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 قرار نیست ارزهای دیجیتالی جای ارزهای فعلی را بگیرند 

جاه  این  ما  کرد  اعالم  چین  مرکزی  بانک  یرئیس سابق  که  نداریم  را  فعلی  طلبی  ارزهای  جایگزین  را  دیجیتال  وآن 

عنوان نهاد پیشتاز در عرضه ارز دیجیتالی جهان  کنیم. به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین به

تراکنش می پردازش  در  آن  قابلیت  به  توجه  با  دیجیتالی  یوآن  و  ایفا کند  پولی جهان  آینده  در  ها تواند نقش مهمی 

ی محبوب در بین ارزهای دیجیتالی تبدیل شود. ژو ژیاو چن، رئیس سابق بانک مرکزی چین که در  تواند به ارزمی

همایش مالی شهر شانگهای حضور یافته بود با اشاره به مزایای استفاده از ارزهای دیجیتالی گفت: یوآن دیجیتال 

کنش ارزی فرامرزی داشته باشیم. ژیاو  ای برای پرداخت و تراطور همزمان وسیلهدهد که بهبه ما این امکان را می 

به  نیست  قرار  دیجیتالی  ارزهای  از  استفاده  با  الکترونیکی  پرداخت  بدانیم  که  است  مهم  گفت:  کامل چن  طور 

ارزهای   از  استفاده  به  مایل  اگر  شود.  یورو  یا  دالر  نظیر  جهانی  شده  پذیرفته  معتبر  جهانی  ارزهای  جایگزین 

دیجیتا  یوآن  باشید،  میدیجیتالی  سرمایه ل  و  تجارت  برای  خوبی  انتخاب  شبیه تواند  دیجیتالی  یوآن  باشد.  گذاری 

طلبی را نداریم که آن را جایگزین ارزهای فعلی کنیم. رئیس سابق بانک  بوک( نیست و ما این جاه لیبرا )ارز فیس 

پولی برای نظارت بر  گذاری  مرکزی چین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش کنونی نهادهای قانون

تدریج یوآن  کنندگان و بازرگانان خارجی را متقاعد کند که به خواهد مصرفعملکرد ارزهای دیجیتالی افزود: پکن می

عنوان ابزاری برای پرداخت، قبول کنند. بانک مرکزی چین در ماه مه از برنامه خود برای آماده شدن  دیجیتال را به 

برگزا زمان  تا  دیجیتالی  رقابت یوآن  المپیک زمستانی سال  ری  دیجیتالی   ۲۰۲۲های  یوآن  بود. قرار است  داده  خبر 

 .های روزمره شودتدریج جایگزین یوآن کاغذی در تراکنش به 

 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

دیپلمات روس: درباره  /  در آستانه برگزاری هفدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام مطرح شد

 کنیم نقش آمریکا در اجرای کامل برجام رایزنی می

المللی مستقر در وین روز چهارشنبه در آستانه تشکیل  نماینده دائم روسیه در ساز  –ایرنا    –لندن   بین  مان های 

رایزنی   توافق  این  کامل  اجرای  در  متحده  ایاالت  نقش  درباره  که  کرد  عنوان  برجام  کمیسیون  نشست  هفدهمین 

توئیتی نوشت: نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح   .خواهد شد اولیانوف« در  ایرنا، »میخائیل  به گزارش 

سیاسی یک ساعت دیگر به صورت مجازی برگزار خواهد شد. موضوع اصلی چگونگی حفظ توافق برجام و مدیران  

  .وی افزود ناگزیر در باره نقش آمریکا در این زمینه هم رایزنی خواهد شد  .اطمینان از اجرای کامل آن خواهد بود

ی وزارت امور خارجه ایران و  هفدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان وزیر و مدیران سیاس

معاون ۴+۱گروه   اشمید«  »هلگا  و  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  معاون  عراقچی«  »عباس  مشترک  ریاست  به   ،

کشور    ۶این نشست با حضور نمایندگان    .کندمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعاتی دیگر آغاز به کار می

مانده در برجام و نماینده اتحادیه اروپا منعقد  به عنوان اعضای باقی   ایران، آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین

بار به دلیل موج جدید نشست کمیسیون مشترک برجام به طور معمول هر سه ماه یکبار برقرار اما این   .خواهد شد 

نحوه تضمین رایزنی درباره اقدامات جاری برای حفظ برجام و  .شودشیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می

همچنین با   .ها از جمله محورهای این نشست عنوان شده استاجرای کامل و موثر این توافق توسط همه طرف
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انتظار می توافق،  این  به  بازگشت  برای  آمریکا  رئیس جمهوری منتخب  به تصمیم  های شرکت رود که طرف توجه 

نقشه  درباره  گام کننده  و  برجام  احیای  اراه  از  پس  الزم  کنندهای  رایزنی  سفید  کاخ  در  قدرت  اعضای    .نتقال 

تازه باقی  دورنمای  بتواند  آمریکا  در  قدرت  انتقال  که  امیدوارند  برجام  در  کند. مانده  باز  توافق  این  برای حفظ  را  ای 

تا   آمدند  گردهم  برلین  در  رسمی  غیر  نشستی  در  گذشته  ماه  آذر  آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  خارجه  امور  وزیران 

ویکرد آینده امضا کنندگان برجام در سایه روی کار آمدن دولتی در کاخ سفید که مایل است به برجام بازگردد  درباره ر

آن  کنند.  هسته رایزنی  توافق  قبال  در  آمریکا  سازنده  رویکرد  که  دارند  اطمینان  میها  اندازهای  ای  چشم  تواند 

کند ایجاد  برجام  حفظ  برای  را  ش  .جدیدی  ارشد  اعضای  پیش  از  چندی  متشکل  اروپایی  خارجی  روابط  ورای 

ای مشترک پیشنهادهایی را در خصوص آینده  های ارشد و رهبران اسبق کشورهای اروپایی با صدور بیانیه دیپلمات 

کردند مطرح  کرده آن  .برجام  توصیه  بایدن  ها  دولت  از  باید  اروپایی(  )تروئیکای  انگلیس  و  آلمان  فرانسه،  که  اند 

های راسم تحلیف رسما تمایل خود را برای بازگشت به برجام اعالم کند. هم زمان باید رایزنیبخواهند تا پس از م

در این بیانیه همچنین توصیه شده که مسیر   .آمریکا برای بازگشت بایدن به برجام سرعت بخشند  خود را با کنگره 

در همین حال    .رک ترسیم شودبازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش ذیل برجام باید در نشست کمیسیون مشت

دیپلمات بازنشسته،  قانونفرماندهان  و  اسبق  بیانیه های  صدور  با  نیز  آمریکا  پیشین  بازگشت  گذاران  ای خواستار 

توافق هسته به  این کشور  بایدن« رئیس جمهوری منتخب  به گفته آنسریع »جو  اند. کاری که  ایران شده  ها ای 

بیانیه که از سوی پویش   .کندها در منطقه را فراهم میسعه همکاریزمینه حل مناقشات خاورمیانه و تو در این 

مدنی  ای« منتشر و در تارنمای بنیاد سازمانیابی ایران به سالح هستهموسوم به »ائتالف ملی جلوگیری از دست 

ا سبب شد تا  هو بازگرداندن تحریم  ۲۰۱۸آمده است: خروج آمریکا از برجام در سال     اس« منعکس شد،  سی»اف 

محدودیت  از  بود  پایبند  توافق  این  به  که  غنی ایران  زمینه  در  برجام  فعالیتهای  انجام  و  اورانیوم  های  سازی 

های اروپایی سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تعلل طرف  ۲ایران    .تحقیقاتی که منع شده بود، فراتر برود

براین اساس،   .هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش آغاز کرددر عمل به تعهداتشان در این توافق، گام 

ای آخرین گام کاهش تعهدات برجامی خود را اعالم کرد که طبق آن، تهران  ، با صدور بیانیه ۱۳۹۸ماه  دی   ۱۵ایران  

غنی ظرفیت  )شامل  عملیاتی  حوزه  در  محدودیتی  هیچ  غنیدیگر  درصد  غنیسازی،  مواد  میزان  و  شدسازی،  ه 

هسته  برنامه  پس،  این  از  و  داشت  نخواهد  توسعه(  و  پیش تحقیق  خود  فنی  نیازهای  اساس  بر  فقط  ایران  ای 

نویسندگان بیانیه یادشده با    .یابدالمللی انرژی اتمی نیز طبق روال ادامه می خواهد رفت و همکاری با آژانس بین

س( برای بازگشت آمریکا به برجام شرکای مهمی به شمار اشاره به اینکه تروئیکای اروپایی )فرانسه، آلمان و انگلی

ها آن  .ها علیه ایران برای تسهیل زمینه بازگشت واشنگتن به این توافق شدندروند خواستار لغو سریع تحریممی

بینکرده   تصریح و  آمریکایی  بلحاظ  منع قانونی  برجام وجود اند که هیچ  به  این کشور  کامل  بازگشت  برای  المللی 

جمهوری   .تواند گام های الزم را برای بازگشت آمریکا به تعهداتش برداردندارد و رئیس جمهوری در هر لحظه می 

شت آمریکا به برجام و اجرای تعهدات برجامی از سوی دیگر اسالمی ایران همواره اعالم کرده است در صورت بازگ

از برجامی  تعهدات  در مسیر کاهش  برداشته شده  گام های  المللی،  بین  توافق  این  به     طرف های  تهران  سوی 

گفتنی است که نشست جاری کمیسیون برجام آخرین نشستی است که هلگا    .سرعت برگشت پذیر خواهد بود

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا ریاست آن را برعهده دارد. وی به تازگی از سوی   اشمید در کسوت دبیر کل

انتخاب شده و قرار است کار جدید خود را از   (OSCE) جوسپ بورل به عنوان دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا

کند آغاز  ژانویه  کهنه  .یکم  سیاستمدار  سانینو«  »استفانو  حال  همین  ایتالیای در  اشمید کار  جانشین  عنوان  به  ی 

می بورل  سخنگوی  اما  شده  نشست معرفی  ریاست  نیست  معلوم  هنوز  در  گوید  برجام  مشترک  کمیسیون  های 

 .سطح معاونین وزیر به او یا شخص دیگری واگذار شود

 



 

 شود باقیمانده جاده ابریشم در تبریز بازسازی می

عضو شورای اسالمی شهر تبریز از بازسازی مجموعه تجاری تاریخی »سامان میدانی« این شهر به    -ایرنا  -تبریز  

بابایی اقدم در بازدید از طرح    .عنوان بخش باقیمانده »جاده ابریشم« خبر داد به گزارش چهارشنبه ایرنا، فریدون 

یکی از مطالبات   »سامان میدانی« )میدان کاه فروشان(، اظهار کرد: احیای این بافت تاریخی  احیای بافت تاریخی

 .اهالی منطقه بود که خوشبختانه از سال گذشته شهرداری عملیات ساماندهی آن را در اولویت قرار داده است

جهانگرد فرانسوی در    سال پیش نوشته شده است، گفت:  ۳۵۰هایی از سفرنامه شاردن که  وی با اشاره به بخش 

هزار مغازه در تبریز    ۱۵هزار خانه و    ۱۵این کتاب، آمار جالبی از حضور خود در تبریز نوشته و به گفته او در آن زمان،  

وی افزود: این موضوع نشان دهنده هویت شهری تبریز و موقعیت تجاری و تاریخی این شهر در    .وجود داشته است

رییس کمیسیون معماری و   .ه تبریز از روزگاران قدیم یک شهر تجاری بوده استآن ایام است و نشان می دهد ک

های تجاری در تبریز ایراد  شهرسازی شورای اسالمی شهر تبریز ادامه داد: امروز که برخی افراد به تعدد کاربری

اریخی »سامان میدانی«  بافت ت   وی با بیان اینکه  .گیرند، باید به نقش تاریخی و تجاری تبریز دقت داشته باشندمی

در لبه نقشه قدیمی شهر تبریز قرار گرفته و کاروانسراهای متعددی در این محل واقع شده است، گفت: بر اساس  

   وی تشریح کرد:  .نفر را در خود جا دهد  ۳۰۰توانست  ترین این کاروانسراها میسفرنامه شاردن در گذشته کوچک

»سامان میدانی« فعال هستند که بسیاری از آنها در جامعه از یاد رفته    مشاغل بسیار قدیمی در این بافت تاریخی

را نمی آن  باشیم و مشابه  این محل داشته  به  توجه جدی  دلیل الزم است  به همین  و  دید  دیگر  در جاهای    .توان 

، گاز، و آب  اقدم با اشاره به همکاری شهرداری و ادارات خدمات رسان در احیای این محل، گفت: ادارات برقبابایی 

اند که تا  و فاضالب با همکاری شهرداری زوائد بصری را حذف کرده و کمک بسیاری به اجرای طرح ساماندهی کرده 

خواهد رسید؛ پس از آن کف سازی و جداره سازی سامان میدانی شروع دو ماه آینده بخشی از عملیات به اتمام 

شد در  .خواهد  کسبه ساکن  از  باید  اینکه  بیان  با  کرد،   وی  قدردانی  میدانی« هستند  »سامان  تاریخی  مجموعه 

روبرو   مشکالت  برخی  با  بازسازی  عملیات  انجام  دلیل  به  محل  این  شهروندان  گذشته  سال  یک  طول  در  گفت: 

 .شاهد رضایت شهروندان باشیم  اند که امیدواریم با اتمام طرحشده

کجاست؟ » فروشان«  کاه  ف»//    میدان  کاه  )میدان  میدانی«  بازار   روشان(سامان  غربی  شمال  الیه  منتهی  در 

این   )شتربان( تبریز قرار گرفته و دارای یک میدان به شکل سنتی است؛ تاریخی تبریز در محله تاریخی »دوه چی«

تاریخی صاحب االمر متصل می شود به میدان  تبریز،  بازار  بافت مجموعه  بازار دوه چی،  در   .میدان توسط راسته 

این مج تاریخی، عمده عناصر بررسی میدانی  از جمله سفرنامه ها و نقشه های  تاریخی  به متون  با توجه  موعه 

شاخص معماری این مجموعه را کاروانسراها و حجراتی تشکیل داده است که در مرور زمان، مشاغل خاص برای  

تاریخی، مشخص بازخوانی نقشه های  به  را در خود جای داده است.با توجه  می شود که    رفع احتیاج کاروانیان 

هجری قمری  ۱۱۹۳مجموعه »سامان میدانی« در خارج دیوار تاریخی قلعه تبریز که بعد از زمین لرزه مهیب و یرانگر 

کاروانسراها و   بر  این مجموعه، عالوه  دارد.در  قرار  تبریز، ساخته شد،  بیگلربیگی  دنبلی،  نجفقلی خان  به دستور 

آهلل وردی« نیز برای دسترسی ساکنان محله به مناطق دیگر شهر و گذرهای تاریخی مانند » حجره های پرتعدداد،

در مجموعه تاریخی و تجاری »سامان میدانی« هنوز نیز می توان سردرهای زیبایی را   .بالعکس به چشم می خورد

  اسالمی دوران قاجار هستند و از شکوه و عظمت تبریز در آن دوره خبر می  -مشاهده کرد که نماد معماری ایرانی

گفته می شود مارکوپولو، سیاح ونیزی، به هنگام سفر به چین در قرن دوازدهم میالدی و در گذر از تبریز در     .دهند

  .یکی از کاروانسراهای بافت تاریخی »سامان میدانی« بیتوته کرده است

 

 خط آهن ترکیه با چین، آغاز رقابت های اقتصادی جدید در منطقه 

https://www.irna.ir/news/84150100/%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84150100/%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84150100/%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84148209/%D8%AE%D8%B7-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87


 
کانتینر شامل محموله لوازم خانگی پایدار در روزهای گذشته از استانبول به مقصد    ۴۸اولین قطار با    -ایرنا، آنکارا

در حالی باز شدن   .ه افتاد تا باب بحث های جدیدی در خصوص رقابت های اقتصادی در منطقه را باز کندچین به را

تجارت   و  بازار  که  شود  می  مواجه  سلبی  های  نگاه  با  بعضا  منطقه  کشورهای  میان  در  ارتباطی  جدید  های  راه 

حرکت می کند و کشورهایی که  جهانی در آینده همچنان به سمت کاهش زمان حمل و نقل و نیز هزینه های حمل  

برند می  جدید  مسیرهای  از  را  بهره  بیشترین  باشند،  کرده  تقویت  را  خود  های  زیرساخت  ترانزیت  مسیر  بر    .در 

و   هزار  هشت  طی  با  افتاد،  راه  به  استانبول  از  اخیر  روزهای  که  قطاری  ترکیه،  در  اعالمی  برنامه    ۶۹۳اساس 

در   با گذر از تونل زیر دریای مرمره که در سالهای گذشته احداث شده بودکیلومتر به چین خواهد رسید. این قطار  

کیلومتر راه    ۲۲۰کیلومتر طی مسیر کرده و وارد خاک گرجستان شده و در گرجستان نیز    ۳۲۳خاک ترکیه دو هزار و  

یلومتر طی ک  ۴۲۰کیلومتر در خاک جمهوری آذربایجان توسط کشتی در دریای خزر    ۴۳۰خواهد پیمود و بعد از طی  

کیلومتر پیموده و در    ۲۰۰قطار یاد شده در خاک قزاقستان سه هزار و    .مسیر کرده و وارد قزاقستان خواهد شد

منطبق با برنامه اعالمی این    .به مقصد نهایی خود برسد کیلومتر طی خواهد کرد تا  ۱۰۰خاک چین نیز دو هزار و  

طریق دیگری بجز هوایی  د در صورتی که محموله یاد شده ازروز به مقصد خواهد رسید و گفته می شو ۱۲قطار در 

اولین قطار باری از مسیر چین    .حمل می شد برای رسیدن به مقصد از استانبول یک ماه می بایست صرف می کرد

قطار یاد    .به اروپا بعد از طی گذشت دو هفته از حرکت خود از سوم اکتبر سال گذشته میالدی از آنکارا گذر کرد

نیز مسیری که قرار است قطار باری ترکیه به مقصد چین بپیماید را طی و محموله بار خود را بعد از گذشتن از شده 

آن  از  بار  محموله  انتقال  چین  هدف  بود.  کرده  حمل  پراگ  به  اسلواکی  مجارستان،  صربستان،  بلغارستان،  خاک 

به کشورهای اروپایی از طریق خط آهن بجز    چین در انتقال محموله های خود  .روز بود  ۱۸کشور به پراگ در طول  

مسیر ترکیه امکان استفاده از مسیر قزاقستان، روسیه، بالروس، لهستان را نیز دارد و امکان حمل بار از این مسیر  

مسیر ساالنه    ۱۵در   این  در  حاضر  حال  در  باشد.  می  میسر  شود  ۳۵۰روز  می  جا  به  جا  کانتینر  در    .هزار  ترکیه 

سرمایه گذاری در مسیر خط آهن قارص، گرجستان ، جمهوری آذربایجان هم درصدد توسعه روابط    سالهای اخیر با 

بازارهای   به  چین  طریق  از  کاال  ترانزیت  تجارت  از  گیری  سهم  درصدد  هم  و  برآمده  کشور  دو  این  با  خود  تجاری 

ی خود و بهبود وضعیت خطوط  ترکیه در این راستا عالوه بر سرمایه گذاری در زیرساختهای ریل  .اروپایی می باشد

گرجستان را نیز تاسیس کرده است. عالوه بر این برای احداث تونل آوراسیا در زیر    -ریلی خود مسیر جدید قارص 

بدلیل فرسودگی و قدیمی بودن    .دریای مرمره امکان تردد از آسیا به اروپا با عبور از این تونل را فراهم می سازد

که توسط قطار از این مسیر به قزاقستان ارسال   یران، پاکستان، قزاقستان کاالهاییمسیر ریلی در مسیر ترکیه، ا 

می شود با یک چهارم سرعت قطارهایی که در مسیر قارص، گرجستان، جمهوری آذربایجان ارسال می شوند، به 

مسیر خط آهن   .مقصد می رسند و این نیز زمان ارسال کاال از مسیر ایران ، پاکستان به چین را افزایش می دهد

افتتاح شد . برای انتقال بار از مسیر ترکیه به ایران، بدون   ۲۰۱۷قارص، گرجستان به جمهوری آذربایجان در سال  

از مسیر   به ریل گذاری در اطراف دریاچه وان می باشد. در حال حاضر قطارهایی که  طی مسیر دریاچه وان نیاز 

دریاچه وان توسط کشتی هستند و بدلیل اینکه تاسیسات موجود در  ایران وارد ترکیه می شوند مجبور به گذر از  

احداث خط لوله از    .دریاچه وان نیز به روز نیست مدت زمان طوالنی برای بارگیری قطارها به کشتی مورد نیاز است

یل  ایران به قارص و استفاده از خط آهن قارص به ارضروم هم مسیر حرکت را کوتاه خواهد کرد و هم نسبت به ر 

گذاری در اطراف دریاچه وان نیاز به سرمایه گذاری کمتری خواهد داشت. برای استفاده از این مسیر می باید خط 

شود احداث  قارص  شهر  تا  ایران  مرز  از  نیز  ترکیه  خاک  در  و  بازرگان  مرز  تا  خوی  مسیر  از  حاضر    .آهنی  حال  در 

ای خاک  از  گذر  امکان  کنند  می  حرکت  ترکیه  از  که  بدلیل   رانقطارهایی  ولی  هستند  دارا  را  پاکستان  به  ورود  و 

از   استفاده  به  ترجیح  ریلی  گذر خطوط  مناطق  در  موجود  ناامنی های  نیز  و  پاکستان  در  ریلی  فرسودگی خطوط 

اوایل   .چین می باشد مسیرهای روسیه، قزاقستان به چین و یا ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و



 
نخست وزیر پاکستان از تالش اسالم آباد برای گسترش همکاری های ریلی در منطقه به    ۱۳۹۸فروردین ماه سال  

ویژه با ایران خبر داده بود، موضوعی که اکنون در دستور کار وزارت راه آهن طرف پاکستانی قرار گرفته و هدف آن 

 -تهران-ترویج گردشگری و همچنین احیای قطار اسالم آبادنیز توسعه همکاری ها با همسایگان، تجارت منطقه ای، 

  -عمران خان در آن دوران اعالم کرد که دولت طرح جدید احداث خط آهن کویته    .موسوم به قطار باری اکو است

پاکستان نیز که درصدد گرفتن سهمی از    .تفتان را تکمیل خواهد کرد که هدف آن توسعه ارتباط ریلی با ایران است

ایالت بلوچستان است که  تران ایجاد خط زیلی ویژه ای در  اروپا و بالعکس است درصدد  به  از مسیر چین  زیت کاال 

الزم به ذکر است، خط آهن کویته    .کیلومتر آن منتهی به مرز تفتان ) گذرگاه مرزی میرجاوه ایران( می شود  ۶۱۲

اکو' است که در صورت اجرا 'قطار  از طرح بزرگ  آبادزاهدان، بخش مهمی  از طریق خط  -تهران-، اسالم  استانبول 

کیلومتر است که بخش عمده آن در    ۷۳۲آهن با هم متصل خواهند شد. مجموع طول مسیر ریلی کویته تا زاهدان  

  ۲۰۰۹قطار کانتیربر اکو براساس توافق سه جانبه میان اسالم آباد، تهران و آنکارا در سال    .خاک پاکستان قرار دارد

را   )فعالیت خود  اوت همان سال  روز چهاردم  در  اولین قطار  و  آغاز کرد  از  (  ۱۳۸۸مرداد    ۲۳رسما  و  آباد  از اسالم 

ترکیه شد عازم  ایران  تا دسامبر سال    .مسیر  قطار  این  نوامبر سال    ۲۰۱۱فعالیت  در  پاکستان  دولت  یافت.  ادامه 

با راه آهن ترکیه برای از سرگیری تردد قطار باربری  ۲۰۱۳ میان دو کشور با هدف ارتقای مبادالت    تفاهم نامه ای 

نیست خبری  آن  مجدد  فعالیت  آغاز  از  هنوز  اما  کرد  امضا  ارتباطات    .تجاری  وزیر  اوغلو  اسماعیل  کارا  عادل 

زیرساختهای ترکیه در گفت وگو با پایگاه اینترنتی حریت در ارتباط با حرکت اولین قطار باری از مسیر استانبول به   و

کارا اسماعییل اوغلو با تاکید بر    .ن قطار نوید یک دوره جدید در صادرات را برای ترکیه می دهدچین گفت: حرکت ای

سال گذشته زیرساختهای ارتباطی خود را با طرحهای مختلف تقویت کرده و بهبود بخشیده    ۱۸اینکه ترکیه در طول  

بهره برداری از این مسیر به این هدف یک اقتصاد برتر جهان خواند و گفت با  ۱۰است هدف ترکیه را جایگیری در بین 

ایم نزدیکتر شده  این    .گام دیگر  از  برداری  با بهره  ارتباط  ترکیه نیز در  اسماعیل گوهلل، رییس مجلس صادرکنندگان 

بار از ترکیه به چین توسط خط آهن گفت: تاکنون قطارهای چین این مسیر را مورد  مسیر و اعزام اولین محموله 

به گفته گوهلل    .ی دادند ولی استفاده از مسیر یاد شده برای صادرکنندگان ترکیه بسیار اهمیت دارداستفاده قرار م

افزایش چشمگیری مشاهده خواهد شد  ترکیه  یاد شده در صادرات  از مسیر  برداری  بهره  این روند نشان می   .با 

ن مسیرها برای انتقال کاالها جزم  انتخاب بهتری دهد که تمامی کشورهای منطقه از جمله ترکیه عزم خود را برای

کرده اند و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و سرمایه گذاری مناسب تالش می کنند تا خطوط ارتباطی خود را  

بازارهای   در  را  خود  آینده سهم  در  بخواهند  چنانچه  منطقه  کشورهای  بنابراین  دهند.  گسترش  غرب  و  شرق  به 

ارتقا دهند، می بایست به هر وسیله ممکن سرمایه ها و برنامه های خود را معطوف  جهانی و منطقه ای حفظ و یا 

  .و متمرکز یافتن مسیرهای مطمئن و جدید در خطوط سه گانه هوایی، زمینی ) ریلی و جاده ای( و دریایی نمایند

 

 رئیس جمهوری پاکستان: برای حفظ برجام قادر به نقش آفرینی هستیم 

خان« برای کمک به تنش زدایی در منطقه  رئیس جمهوری پاکستان با اشاره به تالش »عمران  -ایرنا    -آباد  اسالم

توافق هسته به حفظ  تاجایی که مربوط  )برجام( میگفت:  به فردی  شود اسالمای  قادر است نقش منحصر  آباد 

تفاهم  سوء  رفع  کندبرای  ایفا  ایرنا،  .ها  چهارشنبه  روز  گزارش  اندیشکده    به  با  مصاحبه  طی  علوی«  »عارف 

از آمادگی پاکستان برای کمک به بهبود فضای اعتماد میان ایران و   (SASSI) پاکستانی ثبات رهبردی جنوب آسیا

تواند خان« میوی افزود: دولت پاکستان به ویژه نخست وزیر »عمران  .آمریکا و همچنین آمریکا و چین سخن گفت

در   فردی  به  منحصر  ایفا نقش  واشنگتن  و  تهران  میان  تفاهمات  سوء  به  رسیدگی  همچنین  و  برجام  حفظ  جهت 

پاکستان سی  .نمایند مجالس  رییس جمهوری  نمایندگان  مشترک  نشست  در  امسال طی سخنرانی  مردادماه  ام 

حمایت  قدردان  ما  گفت:  کشور  این  سنای  و  منطقه ملی  مواضع  از  ایران  اسالمی  جمهوری  پاکستان  های  ای 

https://www.irna.ir/news/84149881/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85


 
با اشاره تلویحی به جنگ سرد میان چین و آمریکا که مانع بزرگی در    .مهستی براساس این گزارش، عارف علوی 

وی   .آباد قادر است برای کمک به این وضعیت نقش آفرینی کندشود، گفت: اسالمروابط این دو کشور محسوب می

اهیم داشت و از همین روش برای  تاکید کرد: سیاست خارجی پاکستان متوازن خواهد بود و ما نگاه گزینشی نخو

پدیده اسالم هراسی استفاده می با  به ویژه برای مقابله  سخنگوی وزارت    .کنیمترویج وحدت میان امت اسالمی 

توافق، گفت:   این  تعهدات  به  برجام  پایبندی اعضای  لزوم  بر  تاکید  با  امسال  آذرماه  پاکستان سیزدهم  امورخارجه 

تعاملاسالم رویکرد  حامی  است   آباد  تحریمی  از سیاست  دور  به  تهران  داشت: »  .با  اظهار  حفیظ چودری«  زاهد 

  .خواهد تا به تعهدات خود در این توافق پایبند باشندها میپاکستان حامی برجام است و از تمامی طرف 

 

 ادعای نفوذ حزب کمونیست در کشورهای غربی بی اساس است  چین: 

ست چین در کشورهای که ادعای "نفوذ اعضای حزب کمونی سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت  -ایرنا  -تهران

از رادیو   به گزارش ایرنا به نقل  .ه دیگر از نظریه تهدید چین استاساسی ندارد و تنها یک نسخ یه وغربی" هیچ پا

تنها ادعاها  این  افزود:  پکن  در  روزانه  خبری  نشست  در  شنبه  سه  روز  بین«  ون  »وانگ  چین،  المللی  سیاه   بین 

است و نمایی چین  کمونیست  حزب  علیه  پایه  تهمت  بی  و  پوچ  کامال  استرالیا  سر  .است که  و  انگلیس  های  انه 

اعضای حزب کمونیست چین در نهادها، دانشگاه ها و بانک های کشورهای غربی نفوذ کرده   مدعی شده اند که

میلیون عضو حزب    ۹۲گفت:   سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره  .و امکان دارد که دست به جاسوسی بزنند اند

حزب   است های کشورماواقعیت زاین موضوع یکی ا دارند تلف چین  مخ ت چین نقش رهبری را در اصنافکمونیس

برای سعادت و رفاه و ثبات و همچنین پیشرفت بشر تالش می  کمونیست  ایجاد صلح  با بیان    .کندمردم چین،  وی 

به وظایف خود عاینکه اعضای حزب کمونیست چین انسان ادامه داد: مل میهای شرافتمندی هستند که   ، کنند 

بین کشورهامبادال بر اساس ت  بین   اصول باید  باشدروابط  آن و المللی  کشورهای  و وضعیت نظام سیاسی به در 

شود گذاشته  احترام  کرد  .مختلف  تاکید  داریم که وانگ  اطمینان  و تمام ما  وجدان  با  منطقی،  دوستدار  افراد 

 .را نخواهند خورد دلیل به چین و حزب کمونیست چین ها و حمالت بیسیاهنمایی  فریب این عدالت

 

 ظهور ارز دیجیتال چین؛ پایانی بر نظام سلطه مالی آمریکا 

مشارکت   -ایرنا  -پکن با هدف  است،  دیجیتالی  ارز  گسترده  بکارگیری  در  دنیا  کشورهای  پیشروترین  از  یکی  چین 

تنظیم   در  اقبیشتر  جهانچارچوب  استتصاد  کرده  آغاز  مختلف  مناطق  در  را  آن  از  آزمایشی  استفاده  کار  به    .ی 

شناخته   (RMB) «گزارش روز چهارشنبه ایرنا، ارز مذکور در چین با عنوان یوان دیجیتال و یا دیجیتال »رن مین بی

ز تاکنون در  از این اراستفاده    می شود که از زمان معرفی آن جهان را غافلگیر کرده است. برنامه های آزمایشی

بکارگیری این ارز یکی از    .در کشور راه اندازی شده است  ۲۰۲۲چهار شهر و در محل بازی های المپیک زمستانی  

عناصر سازنده حرکت چین به سمت وضعیت نوینی در "بازار جهانی" و مشارکت بیشتر در تنظیم چارچوب اقتصاد  

 .جهانی است

با استفاده از فناوری   این ارز یک شکل دیجیتالی از ارز فیزیکی چین است//     مشتر بشناسییوان دیجیتالی را بی

بالکچین که توسط بانک مرکزی چین در اختیار مشترکان و کاربران قرار می گیرد. آنها نیز می توانند از طریق نرم  

    .زینه کنندآن را هآنالین  به صورت   (WeChat Pay) «و »ویچت پی (Alipay)  «افزارهای معروفی چون »علی پی

همچنین تعریف های دیگری برای استفاده از یوان دیجیتالی وجود دارد، به این صورت که شماری از کاربران مجاز  

نیز کنندگان  دریافت  و  تجاری هستند  و مشاغل  افراد  به  دیجیتال  ارز  انتقال  پول  می  به  کیف  در  که  پولی  با  توانند 

سوالی که برای بسیاری وجود دارد این است که اصوال چرا باید به      .دهندانجام    ت ها رادیجیتال خود دارند، پرداخ

این یک پیشرفت منطقی است، زیرا چین در حال حاضر   سمت استفاده از ارز دیجیتال رفت؟ جواب این است که 

https://www.irna.ir/news/84148510/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84146754/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
را به  جهانی    دیجیتالدرصد از کل ارزش معامالت پرداخت های    ۴۴کند و  جهان را در معامالت دیجیتال رهبری می

خود اختصاص داده است. این اولین ارز دیجیتال مستقل در جهان است و بنابراین چین کنترل کاملی بر گردش ارز  

داشت امنیت    .خواهد  اصوال  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  باید  نیز  دارد  مزایایی  چه  دیجیتال  ارز  این  اینکه  درباره 

الزم نیست کاربران در موقع پرداخت به اینترنت متصل باشند،    د داشت.ال خواهپرداخت ها را برای مشترکان به دنب 

همچنین برای دسترسی به وجوه خود به حساب های بانکی احتیاج ندارند. لذا شمار زیادی از کاربران این ارز بی 

کاهش دهد  ی آنان  را برا  تواند هزینه هاآنکه حساب بانکی داشته باشند می توانند از این ارز بهره بگیرند و این می

پذیرتر جامعه بسیار مورد مهمی است برای اقشار آسیب  ارز نهمچ  .که  از  باعث ین استفاده  از   دیجیتال  جلوگیری 

در  مالیاتی می شود.  فرارهای  و  غیرقانونی  مالی  تأمین  پول،  پولشویی، جعل  از جمله  غیرقانونی  فعالیت های 

 .ن بر این هزینه چاپ اسکناس نیز بتدریج کاهش خواهد یافتافزو دکنمی  واقع فناوری بالکچین این امکان را فراهم

کند و مرجع مفیدی  های مربوط به ایجاد پول و دفترداری را فراهم میاین فناوری امکان جمع آوری به موقع داده 

ارزهبرای اجرای سیاست های پولی در اختیار قرار می  این وصف هر کشوری که دارنده چنین  با  شد  ایی بادهد. 

زیرا اطالعات دقیق اقتصادی به سرعت در دسترس است می بهبود بخشد،  را  برنامه ریزی اقتصادی خود    .تواند 

اینکه ارز دیجیتال به غیر از چین در کشورهای دیگر و خارج از مرزهای چین مورد استفاده خواهد بود یا خیر از دیگر  

دیجیتالی فقط برای   حتی اگر در این مرحله یوان آری استمواردی است که می توان به آن پرداخت. در اینجا پاسخ 

آ از  توانند  افراد می  آینده  در  باشد،  داخلی  کنند. مشاغلمصارف  از کشور استفاده  در خارج  پرداخت  برای  بین   ن 

این  توانند معامالت را با یوان دیجیتالی انجام دهند. برای  های واردات و صادرات چین نیز می المللی درگیر در بخش 

یا رن مین بی دیجیتال به ویژه مفید است زیرا زمان تسویه حساب های تجاری را تقلیل ات  و خطر مشاغل، یوان 

 .امنیتی مالی طرف مقابل را کاهش می دهد

تواند برای حل و فصل معامالت تجاری بین شرکای  این ارز همچنین می//    و یوان دیجیتال یک جاده«   -یک کمربند  »

ه قرار گیرد. در  یک جاده( و توافقات تجاری و بازرگانی مورد استفاد -اه ابریشم نوین )یک کمربند  چین در مسیر ر

ایی کشورها باید از ارزهای مختلف بهره بگیرند اما داشتن یک ارز واحد آن هم دیجیتالی طبیعتا مورد  چنین حوزه ه

ام  کند، در واقع برای انجا برای طرفین آسان میاینکه توافقات با همین ارز اجرایی شود کار ر  .استقبال خواهد بود

بنابرای شود، ن پول دیجیتال چین که بتدریج بین المللی میمعامله دیگر نیازی به استفاده از ارزهای ثالث نیست. 

در حال حاضر، تسویه حساب های یوانی چین در خارج      .تغییر شکل نظام پرداختی در فرامرزها خواهد شد باعث 

از سوییفتاز مرزها با استفاده  این کشور  و   (SWIFT) ی  بانکی  پرداخت  این روندهای  اما  انجام می شود  آمریکا 

تحریم های مالی را علیه   سوی ایاالت متحده مصادره شده است و این کشور به آسانی با همین ابزار فرامرزی از  

ای با  مقابله  برای  راهی  دیجیتالی  یوان  گیرد.  می  نظر  در  دیگر  و  کشورهای  گرایی  یکجانبه  از  گریز  و  ها  تحریم  ن 

   .ل برای پرداخت های فرامرزی باشدمستق تحریم های مالی آمریکا است، پول دیجیتال چین می تواند جایگزینی

بانکی و  مالی  زورگویی  و  گرایی  یکجانبه  با  مقابله  و  دیجیتال  می //    پول  استفاده  ارز  این  از  کشوری  کند وقتی 

ل چین به تنهایی باعث می خود را به طور کلی از مداخله خارجی مصون بدارد. ارز دیجیتاتواند گردش مالی  می

بگیر شکل  شرایط  این  تا  دالری  شود  های  حساب  تسویه  برای  آمریکا  مالی  نظام  از  استفاده  به  نیازی  دیگر  و  د 

شود تا تعامالت این کشور با  می کند بلکه باعث  ارز دیجیتال نه تنها چین را از دیگر نقاط دنیا جدا نمی  .نخواهد بود

   .خواهد داشت  در اصالح حاکمیت اقتصادی دنیا نقش مهمی شرکای جهانی گسترش یابد و پکن در آینده

مو چانگچون« رییس موسسه تحقیقات ارز دیجیتال  »//    اسکناس و یوان دیجیتال و تفاوت های ارزشی و پرداختی

او    .سکناس فیزیکی چین برای مدت طوالنی در اختیار مردم خواهد بودارز دیجیتال و ا بانک مرکزی چین می گوید:

برای استفاده از اسکناس دارند، عرضه اسکناس های کاغذی    می افزاید: بانک مرکزی تا زمانی که مردم تقاضایی

اوایل سال جاری،   .را متوقف نمی کند ارز دیجیتال نقش اصلی داشته است. در  چین در رقابت جهانی به سمت 



 
هزار شهروند که  ۵۰چندی پیش،  .دومین اقتصاد بزرگ دنیا آزمایش ارز دیجیتال خود را در شهرهای منتخب آغاز کرد

طو اتفاقیبه  انتخاب شدند ر  چین  جنوب  در  »شنژن«  شهر  مجموع   در  )  ۱۰در  یوان  ارز   ۱.۵میلیون  دالر(  میلیون 

را در یک قرعه کشی دیجیتال دریافت کردند که نشان   یوان دیجیتال چین دیجیتال  از  دهنده پیشرفت در استفاده 

ضمن آنکه رقابتی   نین بازار بسیار مهم استمو می افزاید: در صدور ارز دیجیتال و استفاده از آن اجرای قوا  .است

هم بین یوان دیجیتالی و کیف پول های دیجیتالی فعلی در کشور وجود ندارد، زیرا ارز دیجیتال بانک مرکزی ابزار  

موجود است پرداخ افزارهای  نرم  از  متفاوت  تفاوت      .تی  مورد  در  در شانگهای  تورین« مستقر  »ریچارد  موسسه 

ارزهای رمز پایه آورده است: برای نمونه یوان دیجیتال با بیت کوین تفاوت های اساسی دارد.  باهای یوان دیجیتال  

سته به آنچه مردم فکر می کنند ارزش پیدا  بیت کوین و یا ارزهای مشابه سکه های معامالت رایانه ای است و ب

ک شبکه رایانه متمرکز و کنترل شده  کند. در صورتی که یوان دیجیتال را یک کشور پشتیبانی می کند و دارای یمی

ای متمرکز و دیگری غیرمتمرکز است. یکی سیستم های رایانه  - بنابراین دو تفاوت بزرگ مشاهده می شود   .است

گردد قدرت و برتری  که باعث می شودالی نیز توسط دولت و بازار و طبق مقررات واحد تعیین میارزش یوان دیجیت

چین به زودی قرار است اولین ارز دیجیتال تحت حمایت دولت را      .رمزپایه داشته باشد  بیشتری در مقابل ارزهای

بانک مرکزی در چندین منطقه از جمله  دیجیتال   جهان عرضه کند. در خالل سه سال آینده، برنامه آزمایشی یوان به

ه جنوبی خلیج »گوانگ هبی« در شمال چین، دلتای رودخانه »یانگ تسه شرقی«، منطق-تیانجین-منطقه »پکن  -

این یک    .ماکائو و همچنین برخی مناطق مرکزی و غربی اجرا و عملیاتی خواهد شد-دونگ« و منطقه هنگ کنگ

بانکی آمریکا و تحریم های  تواند به سلطه مالی و  ته اقدامی است که میتجربه بزرگ برای کشورهای دیگر و الب

المللی و نظام تک پرداختی تحت سلطه استکبار غرب  جامعه بینظالمانه و خصمانه این کشور علیه دیگر اعضای  

 .پایان دهد

 

 اعالم آمادگی چین برای تامین واکسن کرونا برای کشورهای در حال توسعه 

واکسیناسیون  -ایرنا  -تهران اغاز  با  کرد    همزمان  آمادگی  اعالم  چین  یافته،  توسعه  کشورهای  برخی  در  در  کرونا 

وزارت خارجه    به گزارش ایرنا از تارنمای  .،واکسن کرونا کشورهای در حال توسعه را با شرایط مناسبی تامین کند

سخنگوی   های  چین،  روش  به  تواند  می  چین  گفت:  ارتباط  این  در  چهارشنبه  روز  کشور  این  خارجه  امور  وزارت 

گوناگون از جمله ارائه کمک های مورد نیاز، مقرون به صرفه بودن و فراهم کردن زمینه های دسترسی، واکسن  

سن چینی کرونا به صورت رایگان در  به این سئوال »آیا واکوانگ ون بین در واکنش    .کرونا این کشورها را تامین کند

کرونا به عنوان محصوالت عمومی در جهان عرضه  واکسن های چینی   اختیار سایر کشورها قرار می گیرد«، گفت:

می شود و این امر نیز به تحقق دسترسی پذیری و مقرون به صرفه بودن واکسن ها در کشورهای در حال توسعه 

اینکه در حال حاضر چند  .ردکمک خواهد ک یاداوری  با  آزمایش های   او  نوع واکسن کرونای چین وارد مرحله سوم 

افزود است  شده  اتحادیه  بالینی  و  جهانی  بهداشت  سازمان  با  مناسب  ارتباطات  حفظ  ضمن  نیز  چین   :

النه به ابزارهای  واکسن، به سازوکار کواکس و ابتکار »همکاری جهانی برای توسعه، تولید و دسترسی عاد جهانی

پیوسته است پیشگیری و مهار کرونا«  با جامع  .جدید  به همکاری خود  بین  وانگ خاطرنشان کرد که دولت چین  ه 

اثربخش   و  ایمن  های  واکسن  به  دسترسی  برای  برابری  های  فرصت  کشورها  تا همه  داد  خواهد  ادامه  المللی 

استفاده  چین در امارات متحده عربی و بحرین برای  واکسن ضد کرونای تولید شرکت »سینوفارم«    .داشته باشند

تایید قرار گرفته است ف  .اضطراری مورد  این واکسن که در  طبق اعالم رسانه های چین،  بالینی  آزمایش  از سوم 

درصد می رسد و تبدیل آنتی بادی خنثی کننده    ۸۶خارج از چین انجام گرفته، نشان می دهد که اثربخشی آن به  

و    ۹۹ تواند صد  درصد است  به عالئم وخیم جلوگیری کندمی  بیماری کرونا  تبدیل عالئم خفیف  از  فاز سوم   .درصد 

https://www.irna.ir/news/84148608/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87


 
ها واکسن  بالینی  پرو،  آزمایش  مانند  در کشورهایی  نیز  »کانسینو«  و  مانند »سینواک«  چینی  دیگر شرکتهای  ی 

 .آرژانتین، مصر و برزیل در حال انجام است

 

 میلیون کیلومتری زمین  ۱۰۰مریخ نورد چین در فاصله 

 (Tianwen-۱) «۱اعالم کرد، کاوشگر مریخ این کشور با نام »تیان ون (CNSA) ژانس ملی فضایی چینآ  -ایرنا  -تهران

شنبه به گزارش روز سه   .کندمیلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد و طبق برنامه کار می   ۱۰۰در حال حاضر بیش از  

روز   ۱۴۴ چین تا روز گذشته /دوشنبه/  های آژانس ملی فضاییمریخ چین بر اساس داده  یرنا از شینهوا، کاوشگرا

از   این کاوشگر در    .میلیون کیلومتر مسافت طی کرده است  ۳۶۰در فضا پرواز کرده و بیش  گزارش حاکی است، 

میلیون کیلومتر   ۱۲ون همچنین با مریخ نیز حدود  میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد تیان ۱۰۰حال حاضر نیز بیش از  

دارد حدود    .فاصله  احتماالً  مریخ  مجاورت  به  رسیدن  با  مریخ  خواهد    ۱۹۰کاوشگر  فاصله  زمین  با  کیلومتر  میلیون 

این کاوشگر   پرتاب در  داشت.  از خود، زمین و ماه (  ۱۳۹۹مرداد    ۲ژوئیه سال جاری )  ۲۳از زمان  تصویری سلفی 

این کشور روز  «  ۵اعالم کرد که کاوشگر »چانگ ئی (CNSA) آژانس ملی فضایی چین از سوی دیگر  .است گرفته

ب برای  را  و حرکت خود  پایان رسانده  به  زمین  در مسیر  را  اولین اصالح مداری خود  آغاز  دوشنبه  به زمین  ازگشت 

ده و بازگشت دهنده از یکدیگر، رود بعد از جدا شدن گیرنطبق اعالم آژانس ملی فضایی چین انتظار می .کرده است

هدف چین از    .در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین فرود آید  بازگرداننده کاوشگر تا چند روز دیگر

ان بدون سرنشین،  فضاپیمای  این  آوردن تقال سنگپرتاب  برای  کشور  یک  تالش  اولین  این  بود.  زمین  به  ماه  های 

انمونه زمین  طبیعی  قمر  از  دهه  ای  است  ۱۹۷۰ز  ماه    .تاکنون  کره  خاک  روی  تحقیق  اهمیت  درباره  متخصصان 

نمونه می بررسی  تاریخ گویند،  با  برای آشنایی  آوری شده است،  این کاوشگر جمع  توسط  ماه که  کره  های خاک 

 ۲۰۰، با وزن هشت هزار و  ۵-کاوشگر چانگ ئه  .های خورشید کمک زیادی خواهد کردک کره ماه و حتی فعالیتخا

متر( در ماه حفاری    ۲.۱فوت )  ۷ آذر( وارد مدار ماه شد. این کاوشگر  ۸نوامبر )  ۲۸ساعت سفر،    ۱۱۲پس از   کیلوگرم

یچیده ترین و چالش برانگیزترین ماموریت های تاریخ  یکی از پ «۵-کاوشگر »چانگ      .جمع آوری کرد هایی راو نمونه

ما نمونه  ماموریت  اولین  و همچنین  چین  فضای  از  هوا  بیش  طی  در جهان  برای    .سال است  ۴۰ه  تالش  در  چین 

فعالیت  به  فضاییرسیدن  جهانی،   های  بزرگ  قدرت  یک  عنوان  به  جایگاهش  تایید  و  آمریکا  یعنی  خود  رقیب 

مامور  در  دالر  استمیلیاردها  کرده  گذاری  سرمایه  مریخ  سیاره  به  کهکشانی  بین  از    .یت  مریخ  به  چین  ماموریت 

شامل قرار دادن فضانوردان چینی در کره   ند وکدنبال می  ژه جدید فضایی است که این کشورپرو جمله شامل چند

میالدی برای پرتاب    ۲۰۱۱چین پیش از این هم در سال    .است   ۲۰۲۲ماه و برخورداری از یک ایستگاه فضایی تا سال  

ینی پس از پرتاب از پایگاه  کاوشگر به مقصد مریخ تالش کرده بود، اما این ماموریت شکست خورد و فضاپیمای چ

 .قزاقستان، در جو زمین سوخت

 

 اشت دسترسی نخواهند د  ۲۰۲۲یک چهارم جمعیت جهان به واکسن کرونا تا 

به    ۲۰۲۲براساس مطالعه انجام شده دانشگاه جانز هاپکینز، یک چهارم جمعیت جهان حداقل تا سال    -ایرنا  -تهران

هان، بیش  درصد در ج  ۱۵واکسن کرونا دسترسی نخواهند داشت چراکه کشورهای ثروتمند با جمعیتی از کمتر از  

اند کرده  خریداری  را  کرونا  های  واکسن  دوزهای  از  نیمی  روزنامه    .از  از  نقل  به  ایرنا  چهارشنبه  روز  گزارش  به 

  ۲۰۲۲فرانسوی اوئست فرانس، براساس مطالعات انجام شده نزدیک به یک چهارم جمعیت جهان حداقل تا سال  

  ۵۱در صد در جهان،    ۱۵کمتر از   تمند با جمعیتی  به واکسن کرونا دسترسی نخواهند داشت، چراکه کشورهای ثرو

 .درصد از دوزهای اطمینان بخش ترین واکسن های کرونا را ذخیره سازی کرده اند

https://www.irna.ir/news/84146195/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84150269/%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


 
بهداشت دانشکده  سوی  از  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  افزود:  فرانسوی  نشریه    //این 

درصد از جمعیت جهان را تشکیل    ۸۵که بیش از  بلومبرگ، کشورهای با درآمد کم و متوسط   هاپکینز جانز عمومی

حققان در این به نوشته اوئست فرانس؛ م  می دهند، ناگریز به تقسیم مابقی دوزهای موجود واکسن کرونا هستند

، کشورهای با درآمد باال باید امکان توزیع  ۱۹رابطه عنوان کردند که که به منظور مقابله موثر با همه گیری کووید  

آمار منتشره ورد میترز، از ابتدای شیوع  بر اساس آخرین  .در سراسر جهان را فراهم کنند  ۱۹عادالنه واکسن کووید  

هزار نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند که از این میان یک میلیون و   ۸۴۲لیون و  می  ۷۳کرونا در جهان تاکنون بیش از 

 .هزار نفر بهبود یافته اند ۸۴۵میلیون و  ۵۱هزار نفر جان خود را از دست داده و بیش از   ۶۴۲

ان می  این مطالعه نش در ادامه نوشت: روزنامه فرانسوی اوئست فرانس//    ژاپن، استرالیا و کانادا پیشتاز هستند

از   به    ۲۵نوامبر/  ۱۵دهد  نزدیک  از    ۸آبان،  واکسن  دوز  ثروتمند   ۱۳میلیارد  از سوی کشورهای  مختلف  تولیدکننده 

سفارش داده شده است. ژاپن، استرالیا و کانادا بیش از یک میلیارد دوز واکسن دارند، در حالی که این کشورها  

این رسانه فرانسوی هشدار داد:    .جهان را تشکیل می دهند  کمتر از یک درصد تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در

از   درصد )یک چهارم(  ۲۵براساس این مطالعه، حتی اگر تولیدکنندگان به حداکثر ظرفیت تولید خود برسند نزدیک به 

داشت نخواهند  واکسن کرونا دسترسی  به  یا بیشتر  به مدت یک سال  تارنمای   به گزارش  .جمعیت جهان حداقل 

خارجه چین؛ همزمان با اغاز واکسیناسیون کرونا در برخی کشورهای توسعه یافته، چین اعالم آمادگی کرد،  وزارت  

تامین کند با شرایط مناسبی  را  اروپا روز دوشنبه اعالم کرد در    .واکسن کرونا کشورهای در حال توسعه  اتحادیه 

تواند   فرانسه، می  دولت  ابتکار  به  ای  واک   ۵پروژه  ذخایر  از  تحویل درصد  فقیر  به کشورهای  را  ویروس کرونا  سن 

بود که وجود ویروس کرونا در  (  ۹۸اواخر آذر  )  ۲۰۱۹یک سال پیش در چنین روزهایی یعنی اواسط ماه دسامبر  .دهد

شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد؛ ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده شد اما کمیسیون ملی  

 .را اعالم کرد ۱۹-دی( بصورت رسمی شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید۹دسامبر)۳۰ربهداشت چین د

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 کارشناسان روس: آغاز روند تجزیه آمریکا  :رای الیوم

رأی الیوم با تاکید بر تقویت اتحاد سه جانبه ایران، روسیه و چین نوشت کارشناسان روس بر این باورند که تجزیه  

، روزنامه  خبرگزاری صداوسیما  به گزارش سرویس بین الملل  .آمریکا به تدریج طی ده سال آینده انجام خواهد شد

بزرگ نوشت:  الیوم در سرمقاله خود  رأی  ائتالف سه جانبه روسیه،  اینترنتی  بایدن  فراروی دولت جو  ترین چالش 

ان به منظور رسیدن به توافق چین و ایران است و در پی آن، وی در صورت تالش برای ازسرگیری مذاکرات با تهر

روبروبر خواهد شد.هسته متفاوتی  کامال  ایراِن  با  دیگری،  ریاست    ای  ایران طی چهار سال  در همین حال سران 

و   کشور  ثبات  حفظ  ای،  منطقه  نفوذ  گسترش  در  ها،  تحریم  رغم  به  و  نماندند  تفاوت  بی  ترامپ  دونالد  جمهوری 

اعتراض آمیز تحت حمایت آمریکا و اروپا برای به زانو درآوردن و در پی آن،    برخورد قاطعانه با بسیاری از تظاهرات

های  این ائتالف جدید سه جانبه که با اقدامات شدید دونالد ترامپ در تحمیل تحریم  سقوط نظام، موفقیت آمیز بود.

انجامید. این در حالی  ها  های تحریماقتصادی علیه هر سه کشور تقویت شد، به قدرت ایران برای کاستن از پیامد 

ثروت  )فارس(  خلیج  حاشیه  در  واشنگتن  متحدان  که  هدر  بود  آمریکایی  تسلیحات  خرید  برای  را  خود  نفت  و  ها 

آنمی از  توانایی حمایت  که  تسلیحاتی  آن هم  ندارد.دهند؛  را  بود؛    ها  جانبه  پیمان سه  این  اوج  نظامی  مانور  دو 

یج )فارس(، دریای عمان و اقیانوس هند و دیگری سپتامبر یعنی تقریبا  های خلدر آب   ۲۰۱۹نخستین مانور دسامبر  

های آسیایی و آفریقایی برای  دو ماه پیش در قفقاز برگزار شد. شاید سه کشور و به همراه هند، برخی دیگر کشور 

آواره  روی  امنیتی جدید جهانی  نظام  یک  تأسیس  از  که  به طوری  کردند؛  آمریکا تالش  کنونی  نظام  برای  های  ارز 
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پایین آوردن دالر از کرسی جهانی خود استفاده شود. این همان خطر بزرگی است که آمریکا و متحدان آن را تهدید 

کرد    کند.می بینی  پیش  وزگلیاد،  روزنامه روسی  با  گفتگو  در  کارشناس روس  کوف  داوودا  مایک  به همین سبب، 

آلن وست رئیس حزب جمهوری خواه در تگزاس اشاره    آمریکا طی ده سال به تدریج تجزیه شود. وی به خواسته 

اتحادیه  شد؛  خواستار  را  ها«  ایالت  »اتحادیه  تشکیل  که  شامل کرد  و  آمریکا  اساسی  قانون  بر  مبتنی  که  ای 

ها جمهوری خواه و سفید پوست هستند. داوودا کوف همچنین اشاره کرد کالیفرنیا،  هایی باشد که اکثریت آنایالت 

های غربی تشکیل داده اند که در زمینه مقابله با ویروس کرونا مستقل از مرکز  تن ائتالفی از ایالت اورگن و واشنگ

انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا مؤید دودستگی در این کشور بود. نیمی از مردم آمریکا    کند.فدرال عمل می

آن از  نیمی  اند و  پذیرفته  را  انتخابات  کهنتایج  باورند  این  بر  نگوییم   ها  اگر  و  تقلب صورت گرفته است  انتخابات  در 

به گفته بسیاری از کارشناسان    مأموریت جو بایدن در متحد کردن کشور محال است، دستکم دشوار خواهد بود. 

روس از جمله داوودا کوف، ایران در هیچ مذاکرات آینده مربوط به توافق هسته ای، در موقعیت ضعف قرار نخواهد 

های سازمان اطالعات آمریکا که مجله »فارن  ران زرادخانه عظیم موشکی ایجاد کرده است. گزارشگرفت؛ زیرا ته

آن به  ایترنتی خود  پایگاه  در  تحریمآفرز«  که  ایران  کردند  تایید  کرد،  اشاره  و  ها  رفع شد  آن  علیه  تسلیحاتی  های 

های خورد، اکنون برای خرید جنگندهها در شورای امنیت شکست  آگوست گذشته دولت ترامپ در تمدید این تحریم 

چین حدود   در حال مذاکره با مسکو است.«  ۴۰۰و سامانه پدافند هوایی »اس  «  ۹۰های »تی  ، تانک «۳۰»سوخو  

های زمینی، احداث خط لوله از  چهارصد میلیارد دالر برای سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، بندرها، راه

از   دور  به  بندراقیانوس هند  تجهیز  و  تأمین ملی  و  تقویت  تنگه هرمز  برای  و جاسک  در چابهار  ایران  های صادارت 

ایران رصد کرده است. انجام می  قدرت اقتصادی و نظامی  این همه تحوالت  های عربی شود، کشوردر حالی که 

کشور این  هستند؟  آنکجا  از  زیادی  شمار  یا  صهیوها  رژیم  با  روابط  سازی  عادی  حال  در  خرید ها  برای  نیستی 

قرارداد  و خرید  از خود«  از رسیدن موشک»حمایت  که  تسلیحاتی هستند  در  های  آرامکو  تأسیسات  به  یمن  های 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع های آن و همچنین بقیق و خریص مانع نشدند.ها در بندر جده و نفتکش 

 

 مناقشه تجاری استرالیا و چین باال گرفت   رويترز خبر داد؛

تعرفه  اعمال  در  چین  اقدام  پی  در  مداخله استرالیا  خواستار  استرالیا  از  وارداتی  جو  محصوالت  بر  گمرکی  های 

به نقل از شبکه تلویزیونی رویترز؛   خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .سازمان جهانی تجارت شد

را به سازمان  س این کشور درخواست رسمی خود  بیرمنگام وزیر تجارت استرالیا روز چهارشنبه اعالم کرد  ایمون 

تعرفه اعمال  درباره  را  تا تصمیم چین  کرد  ارائه خواهد  تجارت  از استرالیا مورد جهانی  واردات جو  بر  های سنگین 

ها طول خواهد کشید در گفتگو با  بیرمنگام با اذعان به این موضوع که بررسی این موضوع سال  بررسی قرار دهد.

خبرنگاران اعالم کرد استرالیا همچنین خواستار رایزنی رسمی با چین در ارتباط با سایر موارد مرتبط با واردات جو 

ک دو  بین  موجود  فزاینده  دیپلماتیک  و  تجاری  اختالف  بحبوحه  در  است.استرالیا  برای    شور  کانبرا  پیشنهاد  پی  در 

و    ۸۰تحقیقات مستقل درباره ریشه شیوع کرونا، روابط دو کشور در سال گذشته متشنج شد. پکن در ماه مه تعرفه 

نیم درصدی را بر جو استرالیا اعمال کرد که این اقدام در واقع سبب متوقف شدن این تجارت چندین میلیارد دالری  

های مربوط به اختصاص یارانه به تولیدات محلی جو را رد کرد. بیرمنگام گفت به دنبال مداخله  استرالیا ادعا  شد.

 رسمی سازمان جهانی تجارت در این موضوع است.

 

 : لنایا -
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ها/ پکن  مشکالت مالی تولیدکنندگان نفت و سوءاستفاده چینی  :وگو با ایلنا مطرح شددر گفت

 گردد ماهه به بازار برمی  ۶شود/ ایران صادرکننده نفت می

تواند نفت خریداری شده از عراق را به هر شکلی  هوا، مینوین گفت: شرکت چینی ژ   رئیس مرکز مطالعات انرژی

کند. می مایل است، معامله  بفروشدکه  ثالث  به خریدار  با هر قیمتی  و  در هرزمانی  را  نفت  فریدون    .تواند همین 

رداد  و عراق اظهار داشت: قرا  اد وام در برابر نفت چینوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره قرارد برکشلی در گفت

پیشپیش واقع  در  یا  نفت خرید  عراق،سوموفروش  نفت  ملی  بین شرکت  ژن  (SOMO )خام  نفتی   )هوابا شرکت 

Zhen Hua)   تاریخ در  چین  تایید    ۸از  انتظار  در  اکنون  و  رسید  امضا  به  مقدماتی  صورت  به  امسال،  دسامبر 

استنخست عراق  که وزیر  قرارداد  این  براساس  بی  .  عمومی  اعالن  صورت  می ن به  صورت  عراق المللی  گیرد، 

نفت  ۴ماهیانه   بشکه  مدت  میلیون  برای  می   ۵خام  صادر  چین  به  سالیانه  سال  صورت  به  را  آن  مبلغ  ولی  کند 

طح تولید کنونی  هزار بشکه در روز است که در قیاس با س  ۱۳۰کند. این میزان معادل روزانه  پیشاپیش، دریافت می 

 .آیدعراق، میزان کمی به حساب می  های آتی توسعه صنعت نفتو برنامه 

ساله این میزان از صادرات عراق به چین وی افزود: مبلغ یک //   مشکالت مالی تولیدکنندگان نفت و خریدهای چینی

ر امضا  هوای چینی، قبال هم قراردادهای مشابهی با آنگوال، ونزویال و اکوادو میلیارد دالر است. شرکت ژن  ۲معادل  

د. در  ست اقدام دارکرده است. قراردادهایی هم با منطقه خودمختار کردستان عراق، کنگو و چاد و قزاقستان، در د

 .اندبیشتر کشورهای تولیدکننده نفت جهان و به خصوص خاورمیانه با مشکالت مالی جدی مواجه واقع

بحران اقتصاد  و  کرونا  و  ا//    زده عراقشیل  مرکز مطالعات  گ رئیس  ادامه  در  وین  بی  :فتنرژی  نفت  ورود  محابای 

بازار را از یکسو،  بازار  به  امریکا  از سوی    شیل  بروز ویروس همهاز نفت اشباع کرد و  تقاضای  دیگر  گیر کرونا، که 

کرد تخریب  سخت  را  نفت  تمام  جهانی  اقتصاد  و  کرد  وارد  سختی  لطمات  نفت  جهانی  بازار  و  قیمت  روند  بر   ،

نفت این تولیدکنندگان  اقتصاد  شد،  متحمل  را  آسیب  بیشترین  خاورمیانه  در  اما  عراق  دیدند.  آسیب  درجاتی  به   ،

رو، عراق تالش زیادی  شد. از همین  ۲۰۱۹تر از دوره مشابه در  درصد کوچک  ۱۲، معادل  ۲۰۲۰ماهه اول    ۶کشور در  

 .برای جبران کسری در آمد و برقراری توازن در بودجه کشور به عمل آورد

وی تصریح کرد: از سوی دیگر چین هم داوطلب چنین شکلی از قراردادها است.  //    شود ه نفت می درکنندچین صا

معامالت   از  نوع  قراردادهای  این  شکلی  به  ایران  نفت  ملی  شرکت  تحمیلی،  جنگ  دوران  در  نیست.  جدید 

ای آن را دارد، برای چین فروش نفت با خریداران خارجی امضا کرد. البته قراردادی که اکنون سومو قصد امضپیش

که مایل است،  تواند نفت خریداری شده از عراق را به هر شکلی  هوا، مینشرکت چینی ژ هم شیرین است. زیرا

می کند.  بفروشدمعامله  ثالث  خریدار  به  قیمتی  هر  با  و  در هرزمانی  را  نفت  قراردادهای مشابه   .تواند همین  در 

ه اولیه بپردازد. این کنندت خریداری شده، وارد بازار شود و به رقابت با عرضهقبلی، خریدار اجازه نداشت که با نف

به   را  در حقیقت چین  قرارداد،  از  تبدیل می یک صادرکننده نفت نوع  نفتخام  در کشوری دیگر  کند.  البته  که  خامی 

 .شودتولید می

ها و برکشلی با بیان اینکه تکنیک //    بردها حاکمیت تولیدکنندگان را زیر سوال میایقراردادهای چینی خاورمیانه 

کند، بازار نفتی با ثبات  امضا میاست، خاطرنشان کرد: عراق با قراردادی که با چین    اصول بازاریابی متحول شده

سال آینده خود تضمین کرده است، این قرارداد برای عراق که اینک با مشکالت مالی جدی روبروست، مثبت   ۵برای 

چنا اما  ملی است،  حاکمیت  بحث  شود،  قراردادها  از  اینگونه  عقد  برای  برای  رقابت  فضای  وارد  خاورمیانه  نچه 

رود. البته در شرایط بحرانی کنونی برای عراق و چین، مانند یک تا حدی زیر سوال مینفتی    تولیدکنندگان بر منابع

د هرگونه قراردادی از این دست، فقط بینی نیست. اگرچه عقبرد است، اما عواقب بعدی آن قابل پیش-معامله برد

 .این قضیه ورود کندشاید الزم باشد که سازمان اوپک هم به نحوی به  در حیطه اراده ملی کشورها است، اما
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https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1009588-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1009588-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1009588-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF


 
وی در ادامه به تغییر رویکردها از غرب به شرق پرداخت و //    گذاری نفتخیزهای منطقهچین کانون اصلی سرمایه

شرق روند  صنگفت:  در  بزرگ گرایی  حاضر  حال  در  است.  شده  شروع  جهانی  نفت  و  عت  نفت  تولیدکنندگان  ترین 

هستند. در واقع قاره آسیا، قطب آینده تولید و مصرف نفت  مصرف کنندگان نفت دنیا، جملگی در آسیا  ترین  بزرگ 

چین به  .ذیراستگرایی اقتصاد جهانی، گریزناپاست. لذا روند چرخش به آسیا و البته چین به عنوان کانون آسیایی 

تنهایی به عنوان موتور رشد مصرف و تقاضای نفت در دو دهه گذشته، عامل اصلی رشد تقاضای جهانی نفت بوده  

از هر دو بشکه تقاضای جدید برای نفت، یک بشکه مربوط به چین بوده است. بنابراین قابل درک   ۲۰۱۹. در  است

، گذاری آینده خود، چین را کانون اصلی توجه خود قرار دهندایه است که تولیدکنندگان عمده نفت، برای بازار و سرم

استراتژی جاه که  میان عراق هم  این  تولید  در  افزایش  آسیایی  طلبانه  بازارهای  به  توجه خاصی  گرفته،  پیش  در 

 .ناپذیر استداشته باشد. این دگردیسی و تحول در روابط نفتی، اجتناب 

به صحنه نفت  از جیب  ایران  زیادی  //    آمده است   دیپلماسی  تعداد  ایران  گفت:  وین  انرژی  مطالعات  مرکز  رئیس 

امر در مورد عراق هم صادق است. بدیهی است که   میادین مشترک نفت و گاز با همسایگان جنوبی خود دارد. این

جاهبرنامه  ایران  های  خاک  در  واقع  نفتی  منابع  از  برداشت  متوجه  عراق،  باالدستی  ظرفیت  توسعه  هم  طلبانه 

فرصت ایران  ظرفیت هست.  برای  را  زیادی  مسئله  های  این  است.  داده  دست  از  را  خود  نفت  صنعت  در  گستری 

ما با نفت،   .ک است. اما در عین حال در ایران، عموما نفت به مدد دیپلماسی آمده استدالیلی داشته که قابل در

ع ما  دیپلماسی  کردیم.  را حمایت  و سیاست خارجی خودمان  و حضور  دیپلماسی  تقویت  برای  نفت  از جیب  مدتا 

دیپلماسی خود را    البته این اصول جدید هم نیست. در نیم قرن گذشته ایران با نفت، .موثرتر به صحنه آمده است

موفقیت  گاز  بخش  در  هرچند  است.  کرده  داشتهپشتیبانی  چشمگیری  به  های  باید  ایران  اسالمی  جمهوری  ایم، 

 .وارد عمل شود و میادین مشترک را مورد توجه قرار دهد کمک یک دیپلماسی انرژی فعال،

بشکه  معطل  نباید  ایران  باشدخرج  نفت  درد //    های  بنده  برای  کرد:  تاکید  حاال  وی  ما  ذهنیت  تمام  که  است  ناک 

با   .متوجه این است که تحریم نباشیم. نفت بفروشیم و پولی به دست آوریم و خرج کنیم  سال سابقه    ۱۱۰ایران 

ازنفتی و   باید در کشورهای مختلفی مشغول فعالیت باشد  یک عقبه قدرتمند  اکنون  نفتی،  البته   .دانش و تجربه 

تواند معطل صادرات یک تا  یم، اما خرج کشوری با جمعیت و پتانسیل ایران نمیاندک حضوری در برخی کشورها دار

 .دو میلیون بشکه نفت در روز باشد

برمی   6ایران   بازار  به  گفت:    //  گرددماهه  ایران  نفت  احتمالی  بازگشت  درصورت  بازار  اشاره شرایط  با  برکشلی 

البته آسان هم  .نفت خام، آنچنان دشوار نیست  میلیون بشکه   ۲.۳برای شرکت ملی نفت ایران بازاریابی و فروش

از دست می بازارهای سنتی  زیرا  اعتماد مصرفنیست.  آن  بر  نمیروند، عالوه  روی نفت  تواننکنندگان است که  د 

بازگشت ایران به    ریزی بلندمدت و باثبات داشته باشند. البته ایران تجارب ارزشمندی در بازاریابی دارد.ایران برنامه 

تواند به طور  ماه می   ۶ایران در کمتر از   کنم کهر جهانی، به صورت پلکانی و در چند فاز خواهد بود. بنده فکر می بازا 

 .زگرددکامل به بازار جهانی نفت با

 

 : میتسن یخبرگزار -

 تولیدات صنعتی چین افزایش یافت 

تولیدات  زان ، می۱۹با ادامه فعالیت کارخانه های چین و اقدامات موثر دولت برای کنترل شیوع کرونا و بیماری کووید_

ادامه  به نقل از شینهوا، با   خبرگزاری تسنیم به گزارش  .صنعتی این کشور برای هشت ماه متوالی افزایش یافت

تولید صنعتی    ، میزان۱۹فعالیت کارخانه های چین و اقدامات موثر دولت برای کنترل شیوع کرونا و بیماری کووید_

داده های اداره ملی آمار چین روز سه شنبه نشان داد که تولید   این کشور برای هشت ماه متوالی افزایش یافت.

https://www.tasnimnews.com/


 
درصد افزایش یافت    ۷صنعتی با ارزش افزوده چین که یک شاخص مهم اقتصادی محسوب می شود، در ماه نوامبر  

درصد ثبت شده در   6.۹م نسبت به  ، این رقه ملی آمار چینطبق اعالم ادار  و انتظارات بازار را پشت سر گذاشت.

گذشته   ماه  صنعتی  تولید  دهد.  می  نشان  افزایش  اکتبر  یافته    ۱.۰۳ماه  افزایش  آن  از  قبل  ماه  به  نسبت  درصد 

درصد   ۲.۳ماه اول سال جاری میالدی، تولید صنعتی    ۱۱داده های این اداره همچنین نشان می دهد که در    است.

از جمله بخش های برجسته   ماهه اول است.  ۱۰درصد سریعتر از رشد    ۰.5نسبت به سال گذشته رشد یافته که  

اشاره کرد. میزان تولید این دو صنعت   در صنعت چین می توان به صنایع تولید تجهیزات و محصوالت با تکنولوژی باال

از  ی گرفتند.درصد افزایش یافت که هر دو به طور چشمگیری از رشد کلی تولید صنعتی پیش ۱۰.۸و  ۱۱.4به ترتیب 

میلیون یوان    ۲۰نرخ تولید صنعتی برای اندازه گیری فعالیت شرکت های بزرگ که با گردش تجاری ساالنه حداقل  

 یام/انتهای پ آمریکا( تعیین می شوند، استفاده می شود.میلیون دالر  ۳)حدود 

 

 : فارس  یرگزارخب -

 آمریکا در حال تقدیم امپراتوری خود به چین است 

می  آمریکایی  کارشناس  سریعیک  چه  هر  باید  و  بوده  افتضاح  آمریکا  مرکزی  بانک  عملکرد  کندگوید:  تغییر  به    .تر 

ری فارس به نقل از راشا تودی، مکس کایزر و استیسی هربرت، دو گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزا

آمریکا   فدرال  مرکزی  بانک  ترازنامه  که  کردند  اعالم  تودی  راشا  تلویزیون  ریپورت  کیزر  برنامه  آمریکایی  کارشناس 

زباله  یک  کالهبردارشبیه  برای پسماندهای سمی  زباله دان  این  و حاال  بانکداران است  باید هر چه سی  تر ریع دان 

بر    ۲۱شود در قرن  کایزر ادامه داد: این روند تقدیم سلطه از طرف آمریکا به چین است که پیش بینی می  .تغییر کند

د به گفته این کارشناس اقتصادی قالب ارزهای متعارف جهان از جمله دالر سقوط خواهند کر   .جهان مسلط شود

خواه را  ارزش  افت  کمترین  چین  یوآن  بین  این  در  داشتاما  قیمت    .د  افزایش  با  همگام  که  کرد  بینی  پیش  وی 

کاالهای اساسی، حقوق قشر متوسط در چین همزمان با این حالت گذار و تغییر سلطه به سمت چین رخ خواهد  

بته در عین حال قدرت خرید مردم آمریکا به  کایزر افزود: ال  .کندداد و قدرت خرید اقشار متوسط این کشور رشد می

کاهش   قیمتشدت  یافت،  ناآرامی خواهد  بروز  نهایتا شاهد  و  داشت  این کشور رشد شارپی خواهند  در  های ها 

سال گذشته بانک   ۲5گوید: اگر طی  این کارشناس آمریکایی شبکه راشا تودی می   .جدی در آمریکا خواهیم بود 

نمی کمک  استریت  وال  بورس  در  سهام  دالالن  به  آمریکا  میمرکزی  جلوکرد  و  توانستیم  بگیریم  را  اتفاق  این  ی 

 /انتهای پیام .کردها تقدیم نمیداد و آن را به چینیآمریکا امپراتوری خود را از دست نمی

 

 : مهر -

 هشتمین رشد ماهانه متوالی تولید کارخانجات چین  در ماه نوامبر رقم خورد؛ 

از بحران تولید این کشور  تا ریکاوری اقتصادی  نوامبر رشد کرد  برای هشتمین ماه متوالی در ماه  ات صنعتی وین 

شود تقویت  پیش  از  بیش  گزارش  .کرونا  مهر به  سی خبرنگار  از  نقل  برای بیانبه  وین  صنعتی  تولیدات  سی، 

در ماه متوالی  ماه  بحران  هشتمین  از  این کشور  اقتصادی  ریکاوری  تا  کرد  تقویت   کرونا نوامبر رشد  پیش  از  بیش 

شر شد نشان داد تولیدات صنعتی این کشور در ماه  شنبه منتهای اداره ملی آمار چین که در روز سه داده  .شود

سال  ۷نوامبر   به  نسبت  است  درصد  کرده  جهش  رشد    .گذشته  از  حتی  رشد  اقتصاددانان   درصدی   ۶.۹این  که 

پیش شرکت رویترز  نظرسنجی  در  استکننده  بیشتر  هم  بودند  کرده  حدود    .بینی  تا  است  توانسته  چین  اقتصاد 

ن کشور را فلج کرده بود، ریکاوری شود و علت اصلی آن هم صادرات که امسال ای کرونا زیادی از بحران اقتصادی

https://www.mehrnews.com/news/5096212/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/5096212/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/service/corona
https://www.mehrnews.com/service/corona


 
این کشور است به ترتیب  فروش خرده  .قدرتمند  این ماه  ارتباطاتی در    ۵فروشان، فروش خودرو و فروش قطعات 

 5096212 کد خبر .ش داشته استدرصد جه ۴۳.۶درصد و  ۱۱.۸درصد، 

 

 :شفقنا -

 ساله خبر داد  ۳چین از تست واکسن کرونا روی کودکان 

به    ساله آغاز کرده است.  ۳را روی کودکان کم سن و سال و حتی کودکان    ۱۹چین آزمایشات واکسن کوید   -شفقنا

و شرکت دارویی در چین تأیید کرده اند که آزمون واکسن  گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از ان بی سی، د

روی بچه    در آمریکا ، واکسن فایزر بنابراین گزارش،  رده اند.ساله آغاز ک  ۳را روی کودکان    ۱۹های آزمایشی کوید  

 انتهای پیام  سال آزمایش نشده است. ۱۶های زیر 

 

ائتالف سه جانبه روسیه، چین و ایران بزرگترین چالش بایدن خواهد بود؟ پیش   رسی کرد؛ رای الیوم بر 

 ام جهانی جدید سال و تشکیل نظ ۱۰بینی کارشناسان روس درباره فروپاشی آمریکا ظرف  

رئی  -شفقنا بایدن«  که »جو  جانبه  »بزرگترین چالشی  ائتالف سه  روبرو خواهد شد،  آن  با  آمریکا  س جمهور جدید 

روسیه، چین و ایران است و اگر برای بازگشت به مذاکره با ایران جهت تنظیم توافق هسته ای جدیدی تالش کند،  

ن«  به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، »عبدالباری عطوا  واهد یافت.به دلیل همین ائتالف، ایران را کامال متفاوت خ

بزرگترین چالشی    تحلیلگر برجسته جهان عرب با اشاره به این موضوع در روزنامه اینترنتی رای الیوم می نویسد:

و اگر که »جو بایدن« رئیس جمهور جدید آمریکا با آن روبرو خواهد شد، ائتالف سه جانبه روسیه، چین و ایران است 

با ایران جهت تنظیم توافق ه سته ای جدیدی تالش کند، به دلیل همین ائتالف، ایران را برای بازگشت به مذاکره 

یافت. متفاوت خواهد  و    کامال  ننشستند  بسته  ترامپ، دست  دونالد  ریاست جمهوری  در چهار سال  ایران  رهبران 

ن ائتالف سه جانبه جدید که به دلیل اغراق ترامپ در  علی رغم تحریم ها در حفظ ثبات داخلی موفق عمل کردند. ای

به   به دلیل همین تحریم ها هم منسجم تر شد و   شاخه اصلی آن ریشه دواند،    ۳تحریم های اقتصادی علیه    اعمال

هدر آنها بویژه ایران قدرت داد تا از آثار آن نهایت بهره را ببرند در حالی که متحدان واشنگتن در خلیج)فارس( در حال 

آمریکا ه برای خرید سالح های  آنها هم نیست.دادن ثروت های نفتی خود  از  دو    ستند که دیگر قادر به محافظت 

در دسامبر   یکی  در    ۲۰۱۹مانور نظامی که  و دیگری  اقیانوس هند  و  دریای عمان  آبهای خلیج)فارس(،  در  میالدی 

  ، بیانگر اوج این ائتالف سه جانبه فوق الذکر است.برگزار شد سپتامبر گذشته یعنی تقریبا دو ماه پیش در قفقاز  

ت نظام  شاید  یک  ایجاد  برای  آفریقایی  و  آسیایی  کشورهای  دیگر  و  هند  همراه  به  گانه  کشورهای سه  این  الش 

امنیتی جدید بر ویرانه های سیستم کنونی آمریکا با پشتیبانی یک واحد پول یکپارچه در راستای سرنگونی دالر،  

خطر دبزرگترین  همین  به  و  کند  می  تهدید  را  متحدانش  و  آمریکا  که  باشد  کوف«  ی  داوودا  که»مایک  است  لیل 

کارشناس روسی در گفتگو با روزنامه »فزگلیاد« این کشور با اشاره به دعوت »آلن وست« رئیس حزب جمهوری 

بینی کرد که   ایاالت حامی رئیس جمهور«، پیش  اتحادیه  برای تشکیل »  تگزاس  ایالت  آمریکا ظرف ده سال  خواه 

وف همچنین در همین راستا به تشکیل ائتالف متشکل از ایالت های غربی  آتی رو به تجزیه خواهد نهاد. داوودا ک

کرد. اشاره  کرونا  ویروس  با  فدرال  دولت  از  جدای  و  مستقل  مقابله  جهت  وواشنگتن  اورگان  انتخابات    کالیفرنیا، 

یج آن را قبول ر دودستگی این کشور بود؛ چرا که نیمی از مردم آمریکا نتاریاست جمهوری اخیر آمریکا، مهر تاییدی ب

دارند و نیمی دیگر معتقدند که تقلبی است و به نظر می رسد ماموریت بایدن برای اتحاداین کشور اگر غیرممکن  

بود. خواهد  دشوار  بسیار  از  نباشد،  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  کارشناسان  از  بسیاری  گفته  جمله   براساس 

ایران در هرگونه مذاکرات آتی درباره این    »داوودا کوف«،  زیرا  بود؛  به هیچ وجه ضعیف نخواهد  توافق هسته ای 



 
کشور زرادخانه موشکی عظیمی را توسعه داده است عالوه براین گزارش های سازمان اطالعات آمریکا که مجله 

ایید کرده است که ایران پس از رفع تحریم تسلیحاتی و  »فورن آویرز«در سایت اینترنتی خود به آنها اشاره کرده، ت 

»سوناکا هواپیماهای  خرید  جهت  مسکو  با  مذاکره  حال  در  گذشته،  آگوست  در  آن  تمدید  برای  ترامپ  ،  «۳۰می 

اما اعراب کجای همه این تحوالت هستند؟ آنها یا درصد    است .«  ۴۰۰و سیستم موشکی »اس  «  ۹۰تانکهای »تی

ل عادی سازی روابط با اسرائیل جهت خرید محافظت از خود وقراردادهای سالحی هستند که زیادی از آنها در حا

 انتهای پیام  مانع رسیدن موشک های یمنی به تاسیسات نفتی آرامکو و بقیق وخریص نشد.

 

 : هانیبرتر -

 ووهان چین؛ منشاء پاندمی کرونا 

ها بود. یک سال پس از این شهر ووهان در چین در آغاز سال جاری میالدی به خاطر آغاز پاندمی کرونا بر سر زبان 

نظر می   راماج به  اگر چه همه اما  بازگشته است،  به شهر  عادی  زندگی  که  نیست. رسد  مانند گذشته   چیز هنوز 

آغاز  برترین  خاطر  به  میالدی  جاری  آغاز سال  در  که  کرده  تصویر  را  چین  ووهان  گزارشی شهر  در  وله  دویچه  ها: 

رسد که زندگی عادی به شهر بازگشته  می ر  ها بود. یک سال پس از این ماجرا اما به نظپاندمی کرونا بر سر زبان

هفته در انزوای    ۱۱شهر ووهان در زمان آغاز پاندمی کرونا حدود    چیز هنوز مانند گذشته نیست.است، اگر چه همه

برد. این شهر که در مرکز چین قرار دارند، نخستین شهر بزرگی بود که ویروس جدید کرونا نفس آن  کامل به سر می

هزار نفر از آنان   ۵۰هزار نفر رسما در چین به این ویروس مبتال شده بودند که    ۸۰ط ماه مه حدود  اسرا گرفت. تا او

 های ووهان مانند گذشته شلوغ است. ساکن ووهان بودند. یک سال پس از این رویداد خیابان 

برد. این سر میهفته در انزوای کامل به    ۱۱شهر ووهان در زمان آغاز پاندمی کرونا حدود  //    شلوغی همیشگی

شهر که در مرکز چین قرار دارند، نخستین شهر بزرگی بود که ویروس جدید کرونا نفس آن را گرفت. تا اواسط ماه  

فر از آنان ساکن ووهان بودند. یک هزار ن  ۵۰هزار نفر رسما در چین به این ویروس مبتال شده بودند که    ۸۰مه حدود  

این رویداد خیابان از  حیوانات  گوشت، ماهی، سبزیجات و حتی    ان مانند گذشته شلوغ است.های ووهسال پس 

بازار بزرگ سرپوشیده در ووهان عرضه می وحشی؛ همه این بود که در  بروز نخستین  ها کاالهایی  شدند. در پی 

مام و کمال  تعطیل شد. البته هنوز هم به ت  ۲۰۲۰موارد ابتال به ویروس جدید کرونا بود که این بازار در روز اول ژانویه  

 آغاز پاندمی کرونا داشته است.روشن نیست که این بازار دقیقا چه نقشی در 

پاندمی این //    منشأ  و حتی حیوانات وحشی؛ همه  بازار بزرگ  گوشت، ماهی، سبزیجات  در  بود که  کاالهایی  ها 

بازار در  شدند. در پی بروز نخستین موارد ابتال به ویروس جدید کرون سرپوشیده در ووهان عرضه می ا بود که این 

بته هنوز هم به تمام و کمال روشن نیست که این بازار دقیقا چه نقشی در آغاز  تعطیل شد. ال  ۲۰۲۰روز اول ژانویه  

رفت تا  هر روز به بازار بزرگ ووهان می ساله ( که صاحب رستوران است،    ۳۸الی یون )  پاندمی کرونا داشته است.

کند و از ماه ژوئن فعالیت خود را از سر گرفته  توران او غذاهای ژاپنی عرضه میخریدهای الزم را انجام دهد. رس

تا برابر شده است. او می  ۵است، اما اکنون قیمت مواد الزم برای غذای رستوران   گوید: »هدف ما این است که 

 مان را حفظ کنیم.«م کار و زندگیسال آینده بتوانی

رفت تا  ساله ( که صاحب رستوران است، هر روز به بازار بزرگ ووهان می   ۳۸الی یون )//    تالش برای ادامه حیات

کند و از ماه ژوئن فعالیت خود را از سر گرفته  خریدهای الزم را انجام دهد. رستوران او غذاهای ژاپنی عرضه می

تا گوید: »هدف ما  برابر شده است. او می  ۵د الزم برای غذای رستوران  است، اما اکنون قیمت موا این است که 

زندگی و  کار  بتوانیم  آینده  کنیم.«سال  حفظ  را  فروشگاه   مان  نیست.  بسته  کامال  ووهان  سرپوشیده  و  بازار  ها 

ند، اما درهای مغازهای طبقه دوم باز هستند. البته در این طبقه فقط عینک و  های طبقه اول همگی تعطیلغرفه

https://www.bartarinha.ir/fa/news/1070020/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
از فپزشکی عرضه می دیگر وسایل چشم  شوند،  ها وقتی وارد می گوید: »شاید برخیروشندگان میشوند. یکی 

 شته باشند، اما این بازار اکنون ساختمانی کم و بیش خالی است«.حسی غریب دا

های طبقه اول همگی  ها و غرفهبازار سرپوشیده ووهان کامال بسته نیست. فروشگاه //    هابهشتی برای عینکی

اما درهای مغازهای طبقه دوم  تعطیل و دیگر وسایل چشمند،  این طبقه فقط عینک  در  البته  پزشکی باز هستند. 

شوند، حسی غریب داشته باشند، ها وقتی وارد می گوید: »شاید برخیشوند. یکی از فروشندگان میمی  عرضه

است«.  خالی  بیش  و  کم  ساختمانی  اکنون  بازار  این  مدت   اما  ووهان  بازار  فروخته  در  خواروبار  دیگر  که  هاست 

اند، ولی دیگر نکات  شندگان ماسک ایمنی زدهاند. البته فروشود و بازارهای دیگری در این شهر به راه افتادهنمی

 شوند.بهداشتی کمتر رعایت می

شود و بازارهای دیگری در این شهر به هاست که دیگر خواروبار فروخته نمیدر بازار ووهان مدت//    لزوم احتیاط

 شوند. اند، ولی دیگر نکات بهداشتی کمتر رعایت میوشندگان ماسک ایمنی زدهاند. البته فرراه افتاده 

ایمنی استفاده می  از ماسک  به کووید  اکثر شهروندان ووهان  ابتال  از  نادر  بروز مواردی  پی  در  برخی   ۱۹کنند.  در 

زنند. به ویژه در  ی میکنند و حتی در محل کار نیز ماسک ایمنمیتر عمل  نقاط چین، شهروندان ووهان نیز محتاطانه 

 های پرتردد، کمتر کسی است که بدون ماسک باشد. یکی از استثناءها شاید این دلقک باشد. خیابان 

کنند. در پی بروز مواردی نادر از ابتال به  اکثر شهروندان ووهان از ماسک ایمنی استفاده می //    دلقک بدون ماسک

کنند و حتی در محل کار نیز ماسک ایمنی  تر عمل مینیز محتاطانه در برخی نقاط چین، شهروندان ووهان    ۱۹کووید  

های پرتردد، کمتر کسی است که بدون ماسک باشد. یکی از استثناءها شاید این دلقک زنند. به ویژه در خیابان می

  باشد.

 

 :شعار سال یخبر تیسا -

 چین در حال پیشی گرفتن از آمریکا در تعداد زیردریایی

فروند زیردریایی است   ۷۱ها از نظر تعداد کره شمالی با حدود  ر اول جهان در حوزه زیر سطحیدر حال حاضر کشو

آن  اکثر  البته  زیردریاییکه  برای عملیات ها  در حال حاضر  های کوچک  از ساحل است. شعار سال:  برد  کوتاه  های 

ند زیردریایی است که البته اکثر فرو  ۷۱ها از نظر تعداد کره شمالی با حدود  اول جهان در حوزه زیر سطحیکشور  

های دوم و سوم های کوتاه برد از ساحل است. اما رقابت اصلی در مکانهای کوچک برای عملیاتآنها زیردریایی

فروند زیردریایی در فاصله کمی از    66یی چین با  و نیروی دریا   6۸شود، جایی که نیروی دریایی آمریکا با  آغاز می 

ها پیشی  ها در بحث تعداد زیردریایی از آمریکایی چینی ۲۰۳۰رشناسان اعتقاد دارند که تا سال یکدیگر قرار دارند. کا 

خبری تحلیلی  پایگاه  گرفت.  سال  -خواهند  سال  شعار  شعار  خبری  سایت   : خبر   منبع 

 

 : اران  جوانباشگاه  خبرنگ -

 ديدار سفیر چین در تهران با حسین امیرعبداللهیان

حسی با  تهران  در  چین  بینسفیر  مدیرکل  و  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار  امیرعبداللهیان  شورای ن  مجلس  الملل 

کرد دیدار  در جوان خبرنگاران     باشگاه  سیاسی حوزه مجلس گروه    به گزارش  .اسالمی  ، چانگ هوا سفیر چین 

الملل مجلس  ن امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل بینبا حسی  تهران پیش از ظهر امروز سه شنبه

دو طرف در این دیدار در خصوص مسائل و موضوعات مختلف و فیمابین دو    .وگو کردشورای اسالمی دیدار و گفت

منطقه  دوجانبه،  سطوح  در  بین کشور  و  بخش ای  میان  رایزنی  و  همکاری  افزایش  لزوم  و  مختلف المللی    های 

https://www.yjc.ir/fa/political/13


 
تبادل نظر پرداختند و  به بحث  ایران و چین،  پارلمانی  و  این دیدار سفیر چین، ضمن محکومیت مجد  .سیاسی  د در 

لزوم بازگشت فوری و بی    .زاده، اقدامات غیرقانونی و یکجانبه گرایانه آمریکا در جهان محکوم کردترور شهید فخری

عادالنه علیه کشورمان از دیگر مواردی بود که مورد تاکید سفیر  های ناقید و شرط آمریکا به برجام و لغو کلیه تحریم

 /انتهای پیام .چین در تهران قرار گرفت

 

 رشد فروش گوشی های اپل در چین 

افت   وجود  با  اپل  یک سال    ۱۵شرکت  چین طی  در  و عرضه گوشی ها  فروش  تقاضا    ۹۹درصدی  افزایش  درصد 

، تحقیقات صورت  گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه دریچه فناوری به گزارش خبرنگار  .داشته است

شرکت توسط  داده Goldman Sachs گرفته  روی   China Academy of Information سازمان هایبر 

Communications Technology ها در های هوشمند به چین و فروش آنهای گوشیدهد انتشار محمولهنشان می

بر اساس این تحقیقات میزان صادرات گوشی به چین مطابق    .این کشور در ماه نوامبر بسیار کاهش داشته است

که    ۲۹.۶با   بوده  عدد  فر  ۱۵میلیون  میزان  مقابل،  در  است.  کمتر  گذشته  به سال  نسبت  گوشیدرصد  های وش 

اکتبر   این کشور در  اپل رسددرصد رشد داشته که به نظر می   ۱۳هوشمند در  درصدی   ۹۹با رشد فروش   شرکت 

گوشی مجموعه  می برترین  حساب  به  چین  در  ت  .آیدسازی  شرکت  از  این  بیش  سال  یک  مدت  طی    ۶.۹وانسته 

ماه  طی  مجموعه  این  فروش  رشد  برساند.  فروش  به  را  هوشمند  گوشی  عدد  سال  میلیون  نوامبر  تا  اکتبر  های 

با  مط  ۲۰۲۰ افت    ۱۸ابق  است.  بوده  گوشی  ۱۵درصد  عرضه  و  فروش  به  درصدی  بیشتر  چین  در  های هوشمند 

 .دهای آگوست، سپتامبر و اکتبر ارتباط دارنماه 

آیندهپیش در سال  اپل  افت سهام شرکت  بیانیه Goldman مسئوالن شرکت//    بینی  وجود  در  با  کردند  اعالم  ای 

خرید برای  کاربران  درخواست  گوشی 5Gهای  گوشی  افزایش  تقاضای  بوده  میزان  کم  بسیار  چین  در  دیگر  های 

مسئوالن از  یکی  هال،  رود  تق Goldman است.  میزان  افزایش  شاهد  "ما  داشت:  گوشیاظهار   5Gهای  اضای 

درخواست این  اما  اندازه هستیم  به  و عرضه گوشیها  فروش  کلی  افت  که  نیستند  را  ای  در چین  های هوشمند 

تنها فروشنده بر اساس گزارش  ."پوشش دهند از  اپل  این مجموعه، شرکت  توانسته فروش  های  که  هایی است 

های آیفون هم به زودی کاهش پیدا ای خرید گوشیمناسب و رشد داشته باشد. طبق ادعای رود هال، میزان تقاض

آینده مواجه خواهد شد.می ارزش سهام طی یک سال  افت  با  این مجموعه  به طوری که  به   کند،  گفتنی است؛ 

های رود هال به وقوع بپیوندد. بسیاری از  رود صحبتهای دسته دوم در چین انتظار میدلیل گسترش عرضه آیفون

گوش اکنون  فروش  یفروشندگان  به  اپل  شرکت  به  وابستگی  بدون  را  آیفون  دوم  دست  یا  و  شده  تعمیر  های 

 /انتهای پیام .رسانندمی

 

 :سنایا -

 ترین تهدید استراتژیک برای بریتانیاست انگلیس: چین بزرگستاد اطالعاتی دولت  

رویداد    ۶۰های امنیت سایبری ماهانه با  ستاد ارتباطات )اطالعاتی( دولت انگلیس ضمن هشدار نسبت به اینکه تیم 

  .ترین تهدید استراتژیکی است که بریتانیا با آن مواجه استکنند، افشا کرد، چین بزرگجدی دست و پنجه نرم می

پس   (GCHQ) ینگ"، مدیر ستاد ارتباطات دولت انگلیس به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، "جرمی فلم

اتحادیه   با  بریگزیت همکاری اطالعاتی کشورش  توافق  به یک  در صورت عدم دستیابی  اطمینان داد حتی  آنکه  از 

داد هشدار  چین  تهدید  به  نسبت  کرد،  نخواهد  تغییری  ه  .اروپا  تامینوی  داد،  و  شدار  کرونا  واکسن  کنندگان 

هدفبیمارستان  بالتکلیفی  ها  از  دارند  قصد  که  هستند  چینی  و  هکرهای  کرونا  پاندمی  به  نسبت  تردیدها  و  ها 

https://www.yjc.ir/fa/cyberspace/102
https://www.yjc.ir/fa/cyberspace
https://www.yjc.ir/fa/news/7593249/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-iphone-12


 
به نشریه "سان"    .بریگزیت سوء استفاده کنند انگلیس اخیرا  ژنرال پاتریک سندرز، فرمانده فرماندهی استراتژیک 

ملی امنیت سایبری ماهانه با  فلمینگ اعالم کرد، مرکز    .بریتانیا بسیار جدی و شدید استگفت، تهدید چین برای  

دارد  ۶۰حدود   کار  و  سر  جدی  حدود    .رویداد  افزود:  طی    ۲۰۰وی  کرونا    ۹رویداد  ویروس  به  مربوط  گذشته  ماه 

کنند از وضعیت  ه تالش میایم ک ها و خالفکاران جدی بوده فلمینگ به نشریه "سان" گفت: ما شاهد دولت   .اندبوده

ت آنها  کنند.  استفاده  سوء  زنجیرهموجود  و  کووید  ولید  واکسن  تامین  آژانس ۱۹های  خدمات  ،  مراکز  و  دولتی  های 

هایی در زمینه ارائه آزمایش و درمان وی هشدار داد: مردم در کالهبرداری   .انددرمانی و بهداشتی را هدف گرفته 

پول  ۱۹کووید   و  خورده  داده  هایفریب  دست  از  را  حالی    .اندخود  در  چین  به  نسبت  که    هشدارها  شد  مطرح 

داده بسندگی  و  کفایت  درخصوص  اروپا  اتحادیه  با  توافقی  باید  همچنان  داد،  هشدار  شود؛  فلمینگ  حاصل  ها 

اعطا می  اروپا  توسط کمیسیون  داده موقعیتی که  آزادنه  تبادل  اجازه  و  اقتصادشود  میان کشورهای منطقه  ی  ها 

را می این منطقه  از  و کشورهای خارج  این    .دهداروپا  در حال حاضر همکاری  با  انگلیس  اعالم کرد،  فلمینگ  حال 

این اظهارت فلمینگ در یکی   .میالدی )بریگزیت( دارد  ۲۰۱۶تری با شرکای اروپایی نسبت به پیش از رفراندوم  نزدیک 

پاتراز نشست  یک سندرز درباره نیروی سایبری ملی، تالش مشترک  های اندیشکده "چتم هاوس" با حضور ژنرال 

تروریست   و  ۶آی  ام متخاصم،  به رشد کشورهای  رو  تهدیدات  با  مبارزه  برای  مجازی  ارتش  و خالفکاران فضای  ها 

شد زمینه   .مطرح  در  اروپا  اتحادیه  کلیدی  متحدان  با  روابط  گفت:  پاتریک  قوی  ژنرال  آنقدر  امنیتی  و  دفاعی  های 

 انتهای پیام  .مقاومت کند دسامبر بوجود آید، ۳۱ابر هرگونه تنشی که ممکن است پس از هست که در بر

 

 های بالستیکی را تمدید کردند شویگو: روسیه و چین توافق اشتراک داده پرتاب

این گفت،  شنبه(  )سه  امروز  روسیه  دفاع  کرده   وزیر  توافق  چین  و  داده کشور  اشتراک  تبادل  تا  درباره  اند  ها 

ادامه استقرار هپرتاب  در مقابل  ثبات منطقه  برای  این یک همکاری مثبت  که  کنند  تمدید  را  بالستیک  ای موشکی 

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،   .شودپاسیفیک محسوب می -تسلیحات آمریکایی در منطقه آسیا

دو جانبه  ا توافق  بازه    ۲۰۱۰دسامبر    ۱۶ین  یک  برای  و  ۱۰و  امضا شد  دارد  ساله  آن وجود  تمدید  سرگئی    .امکان 

تبادل داده  ادامه  توافق گفت:  این  امضای تمدید  از  وزیر دفاع روسیه پس  بین شویگو،  قبول  ها یک همکاری قابل 

م است که سیستم کنترل سالح در اصل از بین پاسیفک است. این امر از آن جهت مه -روسیه و چین در منطقه آسیا 

وی ادامه داد: دولت آمریکا تمایلش را برای    .دفاع موشکی جهانی آمریکا ادامه داردهای  رفته و استقرار سیستم

های موشکی میان برد و کوتاه برد ساخت خودش در منطقه اعالم کرد است. بار دیگر بر تعهد به  استقرار سامانه 

خواستار   ه به این شرایط، وزیر دفاع روسیه همچنین ادامه داد: با توج  .کنما ارتش چین تاکید می تقویت همکاری ب 

تسلیحاتی   رقابت  از  جلوگیری  برای  تالش  و  نظامی  رویدادهای  از  اجتناب  برای  روسیه  و  چین  مشترک  اقدامات 

 انتهای پیام  .هستیم

 

 : جماران  ی و خبر یاطالع رسان گاهیپا -

 تولید نفت چین افزایش یافت 

به نقل از   به گزارش جماران   .ین در سال جاری میالدی شاهد رشد قابل مالحظه ای بوده استتولید نفت و گاز چ

نوامبر گذشته   رویترز، بر اساس داده های رسمی که امروز سه شنبه منتشر شد تولید نفت چین در داخل در ماه

د نفت چین از ابتدای سال تا  تولی  .میلیون تن رسید  ۱5.۹6درصد بر اساس محاسبه سالیانه افزایش یافت و به    ۱.۲

 .درصد افزایش یافته است  ۱.6سالیانه   میلیون تن رسید و این یعنی بر اساس محاسبه  ۱۷۸.6۳پایان ماه نوامبر به  

درصد بر اساس محاسبه سالیانه افزایش    ۳.۲نوامبر  سطح ملی در ماه مصرف پاالیشگاه های نفت خام چین نیز در

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-15/1487167-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
به   و  است  با  میلیوو  5۸.۳5یافته  کنون  تا  ابتدای سال  از  کشور  این  خام  نفت  مصرف  میزان  رسید.همچنین  تن  ن 

به    ۳.۱افزایش   سالیانه  محاسبه  اساس  بر  رسید  6۱4.4۱درصدی  تن  در    .میلیون  نیز  چین  طبیعی  گاز  تولید 

سالیانه   ماه محاسبه  اساس  بر  به    ۱۱.۸نوامبر  و  یافت  افزایش  تولی  ۱6.۹درصد  رسید.  مکعب  متر  گاز  میلیارد  د 

به   نوامبر هم  ماه  تا  جاری  ابتدای سال  از  کشور  این  یعنی شاهد   ۱۷۰.۲طبیعی  این  و  رسید  مکعب  متر  میلیارد 

 .درصدی بوده است۹.۳افزایش 

 

 : بِنایا -

 گذاری در امالک چین افزایش سرمایه

به نقل   زارش ایبِنابه گ  .درصد افزایش یافته است  ۶.۸معادل    ۲۰۲۰سرمایه گذاری در امالک چین از ژانویه تا نوامبر  

،  ۲۰۲۰ماه اول سال    ۱۱ویترز، روز سه شنبه داده های رسمی نشان داد که سرمایه گذاری در امالک چین در  از ر

( در بیانیه  NBSاداره ملی آمار )  ماه اول است.  ۱۰درصد در    ۶.۳درصد افزایش یافته است که سریع تر از رشد    ۶.۸ 

ماه اول    ۱۰درصد افزایش یافته است، در حالی که در    ۱.۳ای ژانویه تا نوامبر  ای اعالم کرد: فروش امالک در ماه ه

درصد نسبت به سال قبل کاهش    ۲.۰ماه اول    ۱۱شروع ساخت و ساز جدید در    درصد کاهش داشته است.  ۱.۸

 ماهه اول بود. ۱۰درصدی در  ۲.۶یافت، که کمتر از افت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibena.ir/news/120476/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.ibena.ir/news/120476/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.ibena.ir/news/120476/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.ibena.ir/
http://www.ibena.ir/
http://www.ibena.ir/


 

 : 38  هفته یثدح

 )بمناسبت روز پژوهش(   «علم و دانش»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد  مال س  که ی امام علامیرالمومنین 

  لَم ُتوحِشهُ خَلوَةٌ ؛ خَال ِبالعِلمِ َمن

  اندازد خلوتى او را به وحشت نمى    چی، ه کس با دانش خلوت کند هر

 8125ح   غررالحکم،

 ژوهش( )بمناسبت روز پ  «بهترین یادبود »   :دوم  یثدح 

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد مال س  کهامام هادی 

 لٌَل حِسانٌ، وَالْفِکْرَةُ ِمرْآتٌ صافَیةٌ؛اَلْعِلْمُ وِراَثةٌ َکریمَةٌ وَاالْدَبُ حُ

علم و دانش بهترین یادبود برای انتقال به دیگران است، ادب 

زیباترین نیکی ها است و فکر و اندیشه آئینه صاف و تزیین 

 .ه اعمال و برنامه ها استکنند

 4، ح 184، ص 11مستدرک الوسائل، ج 



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

https://eitaa.com/joinchat/1110769700C402bc63474 

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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