولید گاز طبیعی خود
در حالی که تقاضا در مسیری همراه با رشد قرار دارد و به نظر میرسد کماکان تقاضا افزایش خواهد یافت ،به
حوزه تولید شیل وارد شده است .این کشور به دنبال جذب سرمایه برای توسعه گازهای شیل با استفاده از
کاهش محدودیتهایی که در زمینه سرمایهگذاری اشخاص خارجی وجود دارد و پرداخت یارانههای هزینهای
است .به گزارش آرگوس مدیا ،چین دارای ذخایر خوبی از گاز شیل است اما پروسه زمینشناسی برای استخراج
این منابع بسیار چالشبرانگیز و دشوار است ،از همین رو چندان هم مشخص نیست این مشوقهایی که از طرف
دولت چین در نظر گرفته شده است ،خواهند توانست باعث جذب سرمایهگذاری از سوی شرکتهای بزرگ نفتی
بینالمللی میشود یا دشواریهای زمین شناختی به این تسهیالت خواهد چربید .به گفته آرگوس مدیا ،استان
گویژو اخیرا  ۶بلوک اکتشافی برای ذخایر گاز شیل ارائه کرده است ،اما رقم پیشنهادی از سوی شرکتها بسیار
پایینتر از پیشنهادهای ارائه شده برای بلوکی مشابه در سال  ۲۰۱۷در همین استان است .چین طی سالهای
اخیر بسیار تالش کرده تا بتواند انگیزه توسعه و تولید گاز شیل را در درون کشور خود ایجاد کند .چین در مواجهه با
افزایش واردات گاز طبیعی و گاز مایع ) (LNGبرای تامین تقاضای روزافزون خود در تالش است تا تولید داخلی گاز را
افزایش دهد .بخشی از این تالشها را میتوان در سیاستهای تشویقی دید که برای تولید گاز شیل و تولید متان
از زغال سنگ در نظر گرفته شده است .در سال  ،۲۰۱۰واردات تنها  ۱۵درصد از زنجیره تامین گاز طبیعی چین را
تشکیل میداد .تا سال  ،۲۰۱۸سهم واردات در تامین گاز این کشور به حدود نصف ( ۴۵درصد) کل زنجیره تامین
رسیده است .از آنجا که مصرف به شکل چشمگیری از تولید گاز طبیعی داخل کشور پیشی گرفته است ،چین طی
سه سال گذشته به دنبال افزایش تولید خود بوده است .جدیدترین مشوقهای در نظر گرفته شده برای جذب
سرمایهگذاران خارجی شامل تمدید دوره اکتشاف برای شرکتها از سه سال به پنج سال است و همچنین به
شرکتهای نفت و گاز خارجی برای فعالیت مستقیم در این کشور به شرط داشتن دفتر ثبت شده در چین اجازه
فعالیت داده میشود .این یک اتفاق بسیار بزرگ و مهم محسوب میشود و باالخره بخش نفت و گاز چین بهطور
رسمی فضایی برای مشارکت شرکتهای خارجی بدون نیاز به تشکیل هلدینگ سرمایهگذاری مشترک با
شرکتهای چینی را به وجود آورده است که امری کامال بیسابقه و نوین است .البته باید توجه کرد که غولهای
انرژی داخلی چین نیز بیکار ننشستهاند و آنها نیز در حال توسعه منابع گاز شیل هستند .بهعنوان مثال ،شرکت
دولتی پتروچاینا ) (PetroChinaسال گذشته تقریبا  ۷۴۱میلیارد متر مکعب به ذخایر گاز شیل خود در استان
سیچوان اضافه کرد و همچنین اعالم کرد که  ۳۵۸میلیون تن ذخایر اثبات شده در میدان نفتی کینگ چنگ
)(Qingchengدارد.

-

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا):
۲۵آذر۹۹؛ نرخ رسمی  ۱۹ارزکاهشی شد

تهران -ایرنا -بانک مرکزی نرخ رسمی  ۴۷ارز را برای امروز (سه شنبه  ۲۵آذرماه) اعالم کرد که در مقایسه با دیروز
نرخ  ۱۳ارز افزایشی ۱۹ ،ارز کاهش و نرخ  ۱۵ارز ثابت ماند .به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم بانک مرکزی ،امروز
هر دالر آمریکا برای بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۲هزار ریال ،هر پوند انگلیس  ۵۶هزار و  ۱۷ریال و هر یورو
 ۵۱هزار و  ۴۰ریال قیمتگذاری شد .همچنین هر فرانک سوئیس  ۴۷هزار و  ۳۶۵ریال ،کرون سوئد چهار هزار و ۹۹۷
ریال ،کرون نروژ چهار هزار و  ۸۰۱ریال ،کرون دانمارک  ۶هزار و  ۸۵۹ریال ،روپیه هند  ۵۷۱ریال ،درهم امارات متحده

عربی  ۱۱هزار و  ۴۳۷ریال ،دینار کویت  ۱۳۷هزار و  ۳۰۴ریال ،یکصد روپیه پاکستان  ۲۶هزار و  ۲۰۴ریال ،یکصد ین
ژاپن  ۴۰هزارو  ۳۳۴ریال ،دالر هنگکنگ پنج هزار و  ۴۱۸ریال ،ریال عمان  ۱۰۹هزار و  ۲۳۳ریال ،دالر کانادا  ۳۲هزار و
 ۸۹۳ریال و هر دالر نیوزیلند  ۲۹هزار و  ۷۱۹ریال ارزشگذاری شد .در تابلوی بانک مرکزی ،امروز هر راند آفریقای
جنوبی  ۲هزار و  ۷۹۱ریال ،لیر ترکیه پنج هزار و  ۳۴۰ریال ،روبل روسیه  ۵۷۰ریال ،ریال قطر  ۱۱هزار و  ۵۳۹ریال،
یکصد دینار عراق سه هزار و  ۵۲۹ریال ،لیر سوریه  ۸۲ریال ،دالر استرالیا  ۳۱هزار و  ۵۵۱ریال ،ریال سعودی ۱۱
هزار و  ۲۰۰ریال ،دینار بحرین  ۱۱۱هزار و  ۷۰۳ریال ،دالر سنگاپور  ۳۱هزار و  ۴۳۱ریال ،یکصد تاکای بنگالدش ۴۹
هزار و  ۵۲۷ریال ۱۰ ،روپیه سریالنکا  ۲هزار و  ۲۴۵ریال ،کیات میانمار (برمه)  ۳۲ریال ،یکصد روپیه نپال  ۳۵هزار و
 ۴۷۹ریال ،یکصد درام ارمنستان هشت هزار و  ۷۲۱ریال و هر دینار لیبی  ۳۱هزار و  ۲۲۱ریال قیمتگذاری شد.
براساس این گزارش ،هر یوان چین  ۶هزار و  ۴۰۹ریال ،یکصد بات تایلند  ۱۳۹هزار و  ۶۰۵ریال ،رینگیت مالزی ۱۰
هزار و  ۳۳۲ریال ،یکهزار وون کرهجنوبی  ۳۸هزار و  ۳۴۹ریال ،دینار اردن  ۵۹هزار و  ۲۳۸ریال ،یکصد تنگه
قزاقستان  ۱۰هزار و  ۲۷ریال ،الری گرجستان  ۱۲هزار و  ۷۸۱ریال ،یکهزار روپیه اندونزی  ۲هزار و  ۹۶۷ریال،
افغانی افغانستان  ۵۴۶ریال ،روبل جدید بالروس  ۱۶هزار و  ۵۹۴ریال ،منات آذربایجان  ۲۴هزار و  ۷۲۱ریال،
یکصد پزوی فیلیپین  ۸۷هزار و  ۳۷۵ریال ،سامانی تاجیکستان سه هزار و  ۷۱۷ریال ،بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار
و  ۲۰۶ریال و منات جدید ترکمنستان  ۱۲هزار و  ۸۲ریال تعیین قیمت شد.

رسانه های چین :ایران خواستار بازگشت آمریکا به تعهداتش شد
پکن -ایرنا -رسانههای چین ضمن بازتاب کنفرانس خبری رییس جمهوری اسالمی ایران گزارش کردند که تهران
خواستار بازگشت آمریکا به تعهداتش در چارچوب توافق هستهای سال  ۲۰۱۵است .به گزارش ایرنا ،خبرگزاری
رسمی چین روز دوشنبه در مطلبی نوشت« :حسن روحانی» رییس جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده است که
اگر طرفهای دیگر توافق هستهای به تعهدات خود پایبند باشند ،کشورش آماده است تا تعهدات هستهای خود را
بر اساس برجام از سر بگیرد  .شینهوا افزود :رییس جمهوری اسالمی ایران در کنفرانس مطبوعاتیاش که به طور
زنده از تلویزیون ایران پخش شد ،از دولت آمریکا خواست تا به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برگردد و تعهدات
خود را طبق این توافقنامه اجرا کند .این خبرگزاری در گزارش خود ادامه داد :روحانی تاکید دارد که دولت او اجازه
نمیدهد اتمام تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران به تأخیر بیفتد .در همین حال" ،سی سی تی وی" تلویزیون
مرکزی چین نیز در گزارشی به زبان چینی اعالم کرد؛ رییس جمهوری اسالمی ایران همچنان بر لغو تحریمهای
ظالمانه آمریکا تأکید دارد .بر پایه گزارش تلویزیون مرکزی چین ،دولت حسن روحانی نهایت تالش خود را خواهد کرد
تا بار تحریمهای ظالمانه و غلط از دوش مردم ایران برداشته شود .روزنامه گلوبال تایمز چین نیز گزارش کرد که
قدرتهای جهانی و ایران در سال  ۲۰۱۵برای حل مسائل مربوط به برنامه هستهای ایران به توافق برجام
رسیدند اما در سال  ،۲۰۱۸دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا یکجانبه از این توافق خارج شد .رسانههای چین و
شرق آسیا تحوالت مرتبط با برجام را مورد ارزیابی قرار داده و آوردهاند که ایران تأکید دارد؛ به محض اینکه آمریکا
به تعهداتش بازگردد ،شرایط برای از سرگیری تعهدات متقابل هموار خواهد شد  .گزارش تارنماهای «ویبو»،
«سینا» و «ویچت» نیز حاکی است که روحانی ،تأکید کرده است؛ جمهوری اسالمی مذاکره مجدد در مورد توافق
هستهای سال  ۲۰۱۵را نمیپذیرد .تارنمای سینا در گزارشی نوشت :روحانی این سخنان را با توجه به احتمال
بازگشت دولت بعدی ایاالت متحده به برجام و مذاکرات آینده درباره مسائل متقابل بیان کرده است .رسانههای
چین بار دیگر یادآوری کردهاند که رییس جمهوری اسالمی ایران احتمال مذاکره با غرب درباره برنامه موشکی ایران
را مردود دانسته و آن را رد کرده است.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد :رایزنی با چین ،روسیه و هند برای خرید واکسن کرونا
ساری  -ایرنا  -سخنگوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور از رایزنی با هندوستان ،روسیه و چین
برای خرید واکسن ویر وس کرونا خبر داد و اعالم کرد :به دلیل تحریم آمریکا ،مبادالت ارزی برای خرید این واکسنها
و حتی واریز حق مشارکت ایران در کواکس نیز با مشکل مواجه است .به گزارش خبرنگار ایرنا ،دکتر سیما
سادات الری روز دوشنبه در حاشیه ستاد استانی مقابله با کرونا استان مازندران در گفت و گو با خبرنگاران در
ساری افزود :دریافت واکسن از کواکس (یک برنامه جهانی واکسن کرونا با هدایت سازمان بهداشت جهانی) که
حدود  ۱۸۶کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی عضو آن هستند نیز در دستور کار است .وی ادامه داد :وزارت
بهداشت و درمان با وجود مشکالت پیشرو برای مبادالت ارزی جهت خرید واکسن ،با همکاری برخی
دستگاهها پیگیریهای خود را ادامه خواهد داد و در روزهای اخیر گزارشهای امیدوار کنندهای برای به نتیجه
رسیدن رایزنیها جهت خرید واکسن داده شد .سخنگوی وزارت بهداشت و درمان گفت :به هر حال وزارت بهداشت
مصوبه قانونی و منابع ارزی مورد نیاز را برای خرید واکسن کرونا در اختیار دارد  ،ولی به دلیل تحریم تبادل ارزی این
خرید تاکنون به تاخیر افتاده است .معاون وزیر بهداشت درباره تالش شرکت های ایرانی برای دست یافتن به
واکسن کرونا نیز اظهار داشت :هم اکنون چهار شرکت داخلی برای تولید واکسن ایرانی کرونا فعال هستند که
تولیدات یک شرکت مرحله آزمایش بالینی واکسن خود را اوایل دی ماه سال جاری شروع میکند .وی اضافه کرد:
در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش بالینی واکسن ایرانی ،پیشبینی میشود که اوایل تیرماه سال آینده (
تابستان  ) ۱۴۰۰روی افراد مشمول که گروههای با ریسک باالست ،استفاده شود .دکتر الری افزود :براساس
برنامه ریزی در صورت خرید واکسن و حتی تولید داخلی آن ،واکسن در مرحله نخست روی حدود  ۲۰درصد از
جمعیت ایرانی انجام می شود که اولویت با گروههای پرخطر و سایر افرادی که در معرض خطر باالیی از ابتال به
ویروس قرار دارند خواهد بود .وی همچنین تاکید کرد :در شرایط فعلی که تاکنون واکسن داخلی و یا حتی خرید
خارجی آن به نتیجه نرسید ،رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها در دستور کار ستاد ملی و استانی
مقابله با کرونا قرار دارد و اجرای برخی محدویت ها از جمله طرح شهید سلیمانی نیز برای کنترل بیماری کووید۱۹-
در حال اجرا است.
انجام  ۵۰هزار تست روزانه کرونا در کشور  //سخنگوی وزارت بهداشت و درمان گفت :حال حاضر روزانه به طور
میانگین  ۵۰هزار تست کرونا در مراکز دولتی و خصوصی سراسر کشور انجام می شود و بزودی آمار تست کرونا
رپید (تست سریع) کشور نیز به  ۱۰۰هزار نفر می رسد .دکتر الری میانگین هزینه تست کرونا اعم از پی سی آر (
)PCRرا با احتساب دفترچه شرکتهای بیمهای در مراکز دولتی و غیردولتی بین  ۱۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان برای هر
نفر اعالم کرد و افزود :تست سریع کرونا در تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور توزیع شد و با تکمیل مراحل
آموزشی چگونگی تستگیری به مجریان ،این برنامه در سطح استان ها با سرعت بیشتری اجرایی خواهد شد.
وی در مورد طرح تردد با کارت ملی در اماکن عمومی در سطح کشور نیز گفت :براساس این طرح تمام افراد باید
برای حضور در اماکن عمومی و سفرها کارت ملی به همراه داشته باشند و با نهادینه شدن این طرح امکان
بازگشایی اماکن متبرکه نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد .معاون وزیر بهداشت و درمان هدف از اجرای این
طرح را کنترل هوشمند افرادی عنوان کرد که تست ابتال به ویروس کرونا آنها مثبت اعالم شد و نیازمند رصد و پایش
هستند تا زنجیره انتقال قطع شود .دکتر سیماسادات الری عصر روز یکشنبه با هدف بررسی وضعیت کرونا به
استان مازندران سفر کرد .نشست با رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل و مازندران و شرکت در ستاد استانی
مقابله با ویروس کرونا از مهمترین برنامه های سخنگوی وزارت بهداشت و درمان به استان مازندران بود .براساس
آمار وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مقابله با کرونا هم اکنون  ۱۲شهرستان کشور در وضعیت قرمز کرونایی
قرار دارند که از این تعداد پنج شهرستان آمل ،بهشهر ،رامسر ،گلوگاه و نکاء مربوط به استان مازندران است.

همچنین طبق آمار دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل در حال حاضر حدود  ۹۲۰ویروس کرونا در بیمارستان
های استان بستری هستند.

استانداربوشهر :سرمایه گذار چینی یک میلیون دالر در این استان هزینه کرد
بوشهر-ایرنا -استاندار بوشهرگفت :سرمایه گذار کشور چین یک میلیون دالر برای راه اندازی واحد تولیدی کاغذ
دیواری در این استان هزینه کرده است .به گزارش ایرنا ،عبدالکریم گراوند روز دوشنبه در نشست با سرمایهگذار
چینی یک واحد تولیدی و اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر افزود :باتوجه به اینکه این طرح با مشارکت
سرمایه گذار ایرانی انجام می شود طرف ایرانی نیز ۷۰میلیارد تومان برای این واحد هزینه کرده است .وی با بیان
اینکه این طرح تولیدی دهه فجر امسال افتتاح می شود یادآورشد:این واحد تولیدی ظرفیت تولید روزانه  ۴هزار رول
کاغذ دیواری دارد و زمینه اشتغال  ۱۰۰نفر را هم فراهم خواهد کرد .استاندار بوشهر اظهارداشت :قرار است واحد
تولیدی دوم از سوی طرف چینی هم که برای تولید پوشش های دیواری در بوشهر راه اندازی شود .وی
گفت :باتوجه به روابط نزدیک ایران و چین توسعه فعالیت های اقتصادی این روابط را مستحکم تر می کند .گراوند
افزود:باتوجه به استقبال ایران و چین به فعالیت های اقتصادی بین دو کشور ،عالوه بر تامین نیازهای داخلی ،می
توان از محصوالت تولیدی برای صادرات هم استفاده کرد .وی بیان کرد :بدلیل ظرفیت های نفت و گاز و وجود
نیروی انسانی ماهر در استان بوشهر ،همکاری اقتصادی سرمایه گذار چینی در این استان میتواند زمینه ایجاد
واحدهای اقتصادی بیشتری فراهم کند.

تورم چین منفی شد
تهران -ایرنا -دادههای اداره ملی آمار چین حاکی از این است که شاخص هزینههای مصرف کننده در چین برای
اولین بار در  ۱۱س ال گذشته کاهش یافته؛ موضوعی که نشانگر تورم منفی این کشور است .به گزارش ایرنا از
رادیو بینالمللی چین ،دادههای اداره ملی آمار این کشور که روز دوشنبه منتشر شد نشان میدهد شاخص
هزینه مصرف کننده موسوم به »( «CPIمعیاری برای سنجش میزان تورم) در چین به طور غیرمنتظرهای در ماه
نوامبر سال جاری میالدی  ۱۰/آبان تا  ۱۰آذر  /و در مقایسه با دوره گذشته در سال  ۲۰۱۹میالدی نیم درصد کاهش
داشته است و به زیر صفر رسید .روند کاهشی منفی  ۰.۵درصدی شاخص هزینههای مصرف کننده در چین بدنبال
افزایش مثبت  ۰.۵درصدی این شاخص در ماه اکتبر سال جاری میالدی  ۱۰ /مهر تا  ۱۰آبان /گزارش می شود .این
اولین تورم منفی چین از اکتبر  ۲۰۰۹میالدی تاکنون و بدنبال کاهش منفی  ۲درصدی قیمت مواد غذایی برای اولین
بار در طول تقریبا  ۳سال گذشته محسوب میشود .عالوه بر قیمت مواد غذایی ،هزینه های مربوط به بخش حمل
و نقل ،اجاره بها ،سوخت ،آب ،برق و پوشاک نیز در چین کاهش داشته است .بر اساس برآوردهای ماهانه ،هزینه
های مصرف کننده در چین  ۰.۶درصد کاهش پیدا کرده است که این روند ،سریع ترین و پرشتاب ترین روند کاهشی
از  ۶ماه پیش و متعاقب کاهش  ۰.۳درصدی این هزینه ها در ماه اکتبر محسوب میشود.

ماهنورد چین در راه بازگشت به زمین
تهران-ایرنا -خبرگزاری رسمی چین اعالم کرد که ماه نورد این کشور به نام «چانگ ئه »۵-دومین مانور مداری خود
را به پایان رسانده و وارد مدار «انتقال ماه -زمین» شده است .به گزارش خبرگزاری شینهوا ،به این ترتیب کشور
چین تنها چند روز تا تبدیل شدن به سومین کشوری که سنگ هایی را از سطح ماه به زمین بازمی گرداند ،فاصله
دارد .انتظار می رود که چانگ ئه ۵-اواخر هفته جاری در منطقه «مغولستان داخلی» در چین فرود آید .کاوشگر
چانگ ئه ،۵-روز  ۲۴نوامبر ( ۴آذر) به سمت ماه پرتاب شد .این کاوشگر با وزن هشت هزار و  ۲۰۰کیلوگرم پس از

 ۱۱۲ساعت سفر ،روز  ۲۸نوامبر ( ۸آذر) وارد مدار ماه شد .این فضاپیما روز اول دسامبر ( ۱۱آذر) در یک منطقه
بازدید نشده در یک دشت بزرگ گدازه معروف به «اقیانوس توفان ها» در سطح ماه فرود آمد .فضاپیمای چانگ ئه
 ۵پنجشنبه گذشته پس از جمع آوری نمونه هایی از سطح ماه ،این قمر زمین را ترک کرد و عازم انجام دو مانوربرای بازگشت به زمین شد .متخصصان درباره اهمیت تحقیق روی خاک کره ماه می گویند :بررسی نمونه های
خاک کره ماه که توسط این کاوشگر جمع آوری می شود ،برای آشنایی با تاریخ خاک کره ماه و حتی فعالیت های
خورشید کمک زیادی خواهد کرد  .ناسا و سازمان فضایی روسیه نیز آخرین بار در دهه  ،۱۹۷۰نمونه هایی از خاک
ماه را جمع آوری کرده و به زمین بازگرداندند .چین سال گذشته با فرود آوردن فضاپیمای «چانگ ئه  »۴-خود در
نزدیکی قطب جنوب ماه ،اولین کشوری بود که یک فضاپیما در سمت تاریک ماه فرود آورد.

مشکالت حمل واکسن های آمریکایی کرونا بر دوش شرکت های چینی
تهران -ایرنا -در حالی که رئیس جمهوری آمر یکا به دنبال شروع واکسیناسیون با واکسن های ضد کرونای تولید این
کشور فریاد شادی سر داده است ،سازندگان یخ خشک و تامین کنندگان ماشین آالت مربوط به تولید این یخ ها در
چین به شدت مشغول کار هستند تا به تقاضای رو به رشد شرکت های آمریکایی پاسخ دهند .به گزارش ایرنا
روزنامه گلوبال تایمز روز دوشنبه در گزارشی با یاداوری اینکه یخ خشک نقشی اساسی در زنجیره های سرد ایفا
می کند نوشت :در این بین ،ثبت سفارش صادرات شرکت های چینی تولید کننده یخ خشک به آمریکا ،به طور بی
سابقه ای و در مقایسه با سال  ۲۰۱۹میالدی ۱۰ ،الی  ۲۰برابر شده است .صنعتگران پیش بینی کرده اند که کمبود
یخ خشک بدنبال اجرای گسترده تر واکسیناسیون به مراتب وضعیتی حادتر پیدا خواهد کرد .این خبر در شرایطی
منتشر می شود که واکسن های کرونای تولید شده توسط شرکت آمریکایی «فایزر» باید در دمای منفی  ۷۰درجه
سانتیگراد نگهداری شوند و این الزام ،تقاضای یخ خشک را باال می برد .یخ های خشک به طور گسترده در تحویل
محموله های حاوی ماهی ها ،گوشت گوساله و میوه های وارداتی استفاده می شود« .سان گانگ» مدیر دفتر
شرکت تجهیزات یخ خشک «کلد جت» در شانگهای در مصاحبه با گلوبال تایمز گفته است که کمبود یخ خشک هم
در آمریکا و هم در اروپا دیده می شود و انتظار می رود این شرکت تمام محصوالت یخ خشک خود را تا بهمن و
اسفند سال جاری به مشتریان آمریکایی و اروپایی اش تحویل دهد .سان افزود که این افزایش موقت در تقاضای
یخ خشک احتماال به مدت  ۶ماه ادامه خواهد داشت .در عین حال ،اختالالت لجستیکی به دلیل شیوع ادامه دار
کرونا باعث کاهش شدید کانتینر و افزایش قیمت محموله های هوایی شده است و این موارد باعث تشدید فشار
بر زنجیره تامین یخ خشک و توزیع ماشین آالت تولید کننده یخ های خشک می شود کمبود کانتینر به دلیل افزایش
مازاد تجاری بین چین و جاهایی مانند آمریکا و اروپا ،شرایط تدارکاتی و لجستیکی برای نگهداری واکسن های
کرونای تولیدی در آمریکا را بدتر کرده است .بر اساس این گزارش صنعت «فنگ یون»  ،تامین کننده تجهیزات
تولیدی یخ خشک در شانگهای ،نیز شاهد افزایش  ۱۰الی  ۲۰برابری صادرات خود در مقایسه با سال گذشته به
آمریکا بوده است این شرکت در طول  ۲ماه گذشته ،حدود  ۱۰ماشین تولید کننده یخ خشک را به صورت روزانه به
آمریکا صادر کرده است مسئوالن این شرکت می گویند بیشتر سفارشات به این شرکت از آمریکا می آید و این یخ
ها برای حمل و نقل واکسن های کوید ۱۹-مورد استفاده قرار می گیرند .بر اساس گزارش های رسانه ای ،شرکت
آمریکایی فایزر درصدد ارائه  ۱.۳میلیارد دوز واکسن کرونا در سال آینده میالدی است؛ از طرف دیگر انتظار می رود
که شرکت آمریکایی مودرنا نیز بیش از یک میلیارد دوز واکسن را در سال  ۲۰۲۱میالدی تولید کند .توزیع این حجم
زیاد از دوزهای واکسن در آمریکا در کنار توجه به این واقعیت که بیشتر این واکسن ها نیاز به دو بار تزریق دارند ،به
معنای آن است که حجم بی سابقه ای از یخ خشک برای تامین بخش تدارکات توزیع واکسن های کرونای آمریکا
نیاز است .مجله «فورچون» آمریکا پیشتر در گزارشی ضمن پرداختن به چالش های لجستیکی در مسیر توزیع

واکسن های کرونای فایزر و مودرنای آمریکا ،تاکید کرد که واکسن های تولیدی چین می توانند خألهای موجود در
مسیر تدارکات و توزیع واکسن های آمریکایی را پر کنند.

چین :آمریکا از قدرت سیاسی برای سرکوب شرکت های خارجی استفاده میکند
تهران -ایرنا -چین با متهم کردن آمریکا به اینکه از قدرت سیاسی خود برای سرکوب شرکتهای تجاری استفاده
میکند ،از واشنگتن خواست به این رویه غیرقابل پذیرش پایان دهد .به گزارش ایرنا« ،وانگ ون بین» سخنگوی
وزارت خارجه چین روز دوشنبه طی نشست خبری روزانه در پکن افزود :با این وجود ،چین به حفظ حقوق و منافع
قانونی شرکت های چینی ادامه خواهد داد .اظهارات این مقام چینی پس از آن صورت میگیرد که «نزدک» یکی از
بازارهای بورس آمریکا روز جمعه اعالم کرد بنا به درخواست دولت این کشور ،سهام چهار شرکت چینی را از
شاخص های خود حذف خواهد کرد .نزدک ) (NASDAQیک بازار بورس سهام در آمریکا است که در فهرست
ه الکترونیک سهام؛ پس از بورس نیویورک دارد.
بورسهای سهام از نظر ارزش بازار دومین رتبه را در بازار معامل ٔ
نزدک با حضور بیش از  ۳۳۲۱شرکت در آن ،بیشترین میانگین تعداد سهام فروخته شده در روز را میان سایر
بورسهای ایاالت متحده نسبت به هر بازار بورس دیگری در جهان دارد .نزدک روز جمعه اعالم کرد سهام چهار
شرکت ساختمانی و تولیدی چینی را از  ۳۰آذر از شاخص ها حذف خواهد کرد .این اقدام در پاسخ به دستور ایاالت
متحده برای محدود کردن خرید سهام آنها صورت گرفت .پکن پیشتر نیز بارها از آمریکا به دلیل تحریم شرکت های
چینی انتقاد کرده و خواستار پایان دادن به این رویه شده بود.

-

خبرگزاری صدا و سیما:
اظهارات جو بایدن درباره مسایل موشکی و منطقهای ایران

آیا رییس جمهور آمریکا درباره مسایل موشکی و منطقهای ایران اظهار نظری نکرده است؟ بازخوانی سه مصاحبه
اخیر جوبایدن نشان میدهد که وی همواره مسئله هستهای ،توان موشکی و نفوذ منطقهای ایران را به عنوان
سه پیش شرط مذاکره مطرح کرده است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ،جوبایدن در عین حال از لزوم حضور
چین و روسیه در مذاکرات آینده میگوید و این نکته را هم اضافه میکند "آنچه که ایران انجام داد این بود که
موادهستهای خود ر ا افزایش داد و به مرحلهای که به مواد کافی برای تولید بمب اتمی داشته باشد نزدیکتر کرد.
بایدن همچنین در خصوص لزوم مطرح شدن مسئله موشکی در مذاکرات هم میگوید" ،اما منظور او از مذاکرات
چیست؟ و چگونه باید آغاز شود؟ جوبایدن در گفتگو با شبکه " سی .ان .ان " باز میگوید ":به دنبال توافقی
هستیم که نه تنها هستهای بلکه توان موشکی و منطقهای ایران را شامل شود و شرط چنین مذاکراتی بازگشت
ایران به تعهدات اولیه است"  .به عبارت دیگر ایران باید از پنج گامی که در ازای خروج امریکا از برجام برداشت و بی
عملی اروپاییها برداشته بازگردد و دوباره به نطقه اول برگرداند .بایدن میگوید ":اول ایران باید این کار را انجام
دهد تا امریکا به برجام برگردد"و او صحتبی از برداشتن تحریمها یا کاهش آنها نمیکند.

به موقع و در جای مناسب حق خود را میگیریم
رئیس جمهور گفت :جمهوری اسالمی ایران در خصوص شهادت دانشمند هستهای این حق را برای خود قائل
است که به موقع و در جای مناسب حق خود را بگیرد .به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،آقای حسن
روحانی در پانزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیونی چین  cctvدر خصوص
افزایش تنشها در سطخ منطقه با توجه به ترور دانشمند هستهای ایران و نوع همکاری ایران با چین و زنده ماندن

برجام افزود :زنده ماندن برجام مهم است و همکاری ایران با سایر کشورها از جمله چین هم برای ما مهم تلقی
میشود .رئیس جمهور گفت :علت اینکه ترامپ در فعالیتهای خود ناموفق بوده؛ همکاری ایران با سایر کشورها
از جمله کشورهای عضو  ۱+۴است چنانچه ترامپ به سازمان ملل رفت ،اما نتوانست .آقای روحانی افزود :به
دنبال این هستیم با همه کشورها به ویژه روسیه و چین همکاری کنیم .رئیس جمهور در خصوص ترور دانشمند
هستهای کشورمان گفت :آنها میخواستند در روزهای پایانی فعالیت ترامپ ،جنگ را به منطقه برسانند و هدف
اصلی رژیم صهیونیستی ایجاد بی ثباتی و جنگ در پایان فعالیت ترامپ بود .آقای روحانی در خصوص (انتقام ایران
از دشمنان خود برای ترور دانشمند هستهای کشور) افزود :جمهوری اسالمی ایران برای خود این حق را قائل
است و به موقع و در جای مناسب این حق را میگیرد و اجازه نمیدهیم مکان و زمان را دیگران برای ما تعیین
کنند ،چنانچه ثبات منطقه برای ما بسیار مهم است و در همین راستا طرح صلح هرمز در مجمع ملل متحد مطرح و
برای  ۶کشور حوزه خلیج فارس این طرح ارسال شد و همچنان این طرح صلح روی میز است.

پس از واکنش اتحادیه اروپا به بازداشت کارمند بلومبرگ در چین  /پکن :اتحادیه اروپا به حاکمیت
قضایی چین احترام بگذارد
چین در واک نش به بیانیه اتحادیه اروپا درباره بازداشت کارمند بلومبرگ ،از این اتحادیه خواست از اظهارات
غیرمسئوالنه خودداری کند و به حاکمیت قضایی چین احترام بگذارد .به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا
و سیما به نقل از رویترز ،چین در پی صدور بیانیه اتحادیه اروپا درباره بازداشت کارمند بلومبرگ ،از این اتحادیه
خواست از اظهارات غیرمسئوالنه دست بردارد و به حاکمیت قضایی چین احترام بگذارد .اتحادیه اروپا در این بیانیه
خواستار آزادی همه افرادی شد که در ارتباط با گزارشاتشان بازداشت شدهاند  .وزارت امور خارجه چین روز جمعه
اعالم کرد :مقامات این کشور «هِیز َ
فن» ( )Haze Fanرا که برای دفتر بلومبرگ در پکن کار میکرد ،به اتهام به خطر
انداختن امنیت ملی بازداشت کرده است .اتحادیه اروپا از مقامات چین خواست همه افراد بازداشت شده در ارتباط
با فعالیتهای خبری و گزارشگری شان را فوراً آزاد کند .اتحادیه اروپا همچنین از مقامات چین خواست در صورت
نیاز ،خدمات درمانی و پزشکی به هیز فن ارائه کنند ،به او امکان گرفتن وکیلی که خودش انتخاب میکند ،بدهند و
به وی اجازه دهند با خانوادهاش تماس بگیرد .وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس خبری
روزانه خود در پکن گفت :حقوق و منافع قانونی خانم فن تضمین شده است .وانگ همچنین گفت :دولت چین طبق
قانون از آزادی بیان شهروندان حمایت میکند .وی افزود :ما از اتحادیه اروپا میخواهیم به حاکمیت قضایی چین
صمیمانه احترام بگذارد و اظهارات غیرمسئوالنه را متوقف کند .منبع :خبرگزاری صداوسیما

-

بولتن نیوز:
رشد پایدار صنعت ماشیناالت چین در  ۱۰ماه ابتدایی سال

به گزارش بولتن نیوز ،دادههای رسمی نشان میدهد صنایع ماشیناالت چین در  ۱۰ماه ابتدایی امسال با رشد
قدرتمندی همراه بوده و درآمد ،سود و ارزش افزوده قابلتوجهی را گزارش دادهاند .طبق دادههای وزارت صنعت و
فناوری اطالعات ،درآمد عملکردی ترکیبی بخش صنعت ماشینآالت چین در این بازه  ۲.۷درصد نسبت به سال
گذشته جهش کرده و به  ۱۷.۸۱تریلیون یوآن ( ۲.۷۲تریلیون دالر) رسیده است .در  ۱۰ماه ابتدایی امسال سود کل
شرکتهای فعال در این صنعت به  ۱.۱۲تریلیون یوآن رسیده است که  ۸.۸درصد باالتر از دوره مشابه سال گذشته
است .ارزش افزوده این صنعت هم  ۴.۸درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد .منبع :خبرگزاری مهر

-

خبرگزاری تسنیم:
الگوهای توسعهای شرق ،رقیبی جدی و جذاب برای مدلهای غرب

بررسی مدلهای توسعه اقتصادی موفق در شرق آسیا نشان میدهد که کشورهای موفق این منطقه از الگویی
تقریبا مشابه پیروی کردهاند که باعث تبدیل شدن آنها به رقیبی جدی برای غرب شده است .به گزارش گروه بین
الملل خبرگزاری تسنیم ،طبق گزارش بانک جهانی ،اقتصاد چین از  ۱5۰۰تا  ۱۸۰۰پس از میالد بزرگترین اقتصاد دنیا
به شمار میرفت .با این حال از  ۱۸۲۰تا  ۱۹۷6این کشور با افت شدیدی مواجه شد .جنگ علیه ژاپن ،سیاست یک
گام بزرگ به جلو (تحت رهبری مائو) ،انقالب فرهنگی ،گروه چهار (شامل چهار عضو رادیکال کنگره دهم حزب
کمونیست چین بود که به عنوان یک تیم کار نمیکردند اما آرای مشابهی در کنگره میدادند) و سیاست درهای باز
(سیاستی که در  ۱۸۹۹توسط جان هی ،وزیر خارجه وقت آمریکا برای توسعه اقتصادی چین پیشنهاد شد)
اتفاقاتی بود که این کشور در طول این دوره تجربه کرد .پس از مرگ مائو در  ۱۹۷6دنگ ژیائو پنگ برای سومین بار
در  ۱۹۷۸به قدرت رسید و هدایت دوره جدیدی در چین را برعهده گرفت تا با آغاز اجرای سیاست "راهبرد بزرگ" این
کشور را به یکی از بازیگران برجسته منطقه ای و بین المللی تبدیل کند .راهبرد بزرگ که عمدتا براساس هدف
مدرنیزه سازی داخلی استوار است ،با هدف توسعه اقتصاد کشور بدون آسیب به ساختار سیاسی شکل گرفت.
در همین راستا دنگ در یکی از جلسات کمیته مرکزی حزب کمونیست اعالم کرد که رژیم بیشتر از ایدئولوژی بر
توسعه اقتصادی متمرکز خواهد شد .جمله معروف او در جلسه این بود :مهم نیست رنگ گربه سیاه یا سفید
باشد ،آنچه اهمیت دارد این است که گربه موفق به گرفتن موش شود.
فاکتورهای موفقیت اقتصادی شرق چه بود؟  //درحال حاضر بدون شک چین به عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا
شناخته می شود و پس از سبقت از ژاپن در سال  ۲۰۱۰به عنوان دومین اقتصاد برتر (بدون درنظر گرفتن اتحادیه
اروپا) و بزرگترین تولید کننده و صادر کننده دنیا شناخته می شود .این کشور در چهار قرن اخیر با رشد سالیانه ۱۰
در صدی به سرعت درحال تغییر و دستیابی به نتایج مورد نظر و حتی فراتر از آن در بازه زمانی کوتاه است .این
کشور با اجرای سیاستهای خود موفق به نجات بیش از  5۰۰میلیون نفر از جمعیت خود از خط فقر شد .سوالی که
در این بین برای بسیاری از کارشناسان ایجاد شده این است که آیا رشد کیفی برتر تحت حاکمیت رژیم هایی مانند
دولتهای شرق آسیا قابل دستیابی است یا صرفا در قالب کشورهای دارای دموکراسی ایجاد می شود .چین
همانند ژاپن و کره جنوبی طرح های توسعه اقتصادی خود را با اجرای دو مدل اصالحات کلیدی با مدیریت دولت
اجرا کرد :اصالحات کشاورز ی و اصالحات آموزشی .بنابراین این کشور دو راهبرد را برای توسعه درپیش گرفت .این
کشور در ابتدا اقدام به ساخت صنایع خود کرد و در یک دوره کوتاه از آنها در برابر رقابت با همتایان خارجی
محافظت کرد .در مرحله بعدی دولت چین از راهبردهای صنعتی سازی متمرکز بر صادرات برای معرفی صنایع خود
به در عرصه رقابت بین الملل استفاده کرد .راهبردهای توسعه کلیدی اجرا شده در چین بر  5محور استوار بودند:
.۱

توسعه اقتصادی دولت محور

.۲

توزیع زمین با مالکیت دولت در میان کشاورزان

.۳

اصالحات آموزشی با هدف استفاده در ساخت و ساز اقتصادی ،پیشرفت در علم و توسعه اجتماعی

.4

راهبرد توسعه استوار بر بازار جهانی (صادرات محور)

.5

تولید برای بازارهای صادراتی و سرمایه گذاری بر خارج از کشور به جای تولید و سرمایه گذاری بر بازار
داخلی

به نظر می رسد چین از این راهبرد دو هدف داشت .ابتدا اینکه به جای قرض گرفتن از کشورهای خارجی برای
سرمایه گذاری بر بازار داخلی ،چین ترجیح داد که منابع سرمایه های قابل قرض و ذخایر رسمی تحت مدیریت بانک

مرکزی را از طریق درآمدهای صادراتی افزایش دهد .دلیل دوم نیز این بود که چین به دنبال ذخیره اعتبارهای
امنیتی و اضطراری برای روزهای سخت بود.
مدل توسعه اقتصادی در شرق آسیا  //دارن آچموغلو و جیمز آر رابینسون در کتاب "چرا ملت ها شکست می
خورند" معتقدند که قدرت سیاسی مستقیما توسط نهادهای سیاسی تعیین می شوند و به صورت غیرمستقیم
توسط نهادهای اقتصادی .به اعتقاد این دو رشد اقتصادی چین پایدار نبوده و در آینده از مسیر خود خارج خواهد
شد اما شاید آنها به اصول فرضیه مدرنیزه سازی توجهی نداشته اند که طبق استدالل آن توسعه اقتصادی باعث
آزادسازی سیاسی خواهد شد .دربرخی موارد وجود یک رهبر قدرتمند باعث انتخاب های درستی برای رشد کشور
خواهد شد .طب ق فرضیه مدرنیزه سازی کشورهای دارای سیاستهای اقتدارگرا شانس خوبی برای اتخاذ
سیاستهای جامع دارند و باوجود داشتن رهبری اقتدارگرا ،دولت در بین عموم مردم محترم شمرده شده و نقش
راهنما را ایفا می کند .انقالب میجی از  ۱۸6۸-۱۸6۷در ژاپن و انقالب های مشابه در کره جنوبی ،سنگاپور و تایوان
مثال هایی از الگوهای مشابه هستند .درمورد ژاپن اصالحات تحت رژیمی اقتدارگرا درجریان انقالب میجی رخ داد و
تا پایان جنگ دوم جهانی ادامه یافت .در موارد دیگر یک ژنرال کره جنوبی (پارک چونگ هی) که دانش آموخته
دانشکده نظامی در ژاپن بود و از سال  ۱۹6۳تا  ۱۹۷۹رئیس جمهور کره جنوبی شد همین سیاست را در پیش
گرفت .لی کوان یو ،رهبر اقتدارگرای سنگاپور که دانش آموخته دانشگاه کمبریج بود نیز از این جمع جدا نبود.
فرانسیس فوکویاما دراین باره گفته :سنگاپور تحت هدایت لی کوان یو ،به عنوان نخست وزیر مدلی از یک
اق تدارگرایی نرم یا پدرساالرانه را توسعه داد که ترکیبی از کاپیتالیسم و یک سیستم سیاسی اقتدارگرا بود .تمام
کشورهای پیشرفته شرق آسیا متوجه شدند که شاخص ترین راهبرد توسعه اقتصادی ابتدا لزوم اصالحات ارضی
و سپس ادغام این کشورها در بازار جهانی بود .این کشورها در مرحله سوم به منظور رقابت در بازار بین المللی
سیستم های آموزشی نیازمند اصالحات و سازگاری با کشورهای پیشرفته هستند.
ارزشهای فرهنگی در شرق  //مویچو موریشیما در کتاب خود با نام "چرا ژاپن به موفقیت رسید" در تالش برای
ایجاد ارتباط میان کنفوسیوس گرایی و موفقیت اقتصادی ژاپن به عنوان یکی از دالیل معجزه سرزمین آفتاب تابان
بود .به اعتقاد محققین پس از شکست ایدئولوژی مارکسیسم -لنینیسم در دوره مائو به نظر کنفوسیسو گرایی
وظیفه پر کردن این شکاف در چین را خواهد داشت .تاسیس نهادهای آموزشی کنفوسیوسی در چین و نقاط دیگر
دنیا نیز تاییدی بر این ادعاست .کنفوسیوس گرایی که نه یک مذهب بلکه یک فلسفه زندگی به شمار می رود
براصولی چون صداقت ،آموزش و خانواده استوار است .در ژاپن ،کره جنوبی و چین ماندارین ها حضور پررنگی در
اجتماع داشته و برای حضور در احزاب سیاسی نیازمند آموزش در نهادهای برجسته داخلی و خارجی هستند.
آموزش  //کنفوسیوس گرایی احتماال بیشترین تاثیر را بر آموزش چینی ها دارد .در واقع آموزش دارای بیشترین
اهمیت در کشورهای شرق آسیاست .در این کشورها توسعه اقتصادی و آموزش به یکدیگر گره خورده اند .چین
برای حضور در بازار رقابتی بر آموزش نسل جوان و انتخاب دانشجویان ممتاز و استفاده از آنها در علوم و فن آوری
متمرکز شده است .تعداد دانشگاه ها در این کشور از یک سو و حضور دانشجویان چینی در اروپا و آمریکا از سوی
دیگر به شدت افزایش یافته و به همین دلیل چین در  ۳۰سال آینده به قطب علمی و تحقیقاتی دنیا تبدیل خواهد
شد .تحوالت در شرق آسیا به سمتی پیش می رود که به این منطقه صرفا به عنوان یک بلوک تحت تاثیر آمریکا
نمیتوان نگاه کرد .رشد اقتصادی چشمگیر کشورهای این منطقه ،احساس خطر آمریکا از تبدیل شدن چین به
عنوان خطرناکترین رقیب این کشور و علنی کردن جنگ تجاری در دولت ترامپ (که یکی از نتایج آن را می توان
شکست ترامپ در انتخابات دانست) ،موفقیت در عرصه های آموزشی و بهداشتی کشورهای این منطقه که در
مدیریت ویروس کرونا (درمقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکا) به خوبی خود را نشان داد و در نهایت تشکیل

بزرگترین پیمان تجاری د نیا (بدون حضور آمریکا) حاکی از آن است که کشورهای این منطقه بخصوص چین به دنبال
معرفی خود به عنوان یک عنصر تاثیر گذار در عرصه جهانی هستند .انتهای پیام/

-

شفقنا:

دیوان کیفری بین المللی درخواست رسیدگی به وضعیت اویغورها را رد کرد /چین عضو الهه نیست
شفقنا -دادستان دیوان کیفری بین المللی -آی سی سی -شکایت علیه نسل کشی اویغورها از سوی چین را رد
کرد .دفتر دادستانی اعالم کرد که نمی تواند این شکایت را پیگیری کند چرا که چین از اعضای دادگاه مستقر در
الهه نیست .به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره ،نمایندگان جامعه اویغورها پرونده بزرگی از
شواهد را به این دادگاه تحویل دادند .شواهدی که نشان می دهد بیش از یک میلیون اویغور و سایر اقلیت های
مسلمان در اردوگاه های کار و آموزش اجباری چین سرکوب می شوند .دفتر دادستان فاتو بنسودا در گزارشی
اعالم کرد که قادر به اقدام در این باره نیست زیرا این اعمال ادعا شده در قلمرو چین اتفاق افتاده است  ،که عضو
امضاکننده دادگاه مستقر در الهه نیست .این درحالیست که اویغورها استدالل کرده بودند که برخی از این اقدامات
در خارج از خاک چین و در تاجیکستان و کامبوج رخ داده است که هر دو عضو آی سی سی هستند .وکالی
اویغورها از دادگاه درخواست تجدید نظر کرده اند .انتهای پیام

-

روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:
27آذرماه؛نخستین نشست ایرانشناسی در چین برگزار میشود

نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی با همکاری مشترک انجمن زبان و ادبیات فارسی و رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در پکن برگزار میشود .به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،
انجمن زبان و ادبیات فارسی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در پکن ،نخستین نشست تخصصی
ایرانشناسی را روز پنجشنبه ( ۲۷آذرماه) برگزار میکنند .در این نشست مجازی ،جی کی یون ،رییس مرکز
ایرانشناسی دانشگاه جنوب غرب چین با موضوع «مروری بر تاریخ مبادالت چین و ایران» و وانگ فینگ ،استاد
دانشگاه نیگ شیا با موضوع «چند مساله قابل توجه در مطالعات ایرانشناسی در چین» از کشور چین به ایراد
سخنرانی میپردازند .احمد رضایی ،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم با موضوع «بررسی اشعار فارسی
بازمانده بر سنگ نوشتههای مقابر در هانجو و محمدرضا سعیدی ،عضو هیأت علمی سازمان سمت با موضوع
«آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران و ایران باستان» از جمهوری اسالمی ایران در بخشی دیگر این نشست
سخنرانی

خواهند

کرد.

گفتنی

است؛

این

نشست

ساعت

۱۰

تا

۱۲

نشانی https://meeting.atu.ac.ir/ch/iran-chinaبرگزار میشود .انتهای پیام/ص

در

بستر

مجازی

به

حدیث هفته :38
«علم و دانش» (بمناسبت روز پژوهش)

امیرالمومنین امام علی که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
مَن خَال بِالعِلمِ لَم تُوحِشهُ خَلوَةٌ ؛

هر کس با دانش خلوت کند ،هیچ خلوتى او را به وحشت نمى اندازد
غررالحکم ،ح 8125

حدیث دوم:

«بهترین یادبود» (بمناسبت روز پژوهش)

امام هادی که سالم خدا بر او و خاندانش باد ،فرمود:
ل حِسانٌ ،وَالْفِکْرَةُ ِمرْآتٌ صافَیةٌ؛
اَلْعِلْمُ وِرا َثةٌ کَریمَةٌ وَاالْدَبُ حُلَ ٌ

علم و دانش بهترین یادبود برای انتقال به دیگران است ،ادب
زیباترین نیکی ها است و فکر و اندیشه آئینه صاف و تزیین
کننده اعمال و برنامه ها است.
مستدرك الوسائل ،ج  ،11ص  ،184ح 4

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

