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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ایران و چین شد؟ جرای سند همکاری  الریجانی مسئول ا 

ساله بین ایران و چین با    ۲۵مهر: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: علی الریجانی در موضوع سند  

می همکاری  رئیس  .کنددولت  دفتر  رئیس  واعظی  پاس جمهور  محمود  علی  در  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  خ 

ان و چین شده است؟ گفت: آقای الریجانی از زمانی که رئیس مجلس الریجانی مسئول اجرای سند همکاری ایر

به چین داشت، موضوع سند  بود و سفر را دنبال می   ۲۵ی هم که  افزود:  .کردساله  از   وی  اینکه الریجانی  از  بعد 

ین کردیم کار خود را در خصوص پیگیری این سند ادامه دهد، او هم پذیرفت و ا   مجلس بیرون آمد، از او درخواست

برنامه  پیشبرد  برای  ایراروزها  همکاری  توافق  این  اجرای  به  مربوط  میهای  وقت  چین  و  دفتر   .گذاردن  رئیس 

جمهور همچنین در خصوص تجهیز دفتری در پاستور برای الریجانی به منظور پیگیری و اجرای سند همکاری رئیس 

توافق بر سر تنظیم یک  جمهور چین به ایران و  گفتنی است، پس از سفر رئیس   .اطالعی کردایران و چین، اظهار بی

کمیسیون روسای  برخی  و  دولت  وزرای  از  تن  چند  همراه  به  الریجانی  علی  کشور،  دو  میان  همکاری  های سند 

ساله با مقامات چینی انجام    ۲۵سازی توافق  هایی را برای نحوه تدوین و اجراییمجلس به چین سفر کرد و رایزنی

 .داد

بودجه پنهان علیه  /  عقب راندن »تولید ملی« از کجا تامین شد؟مالی برای  الر منبع  میلیارد د ۲۸۲

 ایرانساخت

دو روز پیش دو خبر ظاهرا غیرمرتبط با هم منتشر شد. خبر اول را خبرگزاری معتبر بلومبرگ منتشر  : اقتصاددنیای 

ایران« در شرایط فعلی که کوران تحریم از شکوفایی »ساخت  بانک  حکایت می  هاستکرد که  را  کرد و خبر دوم 

از   که  کرد  منتشر  ایران  طی    ۲۸۲مرکزی  ارزپاشی  دالر  حکا   ۱۷میلیارد  اخیر  که سال  عجیبی  سوال  داشت.  یت 

ایجاد می  که چگونه میبالفاصله  این است  در  شود  اما  یابد  رونق  در چنین حصر سنگینی  ایران«  شود »ساخت 

میلیارد دالر دقیقا   ۲۸۲فاقا همه سخن در این ارتباط عجیب نهفته است که این دوران فراوانی ارزی به قهقرا رود؟ ات

ای به نفع رقبای تولید ایرانی یعنی واردات عمل کرده اخت ایران و چونان یارانه شبیه یک منبع مالی نامرئی علیه س

ان شده است. این است. سیاستی که اثرات مخرب آن هم در ساخت ایران و هم در خروج سرمایه از کشور نمای

مان زمینه را شود، منجر به ارزان شدن واردات شده و همزعنوان سالح معکوس هم از آن تعبیر میرویکرد که به 

در روزهای اخیر دو خبر ظاهرا غیرمرتبط با هم منتشر شد. خبر   .برای ورشکستگی تولید داخل فراهم کرده است

که کرد  منتشر  بلومبرگ  معتبر  خبرگزاری  را  کوران    اول  که  فعلی  شرایط  در  ایران«  »ساخت  شکوفایی  از 

  ۱۷میلیارد دالر ارزپاشی طی    ۲۸۲کرد و خبر دوم را بانک مرکزی ایران منتشر کرد که از  هاست حکایت می حریمت

شود شود این است که چگونه میتا کنون( اخیر حکایت داشت. سوالی که بالفاصله ایجاد می   ۸۲سال )از سال  

ارزی به قهقرا رود؟ فصل مشترک این دوخبر   در چنین حصر سنگینی رونق یابد اما در دوران فراوانیساخت ایران  

به ظاهر نامرتبط، بود و نبود دالرهای نفتی است. واقعیت آن است که نه تحریم نعمت است و نه دالرهای نفتی،  

این سیاست یا سگذاری اقتصادی است که هم میبلکه  باید  تواند منشأ نعمت باشد  رچشمه مصیبت. متاسفانه 

گذشت قرن  نیم  در  که  برعکس  گفت  است؛  شده  استفاده  ایرانی  تولید  علیه  سالحی  چون  نفتی  دالرهای  از  ه 

اسلحهچینی چون  را  خود  ارزی  سیاست  که  بازپس ها  برای  بازار  ای  فتح  سپس  و  واردات  از  داخلی  بازار  گیری 

مدعی اعالن  به قدری از کارآیی سالح ارزی چین غافلگیر شدند که    هاجهانی به کار گرفتند تا جایی که آمریکایی 

ها ای علیه خودیتواند چون اسلحهاما داستان سیاست ارزی چیست که هم می   جنگ ارزی توسط چین شدند.



 
سازی بازار داخلی از واردات غیرضرور عمل عمل و تولید ملی را تخریب کند یا برعکس، به عنوان ابزاری برای پاک

شود؟  جهانی  بازار  فتح  پشتوانه  و  کا  کند  کج  این  زدایی  منشأ  صنعت  سیاست  که  است  نهفته  جایی  در  رکردی 

تولید داخل می تقویت  و  توسعه صنعتی  اواخر جایگزین سیاست  از  و  دارد  تاریخی  ریشه  ایران  در  که  آنچه  شود. 

امروز هم در مقاطع مختلف ادامه یافته است. خودش را در اقتصاد ایران نمایان کرد و تا به    ۵۰و اوایل دهه    ۴۰دهه  

کند. این چرخه معیوب صورت مداوم خودش را بازتولید میزدایی یک سیکل باطل است که تقریبا به   صنعتواقع  در  

شود و بعد از طی کردن مراحل سرکوب تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات و  با تولید تورم آغاز می 

ها در  ای از سیاسترسد که مجموعهنظر می گردد. حال بهنقطه آغاز خود یعنی تولید تورم بازمی   رکود دوباره به

هایی که عصاره خود های اخیر منجر به تضعیف و نحیف شدن تولید داخل در برابر واردات شده است. سیاستسال

 ۲۸۲این بودجه پنهان همان رقم  کند.  را در یک بودجه پنهان مخفی کرده که مستمرا علیه ساخت ایران عمل می

در ابتدای گزارش به آن اشاره شد. آنچه باعث شده است تولید داخل تقویت نشود،عمل   میلیارد دالری است که

کردن این بودجه پنهان در اقتصاد است که از یک سو تولید داخلی را تضعیف و از سوی دیگر سبد واردات را تقویت  

و    ول تخریب تولید بوده ی در اقتصاد دارد. یک وجه آن مشغرکردهای مخرب مختلفاین بودجه پنهان کا  .کرده است

علیه سرمایه  آن  دیگر  داخل  وجه  تولید  از  باعث حمایت  تنها  نه  ارزپاشی  یعنی  کرده است.  در کشور عمل  گذاری 

اهش صادرات  نشده بلکه آن را تخریب کرده است. ضمن آنکه شرایط را برای خروج سرمایه از کشور از یک سو و ک

چار این  در  است.  کرده  فراهم  دیگر  دالر  چوب، سیاستاز سوی  ابزار  با  است  کرده  تالش  گذشته  درسالیان  گذار 

این سیاست اگرچه در برخی مقاطع و به پاشی قیمت را مهار کند. در حالی که  تورم  را کنترل و  صورت موقت  ها 

از   دن منابع ارزی، این سیاست به ضد خود تبدیل شده است.مدت و پس از به پایان رسیجواب داده است اما در بلند

این   یارانه   ۲۸۲این رو  ایران و مانند  نامرئی علیه ساخت  نفع رقبای  میلیارد دالر دقیقا شبیه یک منبع مالی  به  ای 

ارد شد  گذاری به اقتصاد ایران واین ریل غلط سیاست   ۵۰از اوایل دهه     .تولید ایرانی یعنی واردات عمل کرده است

ای باال رفت و کاالهای وارداتی برای ترخیص طور فزایندهاشی بهجم دالرپو همزمان با افزایش درآمدهای نفتی، ح

  ۸۰به ویژه از سال  های بعد، در گمرکات صف کشیدند. این الگو از همان زمان به ضد تولید داخل تبدیل شد و در سال 

 .کرار کردبا اوج گرفتن میزان واردات خودش را ت  ۹۰تا 

به دهه  //    نقل یک داستان دکتر محمد طبیبیان که مربوط  از  اینجا نقل یک ماجرا  تواند جالب شود،میمی  ۶۰در 

مونتاژ می  پیکان که  باشد.»اتومبیل  که  توجه  ایرانی  راننده  برای  و  بود  کوچک  بسیار  که  داشت  بغل  آیینه  دو  شد 

بو و پشت سر  بغل دست  از  دید وسیع  بی نیازمند داشتن  رانندگی  دلیل  )به  آیینه نظم خد  این  دیگران(  و  های ود 

های وارداتی  متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه 

دور می  و  اتومبیل جدا کرده  از  آیینه را  و  بزرگ انداختند  داخلی  تولید  آن جایگزین می های  با  را  با  کتر  روز  یک  ردند. 

آیینه مدیرعامل سا  از  چرا  که  پرسیدم  ایشان  از  من  و  داشتیم  مالقات  برنامه  در سازمان  مزبور  داخلی زمان  های 

کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم های وارداتی کوچک استفاده نمیتر به جای آیینهبزرگ 

تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فالن تشکیالت  ما دچار چه گرفتاری در بخش    ولی به مشکل توجه کنید ببینید که

تمام  قیمت  براساس  میدولتی  تعیین  حسابداری  تومان  شده  هفت  دالر  هر  دولتی  ارز  با  را  وارداتی  آیینه  کند. 

می  آیینهحساب  این  میکند  مثال  ها  توما  ۱۰شود  هفتاد  پیکان  شده  تمام  قیمت  در  نتیجه  در  و  محاسبه دالر  ن 

شود سه دالر. لیکن شود دویست تومان که با ارز آزاد )مثال هفتاد تومان در آن زمان( میی میشود. آیینه داخلمی

های انگلیسی  گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینهما که گرفتار قیمت

داری کشور قیمت حسابداری روی کاغذ را  شود، به دلیل اینکه یک بخش ا انداخته میروی پیکان قرار دهیم که دور 



 
می تصور  واقعی  جهان  میقیمت  استدالل  یعنی  آیینه کند؛  از  استفاده  براساس  پیکان  شده  تمام  قیمت  که  کند 

 «!است  یابد و این تورمیتومان افزایش می ۱۳۰داخلی 

سمت ورشکستگی حرکت  ه است که تولید داخلی زمانی به این اصل بدیهی در اقتصاد پذیرفته شد//  اصل بدیهی

رو هستیم  ها در جهت ارزان کردن واردات عمل کند. زمانی که ما در اقتصاد با تورم فزاینده روبه کند که سیاستمی

ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سرکوب آن از طریق ارز پاشی یک نتیجه مشخص دارد:»ارزان کردن سبد واردات و گران 

بوده  اتفاقی که      .«ن سبد ساخت داخلکرد از سبد مصرفی مردم  تولیدات داخلی  نتیجه طبیعی آن خارج شدن 

می نشان  جهانی  تجربه  سیاستاست.  که  جایی  در  کشورها  دهد  داخلی  کاالی  برای  پشتیبان  اقتصادی  های 

ت به یکدیگر عمل های چهارگانه پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکل درست نسبطراحی شده است و سیاست

همزمکرده  به  اند،  »دستیابی  البته  و  داخلی«  کاالی  مصرف  به  گرایش  واردات«،»افزایش  به  میل  »کاهش  ان 

های گذشته انجام داده و  بازارهای هدف صادراتی« محقق شده است. آنچه که به عنوان مثال کشور چین در سال 

را فت بازارهای جهانی  ارزی  نتیجه رسح کند. چینیموفق شده است که با اسلحه  این  به  باال و  ها  تعرفه  یدند که 

تواند سیاست کارآمدی باشد، از این رو استراتژی متفاوتی را برگزیدند. آنها برای از توجیه سازی واردات نمیممنوع

 .ای کردندسازی کاالهای وارداتی سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه انداختن واردات و گران

های ممنوعیت واردات و  ه دقیقا عکس این بوده است. سیاستاما آنچه در ایران اتفاق افتاد //    سیاست معکوس

گذار برای حمایت از تولیدات داخلی بوده است. رویکردی ای همواره در دستور کار سیاستاستفاده از ابزار تعرفه 

ور و بازار داخلی شده است. به هم ریختگی محیط تجارت خارجی کشساز بهکه اثر معکوس داشته است و زمینه 

گذار در ایران  ریزی را حتی در کوتاه مدت از فعاالن اقتصادی گرفته است. آنچه که سیاست ای که امکان برنامه گونه

ها است. اینکه از طریق بودجه پنهان ارزی نرخ ارز را  به دنبال آن بوده استفاده از منابع ارزی در جهت کنترل قیمت

ستی که در برخی مقاطع هم جواب داده و باعث تثبیت ت کاالهای مصرفی را سرکوب کند. سیا از یک سو و قیم

ها شده است، اما این تثبیت به این هزینه تمام شده است که تورم نهفته در آن را به آینده پرتاب کرده و در  قیمت

ا کرده است، چراکه سیاست تثبیت  ای نیز پیدهای قابل مالحظهها کنترل نشده بلکه جهشتنها قیمتبلند مدت نه 

این درآمدها ته میتقیم و زمانی که  تنها در دوران وفور درآمدهای ارزی ممکن است  برای  ها  ابزاری  کشد عمال 

قیمت نداردسرکوب  وجود  است،      .ها  مواجه  رقمی  دو  مزمن  تورم  با  که  ایران  اقتصاد  مانند  اقتصادی  در  وقتی 

نگه داشتن قیمت ثابت  گران  دنبال می   هاسیاست  به  منجر  یعنی  شدن سبد ساخت داخل میشود، عمال  شود. 

ها از یک طرف و تخصیص ارز ارزان به واردات، شرایط را کامال به نفع واردات عوض کرده است؛ چراکه تثبیت قیمت

که    ۸۹تا  ۸۴ی هاعنوان مثال در دوره زمانی سال به  .نشینی تولید داخل شده استسازی واردات، باعث عقبارزان 

ها، نرخ ارز تثبیت شده است. مفهوم  واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمتشاهد روند روزافزون  

ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کاالی ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید  

  ۹۶تا    ۹۲های  ر سال مشخص است. الگویی که کم و بیش از دسبد کاالی وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله  

یعنی با تثبیت نرخ ارز در این بازه زمانی عمال تورم به آینده پرتاب شد و ساخت داخل هم روز به    .هم تکرار شده بود

و شوک باعث جهش  اینکه  آن  و  دارد  خود  دل  در  نیز  دیگری  اثر سوء  اشتباه  این سیاست  تضعیف شد.  های  روز 

بازارهاره دو ارز و سایر  بازار  این جهشمی   ای در  پیامد  از  شود.  بالقوه اقتصادی  انرژی نیروهای  ها، منحرف کردن 

 .بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی داردهای سفتههای مولد به فعالیت فعالیت 

کند سیاست توسعه ر آن تاکید میطور مداوم بگذار در ایران به اما یکی از اهدافی که سیاست //    تضعیف صادرات

تحریم  صادرات که  شرایطی  در  دیدگاه  این  است.  و  غیرنفتی  افکنده  ایران  اقتصاد  به  را  خود  سایه  خارجی  های 



 
وقتی در   شود. اما واضح استدرآمدهای نفتی به حداقل خود را رسیده است، بیش از هر زمان دیگری شنیده می

کنند، صحبت از  وارداتی مصرف می است و مردم به جای کاالی داخلی کاالی  اقتصادی ساخت داخل به قهقرا رفته  

تلخ می به مانند یک شوخی  ایران،  توسعه صادرات هم  ماند. در واقع نتیجه غیرمستقیم گران کردن سبد ساخت 

 های گذشته حتی بخشی از طوری که صادرکنندگان ایرانی در سال تضعیف صادرات و حتی افت آن بوده است، به

 .اندتجار ایرانی بوده است را به رقبای دیگر واگذار کردهطور سنتی در اختیار بازارهایی که به 

از این انحرافات که همگی نتیجه مستقیم و غیرمستقیم بودجه پنهان به غیر//    گذاریبودجه پنهان علیه سرمایه

به یک معنا بخشی از این علیه ساخت است، این بودجه اثر دیگری هم دارد و آن خروج سرمایه از ک شور است. 

گذاری عمل کرده است، چراکه باعث  رف تخریب تولید داخلی شده است و بخشی دیگر هم علیه سرمایه بودجه ص

در نهایت اینکه حتی    .های خود را از کشور خارج کنند و در سایر کشورها دارایی بخرندشود که مردم سرمایهمی

یت نرخ دالر آن قدر تقاضا برای آن  کند، چراکه در شرایط تثبخودش هم عمل می  بودجه پنهان و دالر پاشی به ضد

طور خالصه باید گفت رکود، فقر، فساد و  به       .شودشود که در آخر فنر آن رها و با جهش قیمت مواجه میزیاد می 

سفته طبیعی  نتیجه  دبازی بیکاری  همان  عمومی  تعبیر  به  )یا  تورم  موج  روی  غیرمولد  خود  های  که  است  اللی( 

با   اقتصاد  اداره  پاشنه معلول  بر همین  در  نیفتند  کار  از  ماشین  دو  این  که  زمانی  تا  و  تورم است  و  رانت  ماشین 

 .خواهد چرخید 

 های تسلیحاتی ایران باید اجرایی شود چین: پایان محدودیت

اشنگتن در مسیر معامالت تسلیحاتی با  های وتراشینمایندگی دائم چین در »وین« با اشاره به مانع : اقتصاددنیای 

پایا کرد  تاکید  محدودیتایران  شودن  اجرایی  باید  ایران  تسلیحاتی  رفع   .های  نیز  ایران  دولت  سخنگوی  همزمان 

لمللی عنوان کرد و گفت: سیاست درست جمهوری اهای تسلیحاتی را یک دستاورد مهم در عرصه بینمحدودیت 

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگی    .از برجام امروز خاصیت خود را نشان داد  اسالمی ایران مبنی بر عدم خروج

پایان محدودیت  های تسلیحاتی ایران تاکید  دائم چین در »وین« در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، بر 

کید بر در این پیام ضمن تا شورای امنیت خواند. ۲۲۳۱ای از تکمیل اولین مرحله از اجرای قطعنامه کرد و آن را نشانه 

پایان محدودیت   ۲۲۳۱دقانه قطعنامه  لزوم اجرای صا  امنیت درخصوص  های تسلیحاتی سازمان ملل علیه  شورای 

قطعنامه   »طبق  است:  آمده  تاریخ    ۲۲۳۱ایران،  در  ملل،  سازمان  امنیت  مهرماه(،    ۲۷)  ۲۰۲۰اکتبر    ۱۸شورای 

یل اولین مرحله از علیه ایران منقضی شده است و نمایانگر تکمهای انتقال تسلیحات و ممنوعیت سفر  محدودیت 

قطعنامه   امنیت سازمان ملل   ۲۲۳۱اجرای  قطعنامه شورای  در  به وضوح  که  توافقاتی  این  امنیت است.  شورای 

ندی  در ادامه این پیام، نمایندگی دائم چین در وین ضمن تاکید بر پایب  «.آمده است باید صادقانه مورد اجرا قرار گیرد

به برج به برجام نوشته است: »چین  باقی میپکن  پایبند  برای اجرای مداوم برجام و قطعنامه  ام  ماند و همچنان 

تا در تالشی مشترک، راه  ۲۲۳۱ با تمامی اعضا همکاری خواهیم کرد  سیاسی و    حلشورای امنیت سازمان ملل 

شده    ی دائم چین در وین در شرایطی مطرحنمایندگبیانیه    «.ای ایران پیش ببریمدیپلماتیک را برای موضوع هسته 

محدودیت شدن  منقضی  با  و  یکشنبه  بامداد  از  که  مقام است  ایران،  علیه  ملل  سازمان  تسلیحاتی  های های 

معامالت  هرگونه  درخصوص  دیگر  کشورهای  علیه  تهدیدها  آمریکا،  وزیرخارجه  پمپئو«  »مایک  جمله  از  آمریکایی 

آغا را  ایران  با  بی   .اندز کردهتسلیحاتی  با صدور  روز یکشنبه  ایران  انیه پمپئو  به  ای درخصوص فروش هرگونه سالح 

محدودیتبه  شدن  منقضی  »بر  رغم  گفت:  و  داد  هشدار  اسالمی،  جمهوری  علیه  ملل  سازمان  تسلیحاتی  های 

برخی سالح صادرات  اساس،  قطعنامه  همین  نقض  ایران  به  متعارف  به  ۱۹۲۹های  امنیت  مشورای  رود،  یشمار 

وزارت   «.شورای امنیت خواهد بود  ۱۷۴۷اقالم مرتبط از ایران، نقض قطعنامه  ی هرگونه سالح یا  ضمن آنکه خریدار



 
های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و  امورخارجه ایران بامداد یکشنبه در آستانه پایان محدودیت 

هرگونه سالح و   توانداز یکشنبه جمهوری اسالمی ایران می  ای منتشر و اعالم کردمسووالن نظامی کشور بیانیه

تجهیزات الزم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفا براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین 

مبنای سیاست می بر  امورخارجه جمهوری  تواند  وزیر  کند. »محمدجواد ظریف«  دفاعی صادر  تسلیحات  های خود 

ا در اسالمی  یکشنبه  بامداد  اولیه  دقایق  در  هم  محدودیت    یران  پایان  آستانه  در  و  انگلیسی  زبان  به  توییتی 

بین جامعه  برای  مهم  بسیار  روزی  نوشت:  ایران  کهتسلیحاتی  تالش   -المللی  با  مخالفت  بدخواهانه  در  های 

 .شورای امنیت ملل متحد و برجام صیانت کرده است ۲۲۳۱از قطعنامه   -متحدهایاالت 

های  همزمان با این تحوالت، سخنگوی دولت رفع محدودیت//    است  های تسلیحاتی دستاوردی مهمرفع محدودیت 

بین عرصه  در  ایران  مهم  دستاورد  یک  را  ایران  جمهوری تسلیحاتی  درست  سیاست  گفت:  و  کرد  عنوان  المللی 

داد نشان  را  امروز خاصیت خود  برجام  از  بر عدم خروج  مبنی  ایران  روز  اسالمی  ربیعی«  ایرنا »علی  گزارش  به   .

الملل  ر نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در روزهای اخیر یکی از دستاوردهای دولت در عرصه بین شنبه دسه

را تجربه کردیم. این دستاورد که براساس حقانیت جمهوری اسالمی ایران و نتیجه مقاومت مردم ایران به دست 

محدودیت شدن  برداشته  به   هایآمد،  افزود:  او  است.  ایران  مخالتسلیحاتی  و  فت رغم  سیاسی  فشارهای  و  ها 

ها برداشته شد. این یک عالمت هم برای  ای آنها این محدودیت های آمریکا، اسرائیل و متحدان منطقه خواهیزیاده 

قالل و عدم  سال اخیر استسخنگوی دولت یادآورشد: جامعه جهانی در یک  .الملل هم مردم عزیز ماستجامعه بین

الملل بود.  ها را از خود نشان داد. این هم یک اتفاق بدیع در عرصه نظام بین کاییهای آمریتبعیت در مقابل زورگویی 

آفرینانه ترامپ و مفروض دانستن خروج رغم تصمیمات نادرست و جنگربیعی ادامه داد: این دستاورد نشان داد به 

دستیار ارتباطات اجتماعی    .برجام خارج شد، ما سیاست درست اتخاذ کردیمایران از برجام در زمانی که ترامپ از  

جمهوری گفت: سیاست درست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم خروج از برجام امروز خاصیت خود را  رئیس 

های  طعنامه که عالوه بر کنترل کردن نقشه دولت آمریکا در به انزوا کشاندن ایران و بازگرداندن ق طورینشان داد. به 

آثار مث ایران،  امنیت علیه  به مرور نشان میشورای  را  ایرانی  .دهدبت خود  تاکید کرد:  ادامه  در  ها عاشق ربیعی 

ای برای توسعه پایدار هستند. سالح ایرانی  های منطقه سالح نیستند عاشق صلح و ثبات و همزیستی و همکاری 

اعی ایران یک  سخنگوی دولت با بیان اینکه قدرت دف  .وده استهای دفاعی بهای ضرور در حوزهفقط یکی از مولفه 

یابد، افزود: ما بر  قدرت ترکیبی و چند وجهی است که در سایه قدرت معنایی و تمدنی آن مفهوم اصلی خود را می 

ای در شمال و جنوب و شرق جغرافیای زیست خود، نقشی سازنده داشتیم.  های منطقه این اساس در همه حوزه

همی  سازنده طی  رفتار  شاهد  ما  منطقه  و  جهان  روزها،  صلح  ن  منطقه و  مناقشات  در  ما  استطلبانه  قفقاز   .ای 

ایم و خواهان مذاکره طرفین طلبی و تجاوز را محکوم کرده سخنگوی دولت همچنین بیان کرد: در یمن نیز ما توسعه

ایم و با تروریسم و خشونت و  عوت کردههای صلح دایم؛ همه کشورهای منطقه را به پیمانبرای صلح پایدار شده 

مبارزه بیافراطی واقعی کردهگری  و  این  امان  از  نیست هراس  آمریکا یک هراس تسلیحاتی  بنابراین هراس  ایم. 

انداز قابل  های ظالمانه دارویی و بانکی و اقالم بشری را در چشماست که رفع تحریم تسلیحاتی رفع کلیه تحریم

 .رویت قرار داده است

 رشد اقتصادی چین مثبت ماند 

ها، اقتصاد چین به رشد باالی خود ادامه داد. به گزارش »ایسنا« به نقل از ساوث چاینا  بینیبرخالف برخی پیش

به ثبت رساند که در مقایسه با فصل   درصدی را  ۴/  ۹مورنینگ پست، اقتصاد چین در سه ماهه سوم امسال رشد  

ای  ۱/  ۷قبل   است.  بیشتر شده  اقتصادی همچنین  درصد  پیش  ۰/  ۳ن رشد  نرخ  از  بیشتر  قبلی  درصد  بینی شده 



 
می ژین    .شودتوسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو فصل اخیر محسوب می

به یو، کارشناس مسائل اقتصادی در وزارت بازرگ  از  انی چین گفت:  ناخالص داخلی چین  تولیدات  طور قطع میزان 

نیز   ۲۰۲۰ت که برای مجموع سال  بینی ما این اسجلو زده و شرایط ما بهتر از همتای آمریکایی است. پیشآمریکا  

  شد.رشد اقتصادی چین باالتر از رشد آمریکا باشد که تحت شرایطی، این روند برای سال آینده نیز تکرار خواهد  

جاری ار در سه دهه اخیر این کشور برای سال وزیر چین گفته بود برای نخستین بپیش از این لی که کیانگ، نخست

ای با پیامدهای  هرچند که چین اولین کشوری بود که به طرز گسترده   .جام نخواهد دادگذاری رشدی را ان هیچ هدف

کسب تدریجی  بازگشایی  و  ویروس  این  کاهش سرعت شیوع  با  اما  درگیر شد،  کرونا  تا  و ویروس  توانسته  کارها 

ه  گیری شده که در مقایس درصد اندازه   ۰/  ۷ماه اخیر    ۹رشد اقتصادی در     ز بحران بازگردد.حدودی به سطوح قبل ا

اقتصاد    ۱۰درصد کمتر شده است. چین اکنون به نخستین کشور در بین  ۰/  ۴با دوره مشابه منتهی به سال قبل  

می تبدیل  جهان  میبزرگ  جشن  را  عمیق  رکود  از  خروج  که  بخش   گیرد.شود  بین  مدر  بخش  های  رشد  ختلف، 

با   صنعتی  بخش  ۶/  ۹تولیدات  سایر  از  بیشتر  آندرصد  از  پس  و  است  بوده  رشد    ها  با  فروشی  خرده    ۳/  ۳نیز 

  ۹/  ۳۶برابر با    ۲۰۱۹تا    ۱۹۸۹متوسط رشد اقتصادی چین در بازه زمانی     درصد قرار دارند.  ۰/  ۴درصدی و خدمات با  

درصد و کمترین نرخ  ۱۵/  ۳با    ۱۹۹۳ربوط به سه ماه نخست سال  درصد بوده است که باالترین نرخ رشد ثبت شده م

 .درصد بوده است۳/ ۸با منفی   ۱۹۹۰ه ماه چهارم سال  رشد ثبت شده نیز مربوط به س

 تعداد میلیاردرهای چینی از آمریکایی بیشتر شد 

باعث شده است رونق عرضه های اولیه در بورس چین و بازگشت رشد اقتصادی این کشور به سطوح باال   : ايسنا

گزارش موسسه ول ایکس نشان می    .ندتا ثروتمندان چینی بیش از ثروتمندان سایر کشورها ثروت به دست آور

به   یا بیشتر ثروت دارند  این رقم    ۸۷۸دهد شمار چینی هایی که یک میلیارد دالر  از   ۹۰نفر رسیده که  نفر بیشتر 

تریلیون دالر افزایش نسبت به قبل    ۱.۵اردرهای چینی نیز با  تعداد میلیاردرهای آمریکایی است. مجموع ثروت میلی

محقق ثروت گفت: جهان هرگز چنین    -روپرت هوگه ورف    .ار تریلیون دالر رسیده استاز همه گیری کرونا به چه

فت  ثروتی را که در طول یک سال تولید شود ندیده بود. کارآفرینان و سرمایه داران چینی بهتر از آنچه انتظار می ر

درصد افزایش ثروت اکنون    ۴۵ا با  بنیان گذار گروه علی باب  -جک ما    .عمل کرده اند و شاید یک دلیل آن، کرونا باشد

درصد    ۵۰بنیان گذار و مدیر عامل گروه تسنت نیز در یک سال اخیر    -میلیارد دالر ثروت در اختیار دارد. پونی ما  ۵۹

میلیارد دالر رسیده است. از جمله دیگر برندگان بزرگ امسال می    ۵۷.۴بیشتر ثروتمند شده و ثروت وی اکنون به  

سازنده صفحه   -میلیارد دالر ثروت دارد. ژو کن فی  ۲۷وانگ ژینگ اشاره کرد که اکنون    -غذایی  توان به فعال صنایع

اکنون   نیز  لمسی  در    ۱۷های  میلیاردر خودساخته  زن  به سومین  تا  دارد  اختیار  در  ثروت  دالر  تبدیل  میلیارد  جهان 

شی از کرونا به طور کامل رها شود، برخالف اقتصاد آمریکا که هنوز نتوانسته است از پیامدهای نا    .شده باشد

به رشد خوب   المللی   ۴.۹اقتصاد چین در سه ماهه سوم امسال  یافت و طبق اعالم صندوق بین  درصدی دست 

ک بود  خواهد  چین  تنها  بزرگ جهانی  اقتصادهای  بین  در  برای سراسر سال  پول،  را   ۲۰۲۰ه  اقتصادی  مثبت  رشد 

 .کوچک خواهد شدتجربه خواهد کرد و اقتصاد سایر کشورها 

 نگرانی واشنگتن از افزایش نفوذ چین در آمریکای التین 

و سرمایه : فارس نفوذ  افزایش  از  را  نگرانی خود  آمریکایی  داشتهمقامات  ابراز  برزیل  در  رابرت  »  .اندگذاری چین 

از مقاماتالیتهای این کشور    زر«  در  نفوذ چین  درباره توسعه  را  نگرانی خود  برزیل  به  آمریکایی گفت که واشنگتن 

به گزارش راشاتودی، در حال حاضر چین بزرگترین شریک تجاری برزیل به شمار    .آمریکای التین اعالم کرده است



 
نیز»  .آیدمی سفید  کاخ  اقتصادی  مشاور  کودالو«  واشنگت  الری  که  برزیگفت  دولت  به  درباره  ن  که  کرده  اعالم  ل 

  کودالو اضافه کرد که آمریکا امیدوار   .های پیشرفته، چین را به دقت زیر نظر داردفناوری نسل پنجم و دیگر فناوری 

درباره سرمایه  دقت  با  و  احتیاط  با  برزیل  که  کنداست  برخورد  این کشور  در  ریا  .گذاری چین  دوران  در  ست  آمریکا 

  .های گذشته در دستور کار خود قرار داده استست چین هراسی را بیش از دولت الد ترامپ« سیاجمهوری »دون 

که است  معتقد  پکن  که  است  حالی  در  بزرگ  این  است.  آمریکا  جهان  راهبردی  امنیت  و  ثبات  برای  تهدید  ترین 

بیشتر( ملل   )جزئیات  سازمان  در  چین  دائم  نماینده  معاون  شوانگ«  در  گنگ  اخیرا  گفته    متحد  است  سخنرانی 

 .کندآمریکا در حال بازگشت به ذهنیت جنگ سرد است و درمورد تهدیدات خارجی اغراق می که

 ها ناتوی آسیایی مقابل چینی/  کنندالمللی مانور دریایی علیه چین برگزار میچهار قدرت بین

مانور نظامی در خلیج بنگال و دریای عرب  متحده  قرار است با همکاری استرالیا، هند، ژاپن و ایاالت  : اقتصاددنیای 

این   از سال  برگزار شود.  نوامبر برگزار شود،  این سو بی  ۲۰۰۷مانور که قرار است در ماه  سابقه است. چنین به 

کشور گروه موسوم به »کواد« دوباره   ۴با همکاری این  رو خواهد شد. به گفته ناظران،اقدامی با اعتراض چین روبه 

را داده تشکیل خواهد ش ناتوی آسیایی  این گروه عنوان  به  نیز یک منطقه  د. برخی  بنگال  اند. دریای عرب و خلیج 

به حساب می  و چین  دو کشور هند  رقابت  در  روز سه   .آیدمهم  آمریکا  دریای  نیروی  برگزاری یگان هفتم  از  شنبه 

ای به گزارش رویترز، این یگان در بیانیه   دریایی کشورهای هند، ژاپن و استرالیا در دریای چین جنوبی خبر داد.مانور 

زمایش مشترک در سال جاری میالدی در منطقه عملیاتی یگان هفتم نیروی دریایی آمریکا  اعالم کرد، این پنجمین ر

ها برای یک منطقه آزاد  که آمریکا و متحدانش درخواست  در دریای چین جنوبی بود. این عملیات در حالی برگزار شد

اند. چین مدعی  طقه افزایش داده های فزاینده درباره اقدامات چین در مناسیفیک را در بحبوحه نگرانیپ-و باز آسیا

روز سه  مانور نظامی  این حال  با  دریای چین جنوبی است.  تمامی منطقه  مانور  شنبه یک پیش مالکیت  از  نمایش 

ی نوشت قرار است ماه آینده با همکاری  گ نظامی چهار کشور در خلیج بنگال خواهد بود. الجزیره نیز در گزارشبزر

متحده یک مانور نظامی برگزار کنند. این مانور نظامی در خلیج بنگال و در دریای عرب  ت استرالیا، هند، ژاپن و ایاال

گوید قرار است نقش زیادی در این مانور  افزود. استرالیا می  های چین خواهدبرگزار خواهد شد و احتماال به نگرانی 

این مانور نظامی حضور خواهند داشت که از متحده و استرالیا در ماه نوامبر در  هند، ژاپن، ایاالت    ایفا کند.نظامی  

بی   ۲۰۰۷سال   سو  این  روبه به  چین  اعتراض  با  اقدامی  چنین  است.  ناظرانسابقه  گفته  به  شد.  خواهد  با    رو 

شد. لیندا رینولدز، وزیر دفاع استرالیا روز    همکاری این چهار کشور مجددا گروه موسوم به »کواد« تشکیل خواهد 

-های نظامی نشان از عزم جمعی ما برای حمایت و بازگشت رونق و آرامش به منطقه هنددوشنبه گفت این مانور

   ها است.ها است که به ادعای او، چین مسبب ناآرامی های وزیر دفاع در واقع کنایه به چینی پاسیفیک است. گفته

صورت خواهد گرفت که یک  نیز گفت که مانور نظامی این چهار کشور در دریای عرب و خلیج بنگال  وزیر دفاع هند  

برای رقابت دو کشور هند و چین به حساب می  آید. در چند دهه گذشته چین تالش وافری کرده  منطقه حساس 

نفو حوزه  که  دهاست  افزایش  بنگالدش  و  پاکستان  میانمار،  مانند  کشورهایی  در  را  خود  امر  ذ  همین  و  د 

برای دهلینگرانی  آورده است.هایی  به وجود  م   نو  برگزار میاین  در حالی  اما  نظامی  تنشانور  بین شود که  ها 

به  حاضر  حال  در  همچنین  چین  است.  یافته  افزایش  نیز  استرالیا  و  اقتصاچین  مسائل  نیز  دلیل  آمریکا  با  دی 

دی در چند نوبت بر سر مسائل مرزی علیه یکدیگر تیراندازی و  هایی دارد و افزون بر این نیروهای چینی و هنتنش

از زمانی که دو طرف بر سر مسائل مرزی اقدام به     اند.اند و حتی چند نفر از هر دو طرف کشته شده دهشلیک کر

ن و چین هزاران  کردند، هند  گلوله  در مرز مشترک شلیک  را  در هیمالیا مستقر کرده یروی خود  وه  اند. حاال گرشان 

در این منطقه بپردازد و به این طریق نوسازی    کواد قصد دارد به وسیله این مانور نظامی به مقابله با نفوذ چین

بسپارند. آزمایش  بوته  به  هم  را  خود  ماهتالش    ارتش  همین  اوایل  در  کواد  توسعه  برای  مجدد  وزرای    های  بین 



 
م حال،  همین  در  شد.  مطرح  توکیو  در  ژاپن  و  آمریکا  ایاالت خارجه  خارجه  وزیر  پمپئو  این  ایک  از  پیش  متحده 

را  مالقات  آمریکا میهای خود  بود.  آغاز کرده  ژاپن  و  از استرالیا، هند  این مالقات با همتایان خود  از  ها گوید هدف 

از متحدان منطقه تحکیم حمایت آمریکا  امور خارجه  یاهای  وزیر  این سفر، نخستین سفر  برابر چین است.  در  اش 

جنوبی نیز بازدید کرده  تر از مغولستان و کرهآمد. وزیر خارجه آمریکا پیش به حساب می   ۲۰۱۹کا از ژوئیه سال  آمری

با متحدان   آمریکا  رابطه  تقویت  را نشانه  به گروه کواد  وزرای خارجه موسوم  با  دیدار  اش ایمنطقه بود. واشنگتن 

ما امیدواریم دستاوردهای مهمی از این جلسات حاصل داند. پمپئو در یک کنفرانس خبری مشترک گفته بود: »می

نتایج خوبی خواهیم رسید.« بندی اشود. زمان به  این هفته  بگویم که  بود. من خوشحالم  برای ما مهم  برنامه  ین 

ناتوی آسیا می  را  کواد  این گروه  که  برخی  با روسیه  تواند وسیع می خوانند  مقابله  برای  اروپا  در  ناتو  اگر  تر شود. 

گوید تاکید این گروه بر  دفاع هند می  ل گرفت، این ناتو برای مقابله با چین تشکیل شده است. سخنگوی وزارتشک

 .پاسیفیک است-آزاد و باز بودن منطقه هند

 چینی -گذار و نیکوکار سنگاپوریتان کاه کی« بازرگان، سرمایه»

حاتمیروح  کاه : هللا  سرمایه  (Tan Kah Kee) کیتان  سنگاپگذبازرگان،  نیکوکار  و  بود-وریار  جنوب   چینی  در  که 

فعالیت  ژو  گوانگ  و  شیامن  شانگهای،  همچون  چین  شهرهای  از  بسیاری  و  کنگ  هنگ  آسیا،  وسیع خاوری  های 

، در رویدادهای مهمی ۲۰ای برجسته در جامعه مهاجران چینی در قرن  خیریه و اجتماعی داشت. او به مثابه چهره

نقش حامی مالی  (  ۱۹۳۷-۱۹۴۵نگ دوم ژاپن و چین )و ج(  ۱۹۱۱های )انقالب چین در  ندر چین همانند انقالب شی

عمده بخش  و  دارایی داشت  از  آن، ای  بر  افزون  کرد.  وقایع  این  در  چین  به  کمک  صرف  را  خود  درآمدهای  و  ها 

دانشگاه شیاکمک فوجیان چین همانند  استان  و  آسیا  در  آموزشی  نهاد  تاسیس چند  به  مالی وی  من منجر های 

سالگی راهی ۱۶م. در شیامن واقع در استان فوجیان چین به دنیا آمد و در    ۱۸۷۴اکتبر    ۲۱تان کاه کی در     .شد

، تان کسب و کار  ۱۹۰۳پدرش ملحق شود که در کار تجارت برنج بود. با ورشکستگی پدرش در  سنگاپور شد تا به  

در حوزه  تجاری  امپراتوری  و یک  کرد  آغاز  را  مخود  تولید، چوبهایی  کائوچو،  کنسروسازی،  انند کشتزارهای  بری، 

صادر بنگاه  تسلامالک،  کرد.  ایجاد  خود  برای  و...  دریایی  نقل  و  واردات، حمل  و  زبان ات  که  هاکجن،  زبان  بر  او  ط 

چینی خارج میانجی  عمده های  نقش  بود،  آسیا  خاوری  جنوب  در  موفقیتنشین  در  او  ای  از  و  داشت  وی  های 

»هبه  می عنوان  یاد  ماالیایی«  جامعه  فورد  به نری  موسوم  )اکنون  سنگاپور  در  چینی  دبیرستان  تاسیس  شد. 

)ا شیامن  در  جیمی  مدارس  و  چونگ(  هوا  سال دانشگاه  در  جیِمی(  دانشگاه  به  موسوم  و    ۱۹۱۸-۹های  کنون 

در حمایت   هنگفتی  اعانات  ۱۹۳۷وی از     های وی در حوزه آموزش بود.از فعالیت  ۱۹۲۸تاسیس دانشگاه شیامن در  

 موفق به فرار به جاوه اندونزی شد و  ۱۹۴۲ها به سنگاپور در از چین در جنگ با ژاپن گرد آورد اما پیش از ورود ژاپنی 

ها را خیانت برشمرد. با وقوع جنگ داخلی در چین، او در برابر حزب ملی خلق چین  در آنجا هرگونه مذاکره با ژاپنی

های مقیم سنگاپور را که اکنون دوشقه ها ایستاد و نقش رهبری جامعه چینییست)کومین تانگ( در جانب کمون

، مقامات استعماری بریتانیا در سنگاپور  ۱۹۴۹در    شده بود در عمل از دست داد. پس از تاسیس جمهوری خلق چین

  ۱۹6۱تان در     .بودندمانع ورود وی به این کشور شدند؛ زیرا از ورود افکار کمونیستی به مالزی و سنگاپور هراسان  

در پکن درگذشت و دولت چین مراسم تشییع وی را برگزار کرد. به پاس و یادبود نیکوکاری وی بورس تحصیلی تان 

  .)بعدتر موسوم به بنیاد تان کاه کی( در سنگاپور تاسیس شد کاه کی

 دهد ترامپ برنده انتخابات شود؟ چرا چین ترجیح می



 
ونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به رغم تنش با واشنگتن در  چین در دوره چهارساله ریاست جمهوری »د : جماران

شود پیروز  انتخابات  در  دیگر  بار  آمریکا  کنونی  جمهور  رئیس  دهد  می  ترجیح  زیادی  دالیل  بنابر  اما  جبهه   .چند 

ریاست جمهو نخست  دور  که  آن  رغم  به  نوشت:  در گزارشی  فرانسه  ترامپ شاهخبرگزاری  و  ری  تجاری  د جنگ 

جنگ دیپلماتیک روزانه میان چین و آمریکا بود اما چین تمایل به این دارد که »دونالد ترامپ« بار   تکنولوژیک به همراه

دهد. ادامه  ناپذیر  بازگشت  افولی  به  بزرگش  استراتژیک  رقیب  عنوان  به  آمریکا  تا  شود  جمهور  رئیس  چین   دیگر 

یعنی نه از دونالد ترامپ حمایت می کند نه از »جو بایدن« ولی برخی از    مایت نمی کندرسما از هیچ کاندیدای ح

در   دانند،  می  غرب  و  کشورش  کننده  تضعیف  را  وی  زیرا  شود  پیروز  ترامپ  که  هستند  امیدوار  چینی  تحلیلگران 

ایمز« چین در ماه  »هو شیجین« سردبیر »گلوبال ت   مقابل، صعود چین به رتبه نخست در جهان را تسریع می کند.

خطاب به ترامپ نوشت که »چینی ها امیدوار هستند که شمار بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری   می در توئیتر

 پیروز شوید زیرا شما آمریکا را مکان عجیب و مورد تنفر همه جهان قرار می دهید و وحدت چین را تقویت می کنید«.

در دوران ترامپ به پایین ترین سطح خود از زمان برقراری روابط دیپلماتیک    جانبه میان این دو قدرت بزرگروابط دو

رسید و فضایی شبیه به فضای جنگ سرد بر سر روابط دو کشور حاکم شد.    ۱۹۷۹رسمی میان دو کشور در سال  

 .ت و چین نیز پاسخ متقابل دادبه طوری که واشنگتن اخیرا یکی از کنسولگری های چین در اراضی اش را بس

با وجود این،»کین گانگ« معاون وزیر امور خارجی چین گفت:» برای ما مهم نیست که بدانیم چه //    تضعیف ناتو

وی روز پنجشنبه گذشته به    کسی در کاخ سفید باشد.چیزی که ما می خواهیم روابط آرام و بهتر با آمریکاست«.

ترامپ   ات نیز بر سر چندین موضوع مشکل داشت«.و آمریکا در دوران دموکر  خبرنگاران اروپایی گفت:» روابط چین

چین را یکی از اهداف تبلیغات انتخاباتی خود قرار داد و رهبران این کشور را با توصیف ویروس کرونا به »ویروس 

کا گفت  چینی« عصبانی کرد. »فیلیپ لو کوری« کارشناس مسائل چین در دانشکده »هارود کندی اسکول« آمری 

ولی »منفعت انتخاب دوباره ترامپ به خاطر ادامه    به لحاظ دیپلماتیک» خارج از کنترل« است.  که ترامپ برای پکن

وی افزود:» این   تقریبا خودکار سیاست » اول آمریکا« است که واشنگتن را از همپیمانان سنتی اش دور می کند«.

بی    بزرگش خوشحال شوند«.  ب گرد و افول آمریکا دشمناعتقاد بی تردید منطقی است که نخبگان چینی از عق

می شود. چین  در  حاکم  نخبگان  باعث خوشحالی  غربی  قدرت های  میان  مرکز    تردید شکاف  مدیر  فالون«  »ترزا 

ناتو  پیمان  تضعیف  چین  استراتژیک  اهداف  از  یکی  که»  گوید  می  بروکسل  در  آسیا  و  روسیه،اروپا  پژوهش های 

 ترامپ شاهد افول بود«.است که در سایه دولت  

شی جین پینگ« همتای چینی  »  ۲۰۱۷از زمان رسیدن دونالد ترامپ به قدرت در ژانویه  //    هرمان تکثرگرایی«»ق

اش تالش کرد که از خودش چهره ای در جهان تبلیغ کند که وی رهبری مسئولیت پذیر است و در کنفرانس داووس  

سیاست های حمایتی ترامپ خسته شده    خش های بازرگانی که ازتبادل تجاری آزاد را تشویق کرد و نمایندگان ب

اخیرا نیز رئیس جمهور چین به دلیل آن که اعالم کرد که کشورش بزرگترین کشور در    اند به شدت برایش کف زدند.

آغاز    ۲۰۳۰جهان است که منبع آلودگی هوا به شمار می رود و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن را قبل از سال  

ید قرار گرفت. این طرح چین به مثابه طرح متناقض با خروج واشنگتن از توافقنامه آب و  کند مورد ستایش و تمج می

همچنین در حالی که ترامپ خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی ار اعالم کرد    هوایی پاریس به شمار می رود.

کرونا احتمالی  چینی  واکسن  که  داد  تعهد  چین  جمهور  عمومی  تبد  رئیس  منفعت  یک  به  شود.یل  اما    جهانی 

آمریکا دانشگاه»پکنل«  سیاسی  تحلیلگر  جیچان«  »جو  که  دو     همانطور  روابط  پایان»  در  این  وجود  با  گوید  می 

به سمت خرید   و چین  بر شیوع کرونا غلبه کرده  بتواند هر چه سریعتر  آمریکا  اگر  البته  کند  پیدا می  بهبود  کشور 

در سایه آن جو جیچان بر این باور است    میالدی وعده داد بود برود.«تر که اوایل سال جاری  کاالهای آمریکایی بیش

 که »تجدید دوستی ترامپ و شی مساله بعیدی نیست«. 



 
در مقابل، پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فایده زیاد برای نظام کمونیست  //    بایدن و حقوق بشر

ستراتژیک و بین المللی در واشنگتن بر این باور است که »بایدن  ز مرکز پژوهش های ا»بونی گلیسر« ا   چین ندارد.

گلیسر می گوید که » اگر پکن   اقدام به لغو یک طرفه آنها بکند«. عوارض گمرکی را به ارث می برد و بعید است که

باید به خوبخواهد که آن عوارض گمرکی بیشتر) که ترامپ بر کاالهای وارداتی از چین وضع کرد(   استه لغو شود 

به باور این تحلیلگر در میدان تکنولوژیک» فرقی نمی کند چه کسی در انتخابات پیروز    های دیگر آمریکا تن بدهد«

شود زیرا آمریکا از تصمیم خود برای دور کردن تجهیزات شرکت هواوی چین از شبکه های« اینترنت نسل پنجم از 

هواوی را به تجسس برای نظام کممونیست متهم   واشنگتن شرکت  کند.  موبایل های هوشمند عقب نشینی نمی

سختگیری دموکرات ها در عرصه حقوق بشر بیش از   چیزی که پکن را بیشتر ناراحت می کند این است که  می کند.

است. بیشتر   جمهوریخواهان  کنترل  برای  ها  تالش  دلیل  به  پکن  بر  تردید  بی  آمریکا  جمهور  رئیس  سابق  معاون 

پیروزی بایدن خبر بدی برای چین خواهد     فلیپ لو کوری نیز بر این باور است که  کند.  ک کنگ«فشار وارد می»هن

 ائتالف میان کشورهایی همراه آمریکا و مخالف چین روی می آورد.  بود زیرا به سرعت به سمت تقویت

ترامپ چه هستند؟  آمریکا روز دوشنبه در حالی  //    برگه برنده های  پایانی   ۱۵دونالد ترامپ، رئیس جمهوری  روز 

کارزار انتخاباتی خود برای راهیابی مجدد به کاخ سفید را آغاز می کند که در نظرسنجی های انجام شده در سطح  

یاست آمریکا  با این حال در عرصه س  .ملی و ایاالت های کلیدی از جو بایدن، رقیب دموکرات خود عقب افتاده است

حادثه ای طبیعی، افشای اسنادی درباره یکی از نامزدها یا نزدیکان آنها یا  تغییر روند کارزار انتخاباتی به دلیل وقوع  

تحولی در صحنه سیاست داخلی یا خارجی بی سابقه نیست. »سورپرایز یا شگفتی اکتبر« در دوره های قبلی 

هندگان را نیز پایانی کارزار انتخاباتی روی داده و نظر برخی از رای د  انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته های

تغییر داده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر چهار سال یک بار در فردای اولین دوشنبه ماه نوامبر برگزار  

وان »شگفتی اکتبر«  های پایانی کارزار انتخاباتی به عنمی شود. به همین دلیل از رویدادهای غیرمنتظره در هفته

:چهل و پنجمین رئیس جمهوری ایاالت متحده امیدوار است تا در این دوره  یورونیوز در گزارشی نوشت  .یاد می شود

نیز مانند دوره قبل در هفته های پایانی کارزار انتخاباتی، رخدادی پیش بینی نشده بتواند ورق را به نفع او برگرداند.  

لیکس »ویکی  اینترنتی  سال  پایگاه  اکتبر  هفتم  روز  از  کر  ۲۰۱۶«  آغاز  را  اسنادی  »هیالری  انتشار  ضرر  به  که  د 

اکتبر آن سال نیز »جیمز کومی«، مدیر پلیس فدرال آمریکا )اف بی    ۲۸کلینتون«، نامزد حزب دموکرات بود. در روز  

غی سرورهای  از  کلینتون  هیالری  استفاده  درباره  که  کرد  اعالم  کنگره  به  ای  نامه  در  و  آی(  ارسال  برای  ردولتی 

. این دو رویداد که »شگفتی های اکتبر« انتخابات ریاست جمهوری سال دریافت ایمیل هایش تحقیق خواهد کرد

اما دونالد ترامپ در این دوره    .بود در هفته های پایانی کارزار انتخاباتی به محبوبیت هیالری کلینتون ضربه زد  ۲۰۱۶

ی دهندگان هم از قبل با  روز به برگزاری انتخابات باقی مانده است و بسیاری از را  ۱۵از انتخابات در حالی که تنها  

ارسال رای خود با پست در رای گیری شرکت کرده اند به چه رویدادهایی برای تاثیرگذاری بر نظر رای دهندگان در  

 روزهای آینده می تواند امیدوار باشد؟ 

یماری  یکا پیش از این از احتمال تائید یا حتی عرضه واکسن برئیس جمهور آمر//    صدور مجوز برای واکسن کرونا؟ 

آبان( سخن گفته بود. هرچند مقامات بهداشتی آمریکا احتماال پیش   ۱۳پیش از انتخابات سوم نوامبر )«  ۱۹»کووید  

را داروسازی  از سوی شرکت های  تولید شده  واکسن های  از  رای گیری هیچ کدام  روز  اما    از  نخواهند کرد  تائید 

برای واکس برای کسب مجوز  از سوی این شرکت طی هفته های تالش شرکت داروسازی »فایزر«  تولیدشده  ن 

آلبرت بورال«، مدیرعامل شرکت فایزر گفته است  »  .آینده بی شک برای دونالد ترامپ خبر خوبی محسوب می شود

بیماری »کووید   نوامب«  ۱۹که این شرکت قصد دارد مجوز واکسن  آمریکایی دریافت  را در هفته سوم  از مقامات  ر 

ی آمریکا هفته گذشته دستورالعملی را منتشر کرد که براساس آن شرکت های داروسازی  سازمان غذا و دارو  .کند



 
اند.  موظف به ارائه داده های جامع از آزمایش های انجام شده برای اطمینان از »ایمنی« واکسن تولیدی خود شده

برا مجوز  پیشاین دستورالعمل صدور  را  داروسازی  دیگر  یا هر شرکت  فایزر  واکسن شرکت  گیری    ی  رای  روز  از 

کرده  ارزیابی  »سیاسی«  را  کشورش  بهداشتی  مقامات  تصمیم  آمریکا  جمهوری  رئیس  کند.  می  دشوار  بسیار 

وز  ها با پیش بینی احتمال تالش دونالد ترامپ برای صدور مجوز یکی از واکسن های کرونا پیش از ردموکرات  .است

متخصص بیماری های ایمنی بدن را   به ویژه »آنتونی فائوچی«اند که تنها تصمیم پزشکان و  رای گیری تاکید کرده 

معاون جو بایدن در   که پس از شیوع کرونا محبوبیت زیادی در آمریکا یافته است خواهند پذیرفت. »کاماال هریس«

پنس« »مایک  با  مناظره خود  آم جریان  رئیس جمهوری  که  معاون  واکسنی  تا  داد  نخواهد  اجازه  که  بود  گفته  ریکا 

تزریق شوددون او  به  کند  تبلیغ می  را  ترامپ آن  تولید واکسن کرونا و صدور احتمالی   .الد  هرگونه تحول در زمینه 

روز آینده می تواند برگ برنده ای برای دونالد ترامپ باشد. نامزد جمهوریخواهان که از نظر    ۱۵مجوز برای آن طی  

ار است تا صدور مجوز واکسن یا حتی پیشرفت در  اسی از شیوع ویروس کرونا ضربه زیادی خورده است امیدوسی

 .این زمینه بتواند در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی لطمات سیاسی وارده را جبران کند

ونالد ترامپ با دموکرات  توافق احتمالی د//    توافق با کنگره بر سر دومین برنامه احیای اقتصادی پس از آغاز بحران

بر   نمایندگان  مجلس  در  کارزار  ها  روزهای  آخرین  در  او  به  تواند  می  اقتصادی  محرک  طرح  دومین  تصویب  سر 

انتخاباتی کمک زیادی بکند. رئیس جمهوری آمریکا پس از تصویب اولین طرح محرک اقتصادی امضای خود را بر روی  

خ سفید با گفتگوهای کا  .در چهارچوب اجرای این طرح ارسال شد  چک هایی گذاشت که برای شهروندان آمریکایی

دونالد   داشته است.  زیادی  نشیب های  و  فراز  تاکنون  اقتصادی  درباره دومین طرح محرک  کنگره  در  دموکرات ها 

ت برنامه  ترامپ یک بار در روزهای گذشته با انتشار توئیتی مذاکرات را پایان یافته اعالم کرد و گفت که تا روز انتخابا 

این حال او در روزهای بعد نظرش را تغییر داد. یکی از مشکالت پیش    احیای اقتصادی جدید تصویب نخواهد شد. با

روی کاخ سفید در این مذاکرات عدم گفتگوی مستقیم رئیس جمهوری با نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 

باعث ش پلوسی«  »نانسی  با  ترامپ  دونالد  تیره  روابط  از  است.  داری  خزانه  وزیر  منوچین«،  »استیو  تا  است  ده 

ی کاخ سفید مامور مذاکره با رئیس مجلس نمایندگان شود. هر چند تصویب دومین طرح محرک اقتصادی طی  سو

به    ۱۵ متهم  تا  کرد  خواهند  تالش  احتماال  آنها  اما  داشت  نخواهد  سیاسی  سود  ها  دموکرات  برای  آینده  روز 

در همین راستا دونالد    .ندنفعت سیاسی« خود به کمک به شهروندان آمریکایی نشو»سیاست بازی« و »ترجیح م

ترامپ امیدوار است تا با دستیابی به توافق با دموکرات ها در مجلس نمایندگان بتواند پیش از روز رای گیری چک 

تد یا حداقل خبر  های جدیدی را با امضای خود در چهارچوب دومین طرح محرک اقتصادی برای رای دهندگان بفرس

پ موانع  از  یکی  کند.  اعالم  را  کسب  آن  لزوم  ها  دموکرات  با  مذاکره  قوس های  و  کش  در  ترامپ  دونالد  روی  یش 

موافقت سناتورهای جمهوریخواه است. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی خود برای تصویب یک طرح 

ا با گفته میچ مک کانل، رهبر جمهوریخواهان در مجلس سن  تریلیون دالر سخن  ۱.۸محرک اقتصادی با ارزش بیش از  

 .چنین طرحی مخالفت کرده است

دموکرات علیه  اسنادی  سال  افشای  انتخابات  در  روسیه  دخالت  پرونده  در  از  //    ۲۰۱۶ها  بارها  ترامپ  دونالد 

و انجام شده انتقاد کرده  و احتمال تبانی کارزار او با مسک ۲۰۱۶تحقیقاتی که درباره دخالت روسیه در انتخابات سال 

که بررسی های جان دورهام، دادستانی که درباره منشاء تحقیقات درباره دخالت روسیه در  است. او امیدوار بود  

تحقیق می کند بتواند به او در کارزار انتخاباتی امسال کمک کند. نامزد جمهوریخواهان بر این باور   ۲۰۱۶انتخابات  

فانه از سوی دموکراتها متهم به  بر اینکه او در چهار سال گذشته به طور غیرمنص  بود که افشای اطالعاتی مبنی

با این حال به نظر می رسد که    .تبانی با مسکو شده است می تواند نظر رای دهندگان را به سوی وی جلب کند

است. مقامات    تحقیقات» جان دورهام« در وزارت دادگستری آمریکا هنوز به نتایج دلخواه رئیس جمهوری نرسیده



 
ت متحده گفته اند که جان دورهام به شواهدی که براساس آن بتوان برخی از  فعلی و سابق وزارت دادگستری ایاال

ویلیام بار«، وزیر دادگستری  »  .مخالفان سیاسی دونالد ترامپ را تحت تعقیب قضایی قرار داد دست نیافته است

اعضا از  گروهی  به  اخیر  های  هفته  طی  نیز  انتخاباآمریکا  روز  از  پیش  که  گفت  کنگره  جمهوریخواه  منتظر  ی  ت 

گزارش جان دورهام از تحقیقاتش نباشند. جان دورهام یکی از دادستان هایی است که به تحقیقات وقتگیر شهرت 

ر  دارد. امری که در روزهای اخیر منجر به انتقاد دونالد ترامپ از ویلیام بار شده است. رئیس جمهوری ایاالت متحده د

نی با شبکه »فاکس  تلفنی خود  گفتگوهای  از  پرونده یکی  در  تعلل  به  را  دادگستری خود  وزیر  به طور ضمنی  وز« 

انتخابات   در  روسیه  دخالت  درباره  تحقیقات  منشاء  ]مقامات    ۲۰۱۶بررسی  »آنها  گفت:  ترامپ  دونالد  کرد.  متهم 

انتخابات مهربان شوند؟  از  بعد  تا  انگیز    وزارت دادگستری[ منتظر هستند  انگیز است! در واقع رقت  این خیلی غم 

باعث    «.تاس انتخاباتی  کارزار  در جریان  او  به  در کمک  بار  ویلیام  توفیق  از عدم  آمریکا  رئیس جمهوری  نارضایتی 

زیر   انتخابات پیش رو  پیروزی در  را در صورت  آینده خود  بار در کابینه  او حتی احتمال حضور ویلیام  شده است که 

در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور ویلیام    رئیس جمهوری ایاالت متحده روز چهارشنبه گذشته  سوال ببرد.

 «.بار در دولت آینده گفت: »اظهارنظری در این مورد نمی توانم بکنم. خیلی زود است. من هم راضی نیستم

ایمیل انتشار  کلینتوناحتمال  ب  //  های هیالری  ترامپ  دونالد  امیدهای  از  دیگر  کارزار  یکی  روند  بر  تاثیرگذاری  رای 

ری در  انتخابات  جمهوری  خارجه    ۱۵است  وزارت  سوی  از  کلینتون  هیالری  های  ایمیل  انتشار  تواند  می  آینده  روز 

آمریکا باشد. رئیس جمهوری ایاالت متحده به مایک پمپئو، وزیر خارجه خود فشار زیادی آورده است تا ایمیل های 

این کشور   ایمیل های  را منتشر کند. مایک پمپئو روز چهارشنبه گذشوزیر خارجه پیشین  انتشار  ته درباره احتمال 

مردم  که  کنیم  اطمینان حاصل  تا  کنیم  را می  تالش خود  تمام  گفت: »ما  آینده  روزهای  در  کلینتون  آمریکا    هیالری 

یس جمهوری آمریکا رئ  «.فرصت رویت هر آنچه را که ما به صورت عادالنه می توانیم منتشر کنیم خواهند داشت

خارجه این کشور در انتشار ایمیل های هیالری کلینتون انتقاد کرده بود. هر چند وزیر   هفته گذشته از تعلل وزارت

خارجه پیشین ایاالت متحده در این دوره از کارزار انتخاباتی حضور پررنگی ندارد اما افشاگری علیه او از چند جهت 

و پوشش رسانه ای آن بار دیگر نام  باشد. هرگونه افشاگری علیه هیالری کلینتون  می تواند به سود دونالد ترامپ  

هیالری کلینتون برای   .نامزد ناکام دموکرات ها در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری را سر زبان ها خواهد انداخت

»منفور« محسوب می  بسیاری از هواداران دونالد ترامپ تنها یک رقیب یا مخالف سیاسی نیست بلکه چهره ای  

نامزد   علیه  افشاگری  کارزار  شود.  یادآور  تنها  ترامپ  دونالد  طرفداران  برای  گذشته  دوره  در  ها  دموکرات  ناکام 

نخواهد بود. دونالد ترامپ با هرگونه افشاگری علیه هیالری    ۲۰۱۶انتخاباتی موفق رئیس جمهوری کنونی در سال  

ن حضور هیالری کلینتون در  ای دهندگان یادآوری کند که جو بایدن در زماکلینتون این فرصت را خواهد داشت تا به ر

وزارت خارجه آمریکا معاون رئیس جمهوری و همکار او بوده است. او احتماال در این صورت تالش خواهد کرد تا رای  

ی کلینتون رای  دهندگانی را که چهار سال پیش در ایالت های کلیدی ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا به هیالر

 .ند و یا حداقل آنها را از رای به جو بایدن در روز سوم نوامبر منصرف کندندادند، یا به سوی خود جلب ک

سیاست خارجی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  //    رویداد غیرمنتظره در عرصه سیاست خارجی

« مورد نظر خود اگر دونالد ترامپ نتواند در داخل »شگفتیدر صدر دغدغه های رای دهندگان قرار ندارد. با این حال  

در روزهای باقی مانده از کارزار انتخاباتی را رقم بزند ممکن است به رویدادی پیش بینی نشده در عرصه سیاست  

و    تا امارات عربی متحده خارجی برای تغییر نظر رای دهندگان امید ببندد. واشنگتن در هفته های اخیر توانسته بود

رژیم با  روابط  به عادی سازی  را  به   بحرین  آمریکا  رئیس جمهوری  دارد که  احتمال وجود  این  کند.  راضی  اسرائیل 

شکلی پیگیرانه تر در روزهای باقی مانده از کارزار انتخاباتی به دنبال افزودن نام یک یا چند کشور عربی یا اسالمی 

ب  را  روابط خود  که  باشد  به فهرست کشورهایی  رژیم اشغالگردیگر  اند ا  د  .عادی کرده  اینکه  از سوی  احتمال  یگر 



 
آمریکا طی روزهای آینده با روسیه بر سر کنترل تسلیحات هسته ای و تمدید توافق »استارت نو« به توافق دست  

دارد  حکایت  ها  اختالف  ادامه  از  اخیر  روزهای  طی  کشور  دو  مقامات  اغلب  اظهارات  هرچند  نیست.  منتفی    .یابد 

آمریکا در بولتون«جان  » امنیت ملی سابق  از منتقدان رئیس جمهوری   مشاور  اکنون یکی  ترامپ که  دولت دونالد 

ایاالت متحده به شمار می رود بر این باور است که نامزد جمهوریخواهان در روزهای باقی مانده از کارزار انتخاباتی  

اصر خارجی  سیاست  عرصه  در  دارد«  تمایل  آن  به  آنچه  انجام  را »بر  سخنان  این  او  ورزید.  خواهد  بیشتری    ار 

باراک اوباما    ۲۰۰۸پنجشنبه گذشته در مصاحبه با »دیوید اکسلراد«، یکی از مقام های بانفود کارزار انتخاباتی سال  

بیان کرد. به گفته جان بولتون اعالم دستیابی به توافق کنترل تسلیحاتی با روسیه یا حتی برگزاری نشست دیگری  

ج »کیم  اون«با  رویداد ونگ  از جمله  کره شمالی  »شگفتی رهبر  عنوان  به  ترامپ  دونالد  که  است  احتمالی  های 

دارد مدنظر  ریاست   .اکتبر«  انتخابات  گذشته  دوره های  در  اکتبر«  »شگفتی  که  داشت  نظر  در  باید  اما  نهایت  در 

عنوان  به  که  رویدادهایی  از  برخی  است.  بوده  غیرمنتظره  و  نشده  بینی  پیش  تعریف  به  بنا  آمریکا  جمهوری 

د اکتبر«  اختیار»شگفتی  از  خارج  کلی  به  رسیدند  ثبت  به  گذشته  های  دوره  انتخابات  تاریخ  سیاسی   ر  بازیگران 

اسامه بن الدن« بود که رهبر گروه القاعده را  »  ۲۰۰۴آمریکا بودند. یکی از نمونه های آن انتشار پیام ویدئویی سال  

دیل به مهمان ناخوانده ای در اولین  پسر« با »جان کری« تب تنها چند روز پیش از زورآزمایی سیاسی »جورج بوش

 .سپتامبر کرد ۱۱کا پس از حمالت کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمری

بایدن؟ افشاگری  پسر  علیه  جدید  هفته    //  های  آنها  به  نزدیک  های  رسانه  و  آمریکا  کاران  محافظه  از  بسیاری 

اط جو بایدن با فعالیت های پسرش، »هانتر  گذشته تالش کردند تا گزارش روزنامه »نیویورک پست« مبنی بر ارتب

ریسما« در اوکراین را »شگفتی اکتبر« و »زلزله ای سیاسی« معرفی کنند. با  بایدن« به نفع شرکت نفت و گاز »بو

اثبات   در راستای  کافی  ارائه شواهد  و همچنین عدم  برانگیزش  منبع سوال  دلیل  به  احتماال  این گزارش  این حال 

ب جو  مالقات  در سال  ادعای  »بوریسما«  با مشاور شرکت  دهندگا  ۲۰۱۵ایدن  رای  نظر  بر  چندانی  نخواهد تاثیر  ن 

نظرسنجی هایی که نتیجه آن در روزهای آینده منتشر می شود احتماال بیشتر مشخص خواهد کرد که   .گذاشت

دونالد   .وده استتاثیر احتمالی گزارش »نیویورک پست« بر وضعیت نامزد دموکرات ها در ایالت های کلیدی چه ب

و ارتباط او با فعالیت های پسرش که عضو هیات   ترامپ وعده داده است که افشاگری های بیشتری علیه جو بایدن

مدیره شرکت »بوریسما« بوده است صورت خواهد گرفت. با این حال آنچه در این ماجرا به طور جدی می تواند به  

شواهدی مبنی بر تخلف او در دوران معاونت باراک اوباما، نقش آفرینی  کارزار انتخاباتی جو بایدن ضربه بزند ارائه  

جمهوریخواهان اگر    .شرکت »بوریسما« یا دخالت توجیه ناپذیر وی در روابط واشنگتن با کی یف خواهد بودبه نفع  

جمهوری صبر روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست    ۱۵چنین شواهدی در اختیار داشتند احتماال برای افشای آن تا  

تواند مشخص آینده می  روزهای  تنها تحوالت  این حال  با  کردند.  به   نمی  تبدیل  انتشار چنین شواهدی  آیا  که  کند 

 .خواهد شد یا خیر  ۲۰۲۰»شگفتی اکتبر« کارزار 

«  امیدهای دونالد ترامپ برای غلبه بر جو بایدن به »شگفتی اکتبر//    آیا ترامپ به جز »شگفتی اکتبر« بختی دارد؟ 

آمریکا ش  پنجمین رئیس جمهوری  این احتمال وجود دارد که چهل و  را مانند چهار  خالصه نمی شود.  گفتی اصلی 

سال پیش با »شگفتی نوامبر« و هنگام شمارش آراء خلق کند. هرچند وضعیت کارزار دونالد ترامپ متزلزل تر از  

رسنجی ها مانند چهار سال پیش »اکثریت است اما بسیاری از جمهوریخواهان تاکید می کنند که نظ  ۲۰۱۶سال  

فته اند و »موج قرمز« )رنگ حزب جمهوریخواه( در ساعات پس از پایان  خاموش« را در ایالت های کلیدی نادیده گر

در مقابل بسیاری از موسسات نظرسنجی اعالم کرده اند که روش   .رای گیری باعث شگفتی تحلیلگران خواهد شد 

را پس افکارسنجی خود  انتخابات سال    های  ترامپ  ۲۰۱۶از  دونالد  از  میزان حمایت  بار  این  و  اند  کرده  در    اصالح 

نتیجه   شدن  مشخص  زمان  تا  باید  ادعا  این  صحت  ارزیابی  برای  نیست.  واقعی  رقم  از  کمتر  آنها  های  بررسی 



 
ین مناظره دو نامزد  یکی دیگر از امیدهای طرفداران دونالد ترامپ به آخر  .انتخابات ریاست جمهوری امسال صبر کرد

اولیه بامداد جمعه دوم آب  ۲۲در روز پنجشنبه   از اکتبر )ساعات  ایالت »تنسی« است. جمهوریخواهان پس  ان( در 

در   درخشش  با  ترامپ  دونالد  تا  هستند  امیدوار  مناظره  دومین  لغو  و  مناظره  اولین  در  دلخواه  نتیجه  کسب  عدم 

مشاوران رئیس جمهوری آمریکا  .د در آخرین روزها جان دوباره ای ببخشدمناظره سوم بتواند به کارزار انتخاباتی خو

و را تشویق خواهند کرد تا برای آخرین رویارویی تلویزیونی با جو بایدن در روش تهاجمی خود که در مناظره  احتماال ا

ر این روش خود خواهد بود اول بحث برانگیز شد تجدیدنظر کند. با این حال اینکه دونالد ترامپ تا چه حد قادر به تغیی

ترا دونالد  اگر  خواهد شد.  مشخص  مناظره  جریان  در  رئیس جمهور تنها  یک  قامت  در  بیشتر  مناظره سوم  در  مپ 

در   انتخاباتی  کارزار  معادالت  که  است  ممکن  شود  فاحشی  اشتباه  مرتکب  نیز  بایدن  جو  مقابل  در  و  شود  ظاهر 

در چند ایالت کلیدی با اختالفی    ۲۰۱۶موش کرد که دونالد ترامپ در سال  در نهایت نباید فرا  .آخرین روزها تغییر کند

انست هیالری کلینتون را شکست دهد. احتمال تکرار چنین سناریویی در جریان انتخابات امسال نیز منتفی  ناچیز تو

شده است اما  نیست. هر چند فاصله نامزد جمهوریخواهان در ایالت های میشیگان و ویسکانسین با جو بایدن زیاد  

پیروز شود همچن فلوریدا  و  پنسیلوانیا  های  ایالت  در  بتواند  اگر  برای کسب  او  زیادی  بخت  و    ۲۷۰ان  الکترال  رای 

 .راهیابی مجدد به کاخ سفید خواهد داشت

 چین آمریکا را محکوم کرد 

تحده از چین گفت:برخی  وزارت خارجه چین در پاسخ به توصیه پامپئو برای کاهش واردات برزیل و ایاالت م  : ايسنا

لکه سیاست در حال  آمریکایی  تجاری عادی هستندمداران  و  اقتصادی  رویترز،  .دار کردن همکاری  از  نقل  چین:  به 

وی وزارت خارجه چین همچنین در واکنش به دیدار رهبر رئیس دولت در تبعید تبت با یک مقام  ژائو لیجیان، سخنگ

آم از  واشنگتن  در  آمریکا  خارجه  برداردوزارت  چین  داخلی  امور  در  دخالت  از  دست  فوراً  خواست  لوبسنگ  "  .ریکا 

تبت دیدار کرد. سنگای گفت    کننده جدید آمریکا در امورسنگای"، رئیس دولت مرکزی تبت هفته گذشته با هماهنگ

پذیرفته شده است باری بوده که رئیس دولت مرکزی تبت در وزارت خارجه  لیجیان اظها  .این نخستین  ر کرد: ژائو 

آزردگی چین از ایاالت متحده بر سر تبت، در  .دهدچین تمام اقدامات ضروری را برای حفاظت از منافع خود انجام می 

ای مسائل، از جمله تجارت، تایوان، حقوق بشر،  ین این دو قدرت جهانی بر سر پاره دهد که روابط ب زمانی رخ می 

پایین  را به    .ها قرار داردنقطه خود طی دهه  تریندریای چین جنوبی و ویروس کرونا در  ژائو در حالی که سنگای 

با او دست بکشدطلب ضدچین توصیف می عنوان یک جدایی وی    .کرد، گفت: آمریکا باید از هرگونه تماس رسمی 

تبتی فرستاده   استقالل  نیروهای  به  اشتباهی  بسیار  با سنگای "سیگنال  آمریکا  وزارت خارجه  مقام  دیدار  افزود: 

 .تفاده از مسئله تبت به منظور دخالت در امور داخلی چین، برداردت." آمریکا فوراً باید دست از اساس

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایشی شد  ۲۷رسمی  نرخ   ؛ ۹۹مهرماه ۳۰

  ۲۷ارز را برای امروز )چهارشنبه( اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی ایران، نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

نرخ   افزایش،  نرخ    ۹ارز  و  ماند  ۱۱ارز کاهش  ثابت  نیز  و  .ارز  ایرنا  بانک مرکزی، هر دالر   به گزارش  اعالم  براساس 

  ۵۴هر پوند انگلیس   هزار ریال قیمت خورد؛  ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹مهرماه    ۳۰آمریکا برای امروز ) 

ریال،    ۳۵۰هزار و    ۴۶همچنین هر فرانک سوئیس    .گذاری شدریال ارزش  ۷۵۱هزار و    ۴۹ریال و هر یورو    ۵۰۲هزار و  

  ۵۷۳ریال، روپیه هند    ۶۸۴هزار و    ۶ک  ریال، کرون دانمار  ۵۴۶هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۸۱۶ر و  هزا  ۴کرون سوئد  

  ۲۵ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۴۲۳هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی  

https://www.irna.ir/news/84083520/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84083520/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
  ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۲۰هزار و    ۵کنگ    ریال، دالرهنگ  ۸۸۱هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۹۵۳هزار و  

هزار   ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۷۵۳هزار و  ۲۷نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۶۹هزار و    ۳۲کانادا    ریال و دالر

عراق    ریال، یکصد دینار   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۴ریال، روبل روسیه    ۳۴۲هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۵۷   و

ریال، دینار    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی  ۷۲۸هزار و    ۲۹لیا  ریال، دالر استرا  ۸۳ریال، لیر سوریه    ۵۲۲هزار و    ۳

ریال، ده روپیه    ۶۰۳هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۹۸۳هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۰هزار و   ۱۱۱بحرین  

همچنین نرخ    .یین شد ریال تع۵۹۱هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳میانمار  ریال، کیات    ۲۷۶و   هزار    ۲سریالنکا  

ارمنستان   درام  و    ۸یکصد  لیبی    ۷۱۹هزار  دینار  و    ۳۰ریال،  یوان چین  ۷۶۸هزار  بات  ۳۱۱هزار    ۶ریال،  یکصد  ریال، 

ریال، دینار  ۷۹هزار و    ۳۷ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۱۳۳هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۴۳۹هزار    ۱۳۴تایلند  

ریال، یک هزار    ۲۴هزار و    ۱۳ریال، الری گرجستان    ۸۱۵هزار و  ۹تنگه قزاقستان  ریال، یکصد    ۲۳۸هزار و    ۵۹اردن  

اندونزی   و    ۲روپیه  افغانستان     ۸۷۱هزار  افغانی  بالروس    ۵۴۷ریال،  جدید  روبل  منات    ۴۶۹هزار    ۱۶ریال،  ریال، 

ریال،    ۷۰و     هزار  ۴ن  ریال، سومونی تاجیکستا  ۴۴۶هزار و    ۸۶یکصد پزوی فیلیپین    ریال،  ۷۲۱هزار و    ۲۴آذربایجان  

 .گذاری شدریال ارزش ۹۶۶هزار ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰هزار و   ۴بولیوار جدید ونزوئال 

 

 صصی خودرو و حمل و نقل در تبریز گشایش یافت نمایشگاه تخ ۲

ل  -ایرنا    -تبریز وازم و قطعات یدکی خودرو و هفتمین نمایشگاه  بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی 

یندگی هایی از پنج کشور و تولیدکننده های داخلی در  بین المللی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت با حضور نما

نمایشگاه صنعتگران فعال در حوزه تولید و تامین قطعات یدکی خودرو از استان های    ۲در این    .تبریز گشایش یافت

و  آذربایجان   مرکزی  و  ،گیالن  خوزستان  سمنان،   ، اصفهان   ، رضوی  خراسان  تهران،  غربی،  آذربایجان  شرقی 

های اندنمایندگی  گذاشته  نمایش  به  را  خود  های  توانمندی  تایوان  و  جنوبی  کره  چین،  لهستان،  ترکیه،  از   .ی 

نواع روغن موتور و فیلتر در این نمایشگاه ها انواع قطعات خودروهای سبک و سنگین، دستگاه های تعمیرگاهی، ا

است  شده  عرضه  خودرو  ایمنی  تجهیزات  در  .و  آبان  دوم  تا  خودرو  تخصصی  بین   نمایشگاه  نمایشگاه  دائم  محل 

 .المللی تبریز دایر است

 

 معاون استاندار: تدوین نقشه راه ارتباطات اصفهان با شهرهای خارجی ضروری است 

راه    -ایرنا    -ان  اصفه نقشه  تدوین  گفت:  اصفهان  استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

با شهرهای کشورهای خارجی ضروری است تعامل اصفهان  ارتباطات و  افزایش  برای  ایرنا،    .راهبردی  به گزارش 

سن حسن با  مراودات  افزایش  راهکارهای  بررسی  نشست  در  شنبه  سه  روز  عسگر  روسیه   قاضی  پترزبورگ 

لحاظ شود تا با اهداف مشخص با دیگر   های جامع که قابلیت اجرا داردافزود: در این نقشه راه راهبردی باید برنامه 

شویم همکاری  و  مذاکره  وارد  ضرورت  .کشورها  به  اشاره  با  ارتباطات   وی  بهبود  برای  نهادها  سایر  همکاری 

اصفهانبین دیگر المللی  سوی  از  داد:  برنامه   ادامه  دستگاه تدوین  که  اقداماتی  و  این  ها  در  استان  اجرایی  های 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری    .از اهمیت باالیی برخوردار است توانند انجام راستا می

به تشکیل کمیته  پترزبورگ روسیه اشاره کرد  اصفهان  با سن  برای همکاری  با موضوعات مشخص  و  های مختلف 

کمیته  این  میگفت:  مقوله ها  گوناگونتوانند  کنند های  دنبال  و  تعیین  خارجی  شهرهای  این  با  همکاری  برای    .را 

قاضی عسگر با بیان اینکه مباحث علمی و تحقیقاتی زمینه مناسبی برای تعامل بیشتر با این شهر روسیه است، 

وی    .توانند در این ارتباط پیشگام باشندی دارد که می ها و مراکز علمی فناوری متعددتصریح کرد: اصفهان دانشگاه 

بین  بهبود روابط  برای  از موضوعات مناسب  را یکی دیگر  نامبرده دانست و اضافه  گردشگری  با شهر  بویژه  المللی 

ی الملل شهردارمدیر روابط عمومی و ارتباطات بین   .کرد: ارتقای این بخش به برنامه ریزی و تدابیر مناسب نیاز دارد

https://www.irna.ir/news/84082234/%DB%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84082070/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C


 
اولویت از  خوانده  خواهر  شهرهای  با  تعامل  افزایش  گفت:  نشست  این  در  بخشش  اصفهان  در  نهاد  این  های 

انجام و برخی زمینه   .رودالمللی به شمار می بین آنها  با  بر همین اساس مکاتباتی  افزود:  های قابل  ایمان حجتی 

غرب این  پس از مسکو که در شمال سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه    .همکاری هم شناسایی شده است

شهرهای اصفهان و   .های متنوع فرهنگی، علمی، گردشگری و تاریخی برخوردار استکشور واقع شده از جاذبه 

مجموعه و  دارند  یکدیگر  با  خواهرخواندگی  تفاهمنامه  روسیه  پترزبورگ  از  سن  ارزشمند  خطی    ۷۰۰ای  نسخه 

تاریخی و منابع  قبیل  از  پترزبورگ  های  نمونه  فارسی  دانشگاه دولتی سن  کتابخانه علمی  در  زیبای نسخ مذهب 

می زمینه   .شودنگهداری  در  روسیه  و  و  ایران  نقل  و  حمل  اقتصاد،  گردشگری،  فرهنگی،  جمله  از  مختلفی  های 

شهر تاریخی اصفهان با شهرهای شیان چین، کواالالمپور مالزی، فلورانس    .کنندکشاورزی با یکدیگر همکاری می

لیا، یاش رومانی، بارسلون اسپانیا، ایروان ارمنستان، کویت، فرایبورگ آلمان، هاوانا کوبا، الهور پاکستان، ست ایتا

 .پترزبورگ روسیه، داکار سنگال، بعلبک لبنان و نجف عراق عقد خواهرخواندگی دارد

 

 مهر کامل شد  ۲۷در  ۲۲۳۱وزیر خارجه چین: مرحله نخست قطعنامه 

قطعنامه    -ایرنا  -نیویورک و  برجام  اجرای  و  لزوم حفظ  بر  گفت    ۲۲۳۱وزیر خارجه چین  و  کرد  تاکید  امنیت  شورای 

شنبه در نشست  به گزارش ایرنا، وانگ یی روز سه  .مهرماه( کامل شد  ۲۷اکتبر)  ۱۸مرحله نخست این قطعنامه در  

ر روسیه درباره بررسی جامع وضعیت خلیج فارس برگزار شد، این مطلب را مطرح  مجازی شورای امنیت که به ابتکا

ای ایران یک عامل کلیدی در پویایی منطقه است. اکثریت اعضای شورای امنیت بر  وی افزود: مساله هسته  .کرد

تاکید کردند برای حفظ و اجرای منصفانه برجام و قطعنامه  مرحله نخست    وزیر خارجه چین ادامه داد:  .تعهد خود 

اکتبر کامل شد. امیدواریم طرف ها به اتخاذ رویکردی مسئوالنه ادامه دهند. از این رو، هر   ۱۸اجرای قطعنامه، در  

بود خواهد  آن  اجرای  کننده  تسهیل  آتی  قطعنامه    .اقدام  اساس  توافق    ۲۲۳۱بر  دنبال  به  که  امنیت  شورای 

محدودیت  هسته رسید،  تصویب  به  ایران  ت   ۱۳ای  برخی ساله  مسافرتی  محدودیت  همچنین  و  ایران  سلیحاتی 

وی با بیان اینکه اوضاع در    .مهرماه بر خالف تالش آمریکا برای جلوگیری از آن، به پایان رسید  ۲۷اشخاص ایرانی در  

تاثیر جدی قرار می ای و حتی بین خلیج فارس همچنان متشنج است و صلح و امنیت منطقه  دهد،  المللی را تحت 

افزود: اعضای شورای امنیت و کشورهای منطقه باید با حسن نیت در یافتن کلید گشودن دریچه صلح تالش کنند و 

وزیر خارجه چین بر لزوم تبعیت همه از    .ی به ویژه مردم منطقه پاسخ دهندبه طور فعال به انتظارات جامعه جهان

را   باید اهداف و اصول منشور سازمان ملل  از صلح بسازید. ما  با هم یک خلیج فارس پر  تاکید کرد و گفت:  قانون 

بین روابط  اساسی  هنجارهای   ، کنیم  مسالمرعایت  فصل  و  حل  و  ملی  حاکمیت  به  احترام  همچون  آمیز تالملل 

های یکجانبه و فشار با اجبار مخالفت و استاندارد دوگانه "اتحاد یا  یی ادامه داد: با تحریم  .اختالفات را رعایت کنیم

گفت پیشبرد  در  متحد  ملل  سازمان  به  کنیم.  رها  را   " تالش اختالف  از  پشتیبانی  و  میانجیگرانه  وگوها  های 

منطقه سازمان  خلیج  های  قطعنامه ای چون شورای همکاری  دهید.  اجازه  نقش،  ایفای  برای  های شورای فارس 

وی بر پایبندی به همسایگی خوب تاکید کرد و گفت:    .المللی را انجام دهیدامنیت را به طور موثر اجرا و تعهدات بین

هایی هستند که قابل جابجایی نیستند و زندگی  با هم یک خلیج فارس امن بسازید. کشورهای منطقه همسایه 

طرفهماه همه  است.  صحیح  انتخاب  تنها  اختالفنگ  گذاشتن  کنار  مشترک،  نقاط  جستجوی  در  باید  های ها 

وزیر خارجه چین سومین پیشنهاد   .ای باشندوگو و رایزنی و ایجاد شرایط برای امنیت منطقه ای، اصرار بر گفت فرقه 

فزود: خلیج فارس، خلیج کشورهای خلیج خود را رعایت انصاف و عدالت و ایجاد یک خلیج فارس پایدار برشمرد و ا

توانند از طرف آنها عمل کنند،  توانند کمک سازنده ارائه دهند اما نمیفارس است. کشورهای خارج از منطقه می

برداری کنند. ما باید موضعی منصفانه و متعادل اتخاذ کنیم، صمیمانه صلح را دنبال  چه رسد به اینکه از فرصت، بهره

وانگ یی در ادامه این اظهارات خود به توافق    .ای را ارتقا دهیمها را گسترش دهیم و ثبات منطقه وگوکنیم، گفت
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ای ایران عامل مهمی است که اوضاع منطقه خلیج فارس را تحت ای ایران اشاره کرد و گفت: مساله هسته هسته

کثریت قریب به اتفاق اعضای شورای وی افزود: در برابر سرکوب غیرمنطقی و حتی تهدیدها، ا  .دهدتاثیر قرار می 

توانسته  و  امنیت  ایران  ای  هسته  مساله  مورد  در  جامع  توافق  از  کنند،  اتخاذ  منصفانه  و  عادالنه  موضعی  اند 

کنند  ۲۲۳۱قطعنامه   محافظت  امنیت  چین   .شورای  داد:  ادامه  چین  خارجه  می   وزیر  قالب  پیشنهاد  یک  که  کند 

خلیجگفت منطقه  در  جانبه  چند  هسته  وگوی  توافق  از  حفاظت  فرض  با  در فارس  بخشی  انگیزه  برای  ایران  ای 

یی   .ای ایجاد شودها و تالش برای شکل دهی به یک اجماع جدید در مورد حفظ صلح و ثبات منطقه کاهش تنش 

بل شود که همه طرفین به اصول احترام و درک متقا تاکید کرد که این یک بستر مساوی و باز خواهد بود. توصیه می

های مربوطه خود را از طریق مشاوره برابر برطرف سازند. این یک  وگو بپیوندند و نگرانی پایبند باشند، به روند گفت 

گیری کرونا، تاکید کرد و  وی همچنین بر همکاری با کشورهای منطقه برای مقابله به همه .گرا خواهد بودبستر عمل

شود.  از آن، با توجه به نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم میگفت پس از تولید واکسن با موفقیت و استفاده 

ای سهیم  المللی همکاری کند تا در ارتقای امنیت و ثبات منطقه چین مایل است با کشورهای مختلف و جامعه بین

 .باشد و به طور مشترک، منطقه امن در خلیج فارس ایجاد کند

 

 گذارد پکن: چین واکسن کرونا را با قیمت مناسب در اختیار جهان می

وگو با خبرنگاران گفت که کشورش واکسن »وانگ ون بین « سخنگوی وزارت امورخارجه چین در گفت-ایرنا    -پکن

شنبه تصریح کرد،  به گزارش ایرنا، وی روز سه   .دهدرا با قیمت مناسب و معقول در اختیار جهان قرار می  ۱۹کووید  

واکسن و این  است  تولید  دست  در  مختلف  کشورهای  نیست در  می  مشخص  گذاری  قیمت  چگونه  اما  که  شود، 

با قیمت مناسب و معقول در اختیار جهانیان قرار خواهد   های خود را به عنوان کاالی عمومی جهانی وواکسن چین

های ساخت آمریکا  ها درباره گران بودن واکسن تولیدی چین در مقایسه با واکسن رسانه  وانگ در مورد گزارش  .داد

اروپ برخی کشورهای  اساس استو  کامال بی  ادعا  این  پیشتر  .ایی گفت:  افزود: چین  که  وی  متعهد شده است 

خودواکسن  تولیدی  اختیار های  در  می را  احترام  خود  تعهد  این  به  و  دهد  قرار  توسعه  حال  در   .گذاردکشورهای 

رقابت می  زمان  با  کرونا  واکسن  تولید  برای  پکن  کرد:  تصریح  واسخنگوی چین  که  در  کند. هنگامی  و  تولید  کسن 

های مالی تواند شامل کمکدسترس باشد، به عنوان یک قلم کاالی عمومی در جهان تقسیم خواهد شد و این می

یا با قیمت مناسب باشد بیش از یکصد کشور در حال تولید دهها گونه از واکسن    .برای توزیع و یا توزیع رایگان و 

هستند و چین در نیمه اول سال جاری میالدی اعالم کرد که برای تولید  برای درمان ویروس مرگبار و ناشناخته کرونا 

روزنامه گلوبال    .دهدمیلیون دالر کمک اختصاص می  ۲۰میالدی نزدیک به    ۲۰۲۵واکسن جهانی برای کرونا تا سال  

بر خالف آمریکا که حاضر به همراهی با تالش های جهانی برای ساخت واکسن نشده است  نویسد،تایمز چین می

، پکن می کوشد تا با همکاری همه کشورها برای درمان ویروس کرونا که هیچ مرزی نمی شناسد ، واکسن تولید 

که همه گیری  دهدفونی دانشگاه مینه سوتا نشان میهای عهای بیماری گزارش مرکز تحقیقات و سیاست  .کند

درصد مردم برای پیشگیری از    ۷۰در حالی که نزدیک به   ممکن است یک سال و نیم تا دو سال باشد، بیماری کرونا

جمعیهمه مصونیت  به  است  ممکن  تولید گیری  که  است  این  بر  اعتقاد  باشند.  داشته  از  نیاز  یکی  واکسن  یک 

اقدا ترین  است ماتضروری  ویروس  از شیوع  جلوگیری  را   .برای  خود  تولیدی  واکسن  که  است  متعهد شده  چین 

کشور در حال توسعه ارائه دهد، اما بیشتر این شرکا کشورهایی با درآمد کم هستند و این نگرانی را    ۱۰حداقل به  

می  هزینه ایجاد  که  نباشدکند  تامین  قابل  آنان  برای  توسعه  و  تحقیق  باالی  ایمنی »   .های  متخصص  لینا«  تائو 

در شهر مستقر  گوید: شناسی  می  چین  در شرق  واقع  کم  شانگهای  کشورهای  به  تولیدی  های  واکسن  قیمت 

  .آن فراتر از یک مسئله تجاری است گذاریدرآمد نمی تواند چندان از بهای تولید باالتر باشد. بنابراین قیمت
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 چین؛ صدرنشین بزرگترین بازارهای سینمایی جهان 

تبدیل    ۲۰۲۰همزمان با شیوع کرونا، چین با سبقت از آمریکا به بزرگترین بازار سینمایی جهان در سال    -ایرنا  -تهران

گز  .شد سه به  روز  آمریکاارش  کشور  گذشته  در  سان،  روزنامه  تارنمای  از  ایرنا  فرهنگی  گروه  صورت   شنبه  به 

رسد شیوع کرونا روند سنگین شدن کفه این  همواره بزرگترین گیشه جهان را داشت اما حاال به نظر می  قراردادی

شرکت آرتیزان   تشر شده توسطبراساس آمار من  .ترین کشور جهان تسریع کرده استترازو را به سمت پرجمعیت

میلیون دالر رسیده و از درآمد یک   ۹۸۰تاکنون به یک میلیارد و    ۲۰۲۰سینماهای چین در سال   وی، میزان فروشگیت

کنند فاصله ایجاد شده در بینی میتحلیلگران پیش  میلیونی سینماهای آمریکا پیشی گرفته است.  ۹۰۰میلیارد و  

بزر  بازار  دو  این  فروش  میالدیمیزان  جاری  سال  آخر  تا  سینمایی،  یابد گ  افزایش  توجهی  قابل  حد  جمله     .تا  از 

سبقت گیشه چین از آمریکا، از باز ماندن سینماهای چین ولو با ظرفیت محدود و موفقیت آشکار این کشور   دالیل

اول تا هشتم اکتبر    جدیدترین آمار حاکی از آن است سینماهای چین از   .شودبرده می  در مهار ویروس کرونا نام 

بزرگترین فیلم جهان در سال   هشتصد، اند. همچنین درام جنگیمیلیون دالر بلیت فروخته  ۵۶۹(  ۹۹مهر    ۱۷تا    ۱۰)

از  ۲۰۲۰ بیش  با  فروش  ۴۶۰،  دالر  که میلیون  شرایطی  در  است.  چین  کشور  محصول  فیلم پرفروش  نیز  ترین 

تاخیر در اکران   .هزار دالر فروش کرد  ۵۰۰میلیون و    ۴۲۶موع  شرکت سونی است که در مج پسران بد تاابد هالیوود

فیلم تولید  از جملهو  آمریکا  در  پساکرونا شناخته  های سینمایی  دوره  در  بازار سینمایی  این  محدودکننده  عوامل 

ازمی موردانتظار  فیلم  چند  اکران  کار،  اینجای  به  تا  نیست شود.  مردن  برای  مجموعه  زمانی  از 

در سینماهای این  به دلیل شیوع کرونا و ابهام در وضعیت گیشه، تل ماسه و بیوه سیاه گرفته تا زباندجیم هایفیلم

است افتاده  تعویق  به  کارشناسان  .کشور  می برخی  پکن  و  واشنگتن  میان  سیاسی  مناقشات  با معتقدند  تواند 

آسیب زدن به جایگاه دیرینه هالیوود در چین، وخامت اوضاع را برای سینمای آمریکا تشدید کند زیرا چین تنها بازاری  

آذر( در    ۲۴دسامبر )  ویروس کرونا اواسط ماه   .این روزها در آن بار دیگر روبه افرایش است  است که فروش فیلم 

شد اما کمیسیون  الریه نام برده می شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات 

به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم  (  ۹۸دی ماه    ۹)  ۲۰۱۹دسامبر سال    ۳۰ملی بهداشت چین در  

گیری یاد  ی مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه همهاین بیماری که به تدریج به کشورها  .کرد

هزار    ۱۲۰میلیون نفر را در جهان مبتال کرده است که از این میان یک میلیون و    ۴۰کرد، تا لحظه تنظیم خبر بیش از  

باخته  ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف سیاسی، اج  .اندنفر جان  این  تماعی و  شیوع 

تئاتر و کنسرت و کتابفروشیفرهنگی از جمله جشنواره ها ها، نمایشگاه ها و بسته شدن سینماها، سالن های 

 .شد و تأثیرات منفی زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت 

 

 تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم افزایش یافت  گیری کرونا؛ به رغم موج دوم همه

تا  اداره    -ایرنا    -تهران   ژوئیه  ماهه  سه  دوره  در  کشور  این  اقتصاد  که  کرد  اعالم  شنبه  سه  روز  چین  آمار  ملی 

درصد رشد داشته و این امر فراتر از پیش    ۴،۹نسبت به دوره مشابه سال قبل،  (  ۹۹تیر تا شهریور  )  ۲۰۲۰سپتامبر  

اعالم این مطلب افزود: به نظر  به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیون "ان اچ کی ژاپن با    .بینی های دوره کرونایی است

براساس   .رسد بهبود شرایط اقتصادی چین پس از همه گیری جهانی ویروس کرونا در حال شتاب گرفتن استمی

این گزارش، اگرچه همه گیری جهانی ویروس کرونا سبب افت بی سابقه تولید ناخالص داخلی چین در آغاز سال  

افزایش ت این کشور  اما  پیاپی را گزارش کرد و در  میالدی جاری شد،  برای دومین سه ماهه  ناخالص داخلی  ولید 

پکن پس از اعالم اینکه موج   .واقع رشد اقتصادی آن نیز برای سه ماهه سوم سال میالدی جاری مثبت شده است

و مسئوالن   گرفت  از سر  را  اقتصادی  فعالیت های  مهار شده است،  این کشور  در  کرونا  ویروس  گیری  اول همه 

بهاقدا اند سرمایه    م  پروژه های زیرساختی کرده  افزایش    .گذاری در  تاپ به لطف  در زمینه بازرگانی، صادرات لپ 
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دورکاری در این کشور رشد قابل توجه داشته است. صادرات ماسک و تجهیزات پزشکی نیز رشد شدیدی را تجریه 

تاثیرات همه گیری جهانی    .کرد با  که  اقتصادهای عمده جهان  میان  پنجه نرم می کنند، در  و  ویروس کرونا دست 

با این وجود، نرخ رشد اقتصادی چین همچنان کمتر از    .چین از منظر رشد اقتصادی به یک استثناء تبدیل شده است

برداری مصرف کنندگان  زمان وقوع همه گیری است که به اعتقاد تحلیلگران، کلید بهبود اقتصاد قوی این کشور بهره

 .است از تولیدات داخلی

 

 تحلیلگران چینی: تهدید آمریکا برای معامله با ایران قلدری محض است 

هایی که با ایران معامالت انجام  هدید آمریکا برای تحریم کشورها و شرکت تحلیلگران در چین معتقدند، ت  -ایرنا    -پکن

ایرنا، وزارت امورخارجه چین اعالم کرده است که    .دهند زورگویی عیان و اقدامی قلدرمآبانه استمی به گزارش 

نیز  معمولهای  کنند و تجارت کشورها بر اساس اصول و مقررات شورای امنیت سازمان ملل با ایران همکاری می 

تحلیلگران در   .شود و ادعاهای آمریکا در این خصوص کامال بی اساس استو مقرراتی انجام می  بر اساس شرایط

می تسری گویند،چین  قابل  آمریکا  بین  قوانین  مقررات  و  دیگر  کشورهای  رییس  بر  ترامپ  دونالد  و  نیست  المللی 

کند و به دنبال کسب  ه نوامبر )آبان( شود با کارت چین بازی میجمهوری آمریکا برای اینکه بتواند پیروز انتخابات ما

نهاد   ۶های تازه آمریکا علیه چند تبعه چین و  چاپ پکن درباره تحریم روزنامه گلوبال تایمز    .امتیازات سیاسی است

بیهوده     ندهد و واشنگتزورگویی محض آمریکا را نشان می این کارها این کشور به دلیل همکاری با ایران نوشت،

محقق ارشد موسسه تحقیقاتی در دانشگاه خلق   جو جونگ«»  .ها و اتباع چین استبه دنبال انگ زدن به شرکت

تحریم کند و یا   از جمله چین را به آن، دیگران وجود ندارد که آمریکا با استناد المللیبین هیچ قانون گوید:در پکن می 

افزاید: سیاست وی می   .های ایرانی هدف قرار دهدعادی با شرکتهای تجاری  های چینی را برای فعالیتشرکت

آمریکا برتر دانستن خود نسبت به دیگر کشورها و قرار دادن منافع خود باالتر از منافع بین المللی است. این کشور  

می  حاضر  حال  کشورها در  اگر  که  نیست گوید  تسلیحاتی  تحریم  مشمول  دیگر  که  ایران  تح با  کنند،  ریم  معامله 

خواهند شد. این در شرایطی است که آمریکا از برجام خارج شده و این تحریم هم به طور خودکار لغو شده است و  

های چینی  ها بیشتر برای جلب توجه است. تحریم شرکتاینگونه سیاست گویند،ناظران چینی می   .کاربردی ندارد

المللی برای دستیابی به امتیازات سیاسی است و در بازار بینبه بهانه همکاری با ایران و یا ممانعت از فعالیت آنها 

رونگ جو « از   »  .از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شرایط فرق خواهد کرد و این قلدری دوام نخواهد آورد پس

که قلدری آمریکا نشانه سلطه جویی این کشور بر حقوق و  کندموسسه مالی » چونگ یانگ « در پکن تاکید می

بین است.مقررات  تحریم   المللی  تهران  با  عادی  تجاری  معامالت  دلیل  به  را  دیگران  که  کند  می  تهدید  کشور  این 

میمی محسوب  المللی  بین  تجاری  نظام  در  زورگویی  تحرکاتی  چنین  آنکه  حال  گفت،  .شودکند  این   وی  اعتبار 

المللی در حال از بین رفتن است. این شرایط برای آمریکا پایدار نخواهد بود و در  تحریم ها بتدریج در نزد جامعه بین

  .آینده نزدیک تغییرات برای همه قابل مشاهده خواهد بود

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 گشایش نمایشگاه تخصصی لوازم یدکی خودرو در تبریز 

نمایشگاه   و چهارمین  المللی بیست  بین  نمایشگاه  و هفتمین  و قطعات یدکی خودرو  لوازم  المللی تخصصی  بین 

یافت گشایش  تبریز  در  ترانزیت  خدمات  و  نقل  و  حمل  گزارش  .صنعت  آذربایجان  به  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری 

صشرقی نمایشگاه  این  در  تولی،  حوزه  در  فعال  آذربایجان نعتگران  های  استان  از  خودرو  یدکی  قطعات  تامین  و  د 

شرقی آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی ، اصفهان ، سمنان، خوزستان ،گیالن و مرکزی و نمایندگی هایی از  
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ر این نمایشگاه ها انواع  د  .ترکیه، لهستان ،چین، کره جنوبی و تایوان توانمندی های خود را به نمایش گذاشته اند

طعات خودروهای سبک و سنگین، دستگاه های تعمیرگاهی، انواع روغن موتور و فیلتر و تجهیزات ایمنی خودرو ق

 .نمایشگاه تخصصی خودرو تا دوم آبان در محل دائم نمایشگاه بین المللی تبریز دایر است .عرضه شده است

 

 های داوودی هلند ایران میزبان نمایشگاه گل

گل  داوودی  نمایشگاه  کردهای  کار  به  آغاز  گل  رقم  هزار  با  گزارش  .محالت  مرکز   به  صداوسیما  خبرگزاری 

مهر ماه( در محل پژوهشکده ملی گل وگیاهان زینتی   ۲۹های داوودی صبح امروز سه شنبه)  نمایشگاه گل  ؛اراک

گل   ژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی گفت: پژوهشکده ملیرئیس پ  .در شهر محالت )هلند ایران( گشایش یافت

های  های داوودی اصالح شده خود را با هزار رقم در رنگو گیاهان زینتی افتخار دارد که دوازدهمین نمایشگاه گل

دت  آبانماه به م  ۱۰مهرماه تا    ۲۹محمدرضا شفیعی افزود: این نمایشگاه از امروز    . گوناگون داوودی برپا کرده کند

وی    .وگیاهان زینتی در شهر محالت پذیرای عموم مردم است  دوازده روز ، همه روزه در محل پژوهشکده ملی گل

های علمی گل و گیاه کشور و های پژوهشی و توانمندیاضافه کرد: این نمایشگاه با هدف نمایش آخرین دستاورد 

هزار گونه گیاهی یعنی   ۱۰تا    ۸ایران حدود    .است  ژنوتیپ جدید گل داوودی برای اولین بار برگزار شده  ۱۷۳معرفی  

گونه ب تمامی  از  محبوب یشتر  از  داودی  منظور گل  به همین  و  دارد  گیاهی  ژنتیکی  تنوع  اروپا  در  موجود  ترین های 

ترین گل در آسیای جنوب شرقی است که در چین و ژاپن  های جهان در رده چهارم جهانی قرار دارد و پر مصرف گل

های مهم جهان از جمله انواع الله سیاری از گلمنابع ژنتیکی غنی ب  .شودهم از این گل استفاده می در مراسم م

 .ها، زنبق ها، گالیل، رز، نرگس، میخک، پامچال در کشور ایران است

 

 برگزاری اجالس شانگهای ازبکستان با حضور دادستان کل 

با حضور کنفرانس  ویدیو  به صورت  ازبکستان  کل   اجالس شانگهای  دادستان  منتظری  والمسلمین  االسالم  حجت 

شد  برگزار  کل  دادستانی  مسئوالن  و  معاونان  و  گزارش  .کشور  سیما به  و  صدا  همکاری خبرگزاری  سازمان   ،

ی و سیاسی اوراسیا متشکل  تاسیس شد. این سازمان در واقع یک ائتالف امنیتی، اقتصاد  ۲۰۰۱شانگهای در سال 

عضو   هشت  هند    -از  و  پاکستان  ازبکستان،  تاجیکستان،  روسیه،  قرقیزستان،  قزاقستان،   .است   -چین، 

های ارمنستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، ان همکاری شانگهای و کشور افغانستان، بالروس، ایران ناظران سازم

 .ده این سازمان هستندنپال، سریالنکا و ترکیه نیز شرکای مذاکره کنن

 

 :تـزومی -

 پیدا کرده است چرا مصرف شیر در چین رواج 

دیدند، امروزه  عنوان غذای نوزادان و سالخوردگان میمردم چین که زمانی شیر را فقط به  /مریم صفدری :ندهنویس

ساالن های متمادی، بزرگ برای نسل   .اندکنندگان محصوالت لبنی در جهان تبدیل شده ترین مصرف به یکی از بزرگ 

گرفتند و دلیلی  عنوان غذایی برای کودکان یا سالمندان در نظر می گرفتند و آن را به چینی عمدتا شیر را نادیده می

های اخیر اشتهای چین برای شیر در سال  .قدر طول کشیدد دارد که چرا رایج شدن مصرف آن اینبیولوژیکی وجو

حدود  به  که  کشور  این  است.  یافته  افزایش  مصرف  ۱/۴شدت  دومین  اکنون  دارد،  جمعیت  نفر  ی کنندهمیلیارد 

وع جالب این است که  کند. موضمحصوالت لبنی در جهان است و این محصوالت را از کشورهای مختلفی وارد می 

آسیایی  بیشتر  مانند  چین  مردم  از  هستندبسیاری  الکتوز«  تحمل  »عدم  مشکل  دچار  آنزیمی    .ها  انسان  کودکان 

کند شیر را هضم کنند؛ اما در بیشتر مردم جهان همگام با افزایش سن سطح  ها کمک میکنند که به آن تولید می 
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به  آنزیم  اروپایی تدریج کم میاین  این نظر که عمدتا هنگام بزرگ تباشود.  از  به رها  نیز  راحتی قادر به هضم  سالی 

 .کنندلبنیات هستند، تا حدی با مردم دیگر فرق می 

که  مطالعه زد  تخمین  چین  در  بزرگ   ۹۲ای  از  پزشکی درصد  آژانس  اخیرا  داشتند.  مشکل  الکتوز  جذب  در  ساالن 

حدود  پیشگیرانه  که  است  کرده  گزارش  چین  ا  ۴۰ی  سن  درصد  به  وقتی  کودکان  می  ۱۳تا    ۱۱ز  رسند، سالگی 

می دست  از  را  الکتوز  هضم  است؟ توانایی  یافته  افزایش  چین  در  شیر  مصرف  چرا  بنابراین  توماس //    دهند. 

گوید ، استاد علوم انسانی در دانشگاه معمولی پکن که صنعت لبنیات کشور را مطالعه کرده است، میدوبوئیس

در بیشتر قرن بیستم، شیر رونق نسبتا کمی در چین داشت. در شمال شرقی کشور مزارع گاو شیری کوچکی با  

ه شهر هاربین که دارای مهاجران ی قطار ب وسیلهها به میانگین چهار گاو در مزرعه وجود داشت و شیر تولیدی آن

تبدیل می پنیر  و  کره  به  بیشتر  آنجا  در  و  ارسال  بود،  باروسی  بزرگاینشد.  مزارع  در شهرهای حال  نهایت  در  تر 

خاطر تهاجمات، قحطی و رکودهای دیگر، تولید در مقیاس وسیع  ساحلی ظاهر شدند و سرانجام با چندین افت به 

طورکلی برای نوزادان ، در کشور چین شیرخشک محصولی سالم تلقی و به ۱۹۸۰ی  با رسیدن دهه  .سرعت گرفت

بود که مصرف شیر در پکن رواج پیدا کرد و مردم تمام شب را در    ۸۰ی  شد. در اوایل دههو افراد مسن مصرف می

الخورده در  گوید: »شاید حتی بیشتر از کودکان، شیر غذایی برای افراد س ماندند. دوبوئیس می صف منتظر آن می 

شناسم که در خانواده خود شیری که قرار بود افراد سالخورده یا نوزادان شد. من افراد زیادی را مینظر گرفته می 

سپس   «.ایمترین چیزی است که در زندگی خورده مصرف کنند، امتحان کرده و با خود فکر کرده بودند که خوشمزه

آبپدیده  بی  شیر  جامد  مواد  از  چینی  شیرینی  این  داشت.  وجود  سفید  خرگوش  سفید هنبات  کارامل  یک  شکل 

می  گفته  و  است  شده  ساخته  آبجویدنی  این  از  تکه  هفت  معادل  شیر  شیشه  یک  هنگام شود  است.  نبات 

و    ۱۹۹۰ی  تا دهه  .ها هدیه داده شدنبات جمهور سابق آمریکا( از چین، به او از این آب )رئیس  ریچارد نیکسون بازدید

ساخته شدند که    تر شد. مزارع پرورش گاو شیریچین بسیار ساده ، دسترسی به شیر مایع در  ۲۰۰۰ی  اوایل دهه 

بزرگ  به از  جهان  مزارع  میترین  سال  شمار  در  عمدی  تقلب  رسوایی  حتی  محتوای )  ۲۰۰۸رفتند.  تقویت  برای 

کودک و بیمار شدن    ۶پروتئین ظاهری، مالمین به فرموالسیون شیر کودک اضافه شده بود و موجب مرگ حداقل  

نویسد  ای در مورد لبنیات چینی میک شد(، در بلندمدت مصرف شیر را کاهش نداد. دوبوئیس در مقاله هزاران کود

حالت  زودی به درصد کاهش یافت اما به   ۸۰ی بزرگ چین در ده سال اول پس از رسوایی  کنندهکه فروش دو تأمین 

راحتی ها اکنون بهاری باال و دوغشیر و سایر محصوالت لبنی خصوصا شیرهای فرادمای دارای ماندگ   .قبل برگشت

بنابراین چگونه عدم تحمل الکتوزی که دانشمندان آن را    .و به قیمت ارزان در شهرهای چین دردسترس قرار دارند

گوید: اند، به چنین وضعیتی رسید؟ دوبوئیس چندین سال درمورد این مسئله کنجکاو بوده است. او میثبت کرده 

پرسیدم که با  ها می رفتم که درحال نوشیدن شیر بودند و از آنهایی میم، به سراغ غریبه »وقتی پروژه را آغاز کرد

 «.کنمکنند. پاسخ همه یکی بود: اگر مرا اذیت کند، مصرف آن را متوقف میاز آن چه میمشکالت گوارشی ناشی  

به  برعالوه  به نظر نمی این،  باشند؛ گ  رسید که مردم  رچه چنین محصوالتی وجود دارد. یک  دنبال شیر بدون الکتوز 

را   الکتوز  تخمیر،  فرایند  است.  ماست  شکل  به  چین  در  مصرفی  لبنیات  بیشتر  که  باشد  آن  است  ممکن  دلیل 

نمیمی باقی  آن  از  زیادی  مقدار  و  الکتور شکند  حجم  همچنین  شود.  گوارشی  مشکالت  بروز  موجب  که  ماند 

بعمصرف گوارشی  اثرات  روی  زیادی  تأثیر  یک شده  در  آنچه  از  بیش  الکتوزی  مقدار  روزانه  افراد  اگر  دارد.  آن  دی 

فنجان شیر موجود است، مصرف نکنند، معموال دچار مشکل نخواهند شد. مصرف مقدار کمی لبنیات در روز احتماال 

صوالت  کند، آیا مصرف این محبنابراین، اگر مصرف لبنیات مشکلی برای مردم ایجاد نمی  .شودموجب آزار مردم نمی

بلند میدر  اثری  جوان  افراد  هضم  توانایی  روی  آنزیم مدت  آیا  آنگذارد؟  سیستم  های  در  بیشتری  مدت  برای  ها 

تأثیرگذار واقعی آن  گوید: »من حدس میمانند تا الکتوز را هضم کنند؟ دوبوئیس میگوارشی می زنم که مسئله 

آیا افراد جوان توانایی هضم الکتوز را با مصرف   کنند. این چیزی  مداوم لبنیات از دوران کودکی حفظ میاست که 



 
توانم درمورد آن اظهارنظر کنم؛ اما عدم توانایی محصوالت عاری از الکتوز یا دارای محتوای پایین  است که من نمی

 BBC منبع «.کردم، بزرگ نیستای که زمانی فکر می دهد که مشکل به اندازه برای غلبه بر بازار نشان می

 

 : شبکه لحظه -

 پیروزی یاران حدادی در لیگ چین 

چین سیچوان  بسکتبال  های تیم  رقابت  ادامه  رسید. لیگ در  پیروزی  به  کشور  سرویس    این  گزارش  به 

برتر بسکتبال چین ، رقابت های شبکه لحظه ورزشی از مهم   لیگ  پیگیری شد که در یکی  با چند دیدار  امروز هم 

به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم بسکتبال سیچوان موفق  سیچوان و فوجیان ترین آن ها تیم های بسکتبال 

نتیجه   با  باشد.  ۷۹  –  ۸۹ضشد  بازی  ایران  برنده  بسکتبال  حدادی/    ستاره  در حامد  ایران  بسکتبال  تیم   ستاره 

فصل قبل را در  حامد حدادی حضور دارد اما در این بازی و دیدار گذشته تیمش غایب بوده است. وانبسکتبال سیچ

 انتهای پیام/ تیم بسکتبال نانجیگ بازی می کرد.

 

 : ی همشهر -

 زدایی از تجارت ایران و چین نفت

دهد ریزش ارزش صادرات ایران عمدتا ناشی از کاهش سهم مشتقات نفتی از سبد صادرات  ها نشان می بررسی

است بوده  ماه   کاالیی  در  ایران  خارجی  تجارت  ارزش  جدی  افت  از  بهآمارها  اخیر  صادرات  های  کاهش  واسطه 

نفت در میان است و بخش عمده دهد حتی در این مسئله نیز پای  ها نشان میغیرنفتی حکایت دارد؛ اما بررسی

به بوده است.  تجاری کشور  از سبد  نفتی  پایه  و کاالهای  از حذف مشتقات  ناشی  ارزش صادرات  گزارش کاهش 

می نشان  دوره  این  در  تجاری  کاالهای  جنس  بررسی  کشور،  همشهری،  تجارت  ارزش  افت  در  مؤثر  عامل  دهد 

کتاب مقررات صادرات و واردات تحت عنوان    ۲۷فصل  کاهش فروش بخشی از صادرات مشتق از نفت است که در

روغن»سوخت معدنی،  موم های  و  قیری  مواد  آنها،  تقطیر  از  و محصوالت حاصل  معدنی  قرار  های  معدنی«  های 

ماه گرفته  در  ایران  خارجی  تجارت  ارزش  افت  جریان  در  حقیقت،  در  بهاند.  اخیر،  صادرات  های  از  نفت  بوی  ناچار 

زدو  ایران  بیش کاالیی  و  شده  به ده  استازپیش  شده  نزدیک  »غیرنفتی«  صادرات   .عنوان 

از صادرات غیرنفتینفت به //    زدایی  با چین  ایران  کاالیی  تجارت  بزرگبررسی وضعیت  تجاری  عنوان  ترین شریک 

می  در  نشان  صادرات  ماه سال ۸دهد  و  واردات  از  اعم  کشور  دو  کاالیی  تجارت  مجموع  میالدی،  درصد  4۰.6جاری 

کاهش پیدا کرده که بخش عمده آن ناشی از افت صادرات ایران به این کشور    ۲۰۱۹مدت مشابه در سالبت به نس

با   از چین  ایران  این دوره زمانی واردات  آمارها در  به  6.6بوده است. براساس  میلیون  ۹54و  میلیارد 5درصد کاهش 

میلیارد  ۱۰درصدی از باالی  6۱.۹کشور با سقوط    که همزمان، ارزش صادرات کاالیی ایران به ایندالر رسیده درحالی 

به   ایران به چین، صورت۸5۷میلیارد و۳دالر  با تفکیک اقالم صادراتی  البته،  مسئله تغییر میلیون دالر رسیده است. 

اتاق تهران براساس آمارهای گمرک در شود. بررسیکند و مقصر اصلی افت صادرات مشخص می می هایی که 

ایران   تجارت  میمورد  نشان  داده  انجام  چین  در  و  سال۸دهد:  مشمول  ۲۰۲۰ماهه  کاالهای  صادرات  کاهش   ،

»سوخت  ۲۷فصل یعنی  واردات،  و  صادرات  مقررات  روغن کتاب  معدنی،  از  های  حاصل  محصوالت  و  معدنی  های 

موم و  قیری  مواد  آنها؛  به تقطیر  نسبت  معدنی«  قبل  های  سال  مشابه  ا ۸۷.5مدت  و  کرده  پیدا  کاهش  ز  درصد 

و6 به  ۱۷۹میلیارد  دالر  به چین شده است. ۷۷۰میلیون  ایران  ارزش صادرات  به سقوط  منجر  و  دالر رسیده  میلیون 

زمانی  درحالی  دوره  این  در  فصل۸که  اقالم  از  )غیر  ایران  غیرنفتی  صادرات  مجموع  از  ۲۷ماهه،  میلیارد  ۳( 

https://www.bbc.com/future/article/20201016-why-china-developed-a-fresh-taste-for-milk?ocid=global_future_rss
https://lahzeh.tv/


 
در  ۹5۷و دالر  و۳به    ۲۰۱۹ماهه۸میلیون  در  ۸۷میلیارد  دالر  استم۸میلیون  رسیده  امسال   .اهه 

ماهه امسال، ارزش تجارت خارجی 6دهد در  ترین آمارها نشان می تازه //    حذف نفت و ریزش درآمدهای صادراتی

میلیون ۷۸۳میلیارد و۱۶میلیون دالر آن به صادرات و    ۵۶۶میلیارد و ۱۳میلیون دالر رسیده که  ۳4۹میلیارد و  ۳۰ایران به  

داشت اختصاص  واردات  به  آن  از  به دالر  است.  تجاری  عبارت ه  تراز  به  6دیگر  ایران  و۳ماهه  دالر  ۲۱۷میلیارد  میلیون 

رقم کم  از کاهش  سابقه رسیده که  ناشی  آن  و بخش عمده  به ۳5.۲ای است  نفتی  درصد صادرات،  ویژه مشتقات 

ایران   مقررات صادرات و واردات( از صادرات غیرنفتی  ۲۷درحقیقت، سهم صادرات مشتقات نفت )اقالم فصل  .باشد

جز تجارت با چین، در تجارت با سایر شرکا نیز باالست و همین مسئله باعث شده با کاهش صادرات این اقالم، به 

عنوان نمونه، بررسی جنس تجارت غیرنفتی ایران  میانگین ارزش تجارت خارجی کشور با افت جدی مواجه شود. به

نیز نشان می  ترکیه  ایرا با کشور  اقالم فصلدهد بخش عمده صادرات  این کشور مشمول  به  با    ۲۷ن  اینک  و  بوده 

میالدی،    ۲۰۲۰ماهه۸تأثیر قرار گرفته است. براساس آمارها، در  کاهش این صادرات، ارزش کل تجارت دوجانبه تحت 

ترکیه   و  ایران  افت  6۳.۷تجارت  نتیجه  که  کرده  پیدا  کاهش  قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  درصدی  ۳5.۲درصد 

دهد در این دوره  درصدی صادرات بوده است؛ اما تفکیک اقالم صادراتی ایران به ترکیه نشان می۷۹واردات و سقوط 

میلیون دالر رسیده و دلیل  ۲۸میلیون دالر به  ۱۰4میلیارد و۲درصدی از  ۹۸.6( با کاهش  ۲۷زمانی صادرات نفتی)فصل

  .اصلی سقوط ارزش صادرات کشورمان با این کشور بوده است

 

 :متالز یم -

 افزایش تولید و فروش خودرو در چین 

ماه گذشته به طور متوالی رشد ساالنه داشته که در راستای تالش   6تولید و فروش خودرو در چین    -می متالز  

درصد رشد ساالنه داشته به  ۱4.۱دولت چین برای افزایش مصرف بوده است. تولید اتوموبیل در چین در سپتامبر  

ماه    ۲.5۲ این  در  فروش  میزان  و  رسید  دستگاه  ساالنه  میلیون    ۲.5۷میلیون  رشد  که  بود  درصدی    ۱۲.۸دستگاه 

به گزارش می متالز، علت این رشد مداوم این بوده که چین به دنبال افزایش مصرف بوده و رویدادهایی    داشت.

چون نمایشگاه خودرو پکن نیز در بهبود جو بازار کمک کننده بود. همچنین قابل ذکر است رشد صنعت خودرو چین 

یش فروش خودروهای شخصی و تجاری بوده است. فروش خودروهای انرژی های نوین  در این مدت به لطف افزا

هزار دستگاه رسید که برای سومین ماه متوالی صعودی    ۱۳۸درصد رشد ساالنه داشته در سپتامبر به    6۷.۷نیز  

 ایفنا  :منبع /۱۳۷644کد خبر:  بود.

 

 : تهرانصبح  -

 چین تا اطالع ثانوی تعلیق شد -بزرگترین قرارداد گازی ایران 

کارخانه  قرارداد مشارکت در ساخت  بزرگترین  به عنوان  آن  از  که  قرارداد  این  با  در   LNG مطابق  و چین  ایران  بین 

مدت ماه اجرایی    4۱مدت ماه و ردیف دوم در مدت    ۳۹سالهای اخیر یاد می شود، قرار بود ردیف اول پروژه در مدت  

میلیارد یورو   ۲.6به ارزش تقریبی   LNG ساخت یک کارخانهبزرگترین قرارداد ایران و چین به منظور    .و تکمیل شود

میلیارد    ۲به گزارش مهر، قرارداد  .   به دلیل ناتوانی طرف چینی در تامین فاینانس خارجی تا اطالع ثانوی تعلیق شد

توسط شرکت   ۱۳۸۷میلیون یورویی اجرای طرح توسعه فاز دوم کارخانه ایران ال.ان.جی اسفند ماه سال    6۲5و  

بر اساس این قرارداد گازی،   .یع سازی گاز طبیعی ایران به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای چینی واگذار شدما

هزار تن   ۷6۰و   (LNG) میلیون تن گاز مایع شده  ۱۰.5قرار بود در فاز دوم ساخت کارخانه ایران ال.ان.جی ساالنه  

https://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=137644
http://www.ifnaa.ir/fa/news/55932/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86
http://sobhetehran.com/fa/pages/?cid=123403


 
تامین  LNG مهمترین شروط امضای این قرارداد تولیدیکی از  .   گاز مایع و مقادیری میعانات گازی سبک تولید شود

تولید کارخانه  این  دوم  فاز  ساخت  این  LNG فاینانس  قرارداد،  امضای  از  سال  سه  از  بیش  گذشت  با  که  بود 

یک مقام مسئول در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرارداد    .کنسرسیوم چینی موفقیتی در تامین فاینانس بدست نیاورد 

تا اطالع ثانوی با طرف چینی لغو شده است، گفت: با این وجود هر زمان شرکت   LNG دوم کارخانه ایرانساخت فاز 

مطابق با این قرارداد که از آن    .چینی موفق به تامین فاینانس شود، امکان از سرگیری مذاکرات دوجانبه وجود دارد

ایران و چین در سالهای اخیر یاد می شود، قرار  بین   LNG به عنوان بزرگترین قرارداد مشارکت در ساخت کارخانه

با این وجود، در    .مدت ماه اجرایی و تکمیل شود  4۱مدت ماه و ردیف دوم در مدت    ۳۹بود ردیف اول پروژه در مدت  

کارخانه این  برای ساخت  نیاز  آنکه   LNG حال حاضر زمین مورد  تامین شده است، ضمن  تنبک عسلویه  در منطقه 

هم توسط شرکت مایع سازی گاز طبیعی  LNG آماده سازی سایت و تامین آب و برق این کارخانه  عملیات تسطیح،

به گزارش مهر، هم اکنون پیشرفت اجرایی ساخت فاز اول این کارخانه تولید گاز مایع شده    .ایران انجام شده است

 منابع مالی، اولین محموله  درصد رسیده است و پیش بینی می شود در صورت تامین کامل  6۰کشور به بیش از  

LNG از سوی دیگر، پیشرفت عملیات طراحی، ساخت و   .ایران تا پایان سال اینده به بازارهای جهانی عرضه شود

درصد رسیده است در حال حاضر عملیات پنج توربین    ۷۰نصب نیروگاه برق کارخانه ایران ال.ان.جی هم به بیش از  

پایان رسیده است نیروگاه به  این کارخانه مایع    .این  تاخیر در اجرای  از مهمترین دالیل  مسئوالن صنعت نفت یکی 

سازی گاز طبیعی را تامین به موقع منابع مالی و اعتباری اعالم می کنند و یادآور شده اند: وجود رکود در اقتصاد  

محموله ال.ان.جی این پروژه به میالدی هم در تاخیر راه اندازی کارخانه و صدور اولین   ۲۰۰۸جهانی به ویژه در سال 

حجم سرمایه گذاری اولین کارخانه ال.ان.جی ایران را حدود پنج میلیارد دالر است   .بازارهای جهانی تاثیر گذار است

در کارخانه ایران ال.ان.جی وجود  LNG میلیارد دالر منابع مالی امکان آغاز تولید زودهنگام  ۲.5که در صورت تامین  

های کمکی و جانبی، و سرویس  LNG ایران ال.ان.جی به سه بسته تقسیم شده که بسته یک کارخانه  پروژه  .دارد

اسکله  و  بندرگاه  از  بسته سوم  و  پی جی  ال  و  ان جی  ال  مخازن  از  دو  سیستمبسته  و  دریا  ها  از  آبگیری  های 

 میلیون تن  ۱۰.5کان تولید ساالنه  با بهره برداری کامل از فاز اول کارخانه ایران ال.ان.جی ام  .تشکیل شده است

LNG  دالر درآمد جدید نصیب اقتصاد ملی خواهد شد  میلیون ۲۰فراهم می شود که در این صورت روزانه بیش از. 

 

 :یرانیا یپلماسید -

 چین به کمک ایران می شتابد؟/  در مواجهه با دور جدید تحریم های ایاالت متحده

  : آینده    ۸از   ایاالت متحده    /  ۱۹۹۶۳۹۰کد  به معنای  ایران اعمال کرده که  اکتبر یک سری تحریم های جدید علیه 

مالی تاریک تر برای جمهوری اسالمی است. اقتصاد ایران همین حاال هم مشکل دارد و تحریم های جدید به شدت 

رساند. با وخیم تر شدن روابط آمریکا و ایران، انگیزه  به دسترسی این کشور به سرمایه های جهانی آسیب می  

اقتصادی و سیاسی این کشور برای ورود به یک مشارکت استراتژیک با چین افزایش می یابد. اما تمایل ایران به  

  ۸از   ایاالت متحده   :دیپلماسی ایرانی/    نویسنده: امیلی جین   ...تقویت روابط با چین ممکن است دوجانبه نباشد

اکتبر یک سری تحریم های جدید علیه ایران اعمال کرده که به معنای آینده مالی تاریک تر برای جمهوری اسالمی  

است. اقتصاد ایران همین حاال هم مشکل دارد و تحریم های جدید به شدت به دسترسی این کشور به سرمایه  

ابط آمریکا و ایران، انگیزه اقتصادی و سیاسی این کشور برای های جهانی آسیب می رساند. با وخیم تر شدن رو

یابد افزایش می  با چین  باالتر    .ورود به یک مشارکت استراتژیک  به وخامت شرایط  با توجه  ایران  انگیزه اقتصادی 

خی بر  کارزار اعمال فشار حداکثری علیه ایران اعمال کرده و تحریم های جدید می  ۲۰۱۸است. ایاالت متحده از سال  

های ثانویه نبودنئد را نیز به کارزار  تابوت اقتصاد ایران به شمار می رود چرا که هجده بانک ایرانی که هدف تحریم  



 
المللی تا اندازه زیادی قطع شده بود، اما این تحریم   فشار می افزایند. اگرچه دسترسی ایران به نظام مالی بین

الر آمریکا و کاالهای اساسی مصرفی است. اگرچه در تحریم ها  های جدید به معنای قطع کامل دسترسی به د

تحریم  اما  اند،  مستثنی شده  بشردوستانه  از   اقالم  المللی  بین  مالی  نهادهای  که  شد  خواهد  سبب  جدید  های 

ا ایران  جمله آنهایی که در اروپا و آسیا همچنان با ایران مبادالتی داشتند، از نگرانی از تحریم های ثانویه به تعامل ب 

نخواهد   را  ریال  ارزش  حفظ  توانایی  دیگر  کشور  این  مرکزی  بانک  ایران،  ارزی  ذخایر  شدن  خشک  با  دهند.  پایان 

تمایل   افزاید و فشار بیشتری به ذخایر ارزی وارد می آورد. چین در گذشته  داشت و این مساله به فشار تورم می 

ایران را از طریق خرید نفت و مشارکت در دیگر توافق های   خود در به چالش کشیدن تحریم های ایاالت متحده علیه

گذاری های حیاتی اکنون این یک مسیر    مالی نشان داده بود. تمایل چین به حمایت از تجارت و پیشنهاد سرمایه 

ان و اما ایران برای ایجاد روابط نزدیک تر با چین انگیزه سیاسی هم دارد. اصول گرای  .نجات برای اقتصاد ایران است

می   ترجیح  متحده  ایاالت  به  را  چین  دو  هر  ایرانی  طلبان  دیدگاهی اصالح  غرب  به  همواره  گرایان  اصول  دهند. 

تردیدگرایانه و خصمانه داشته اند و عمل گرایان و اصالح طلبان در نتیجه خروج آمریکا از توافق هسته ای، اکنون 

اما تمایل ایران به تقویت روابط با    .یک استراتژیک نمی بینندهیچ گزینه قابل قبولی غیر از پذیرش چین به عنوان شر

چین ممکن است دوجانبه نباشد. روی کاغذ پکن یک شریک راغب به نظر می رسد چرا که یک توافق اقتصادی و  

  سال آینده را   ۲۵های گسترده در زیرساخت ها در  گذاری  میلیارد دالری با تهران بسته و وعده سرمایه    ۴۰۰امنیتی  

داده است. چین به طور رسمی در چند سال گذشته واردات انرژی از ایران را کاهش داده، اما برخی مرسوله های  

ایرانی  و  نهادهای چینی  بین  پرداخت ها  به  به طور خاص  که  کانلون  بانک  به عالوه،  کرده است.  دریافت  پنهانی 

ر تحریم های ثانویه قرار بگیرد، همچنان به پرداخت  رسیدگی می کند و شعبه ای در ایاالت متحده ندارد که تحت تاثی

نگرانی های   از  برای چین خالی  ایران  با  روابط  تقویت  این حال،  با  ایرانی می رسد.  و  میان طرف های چینی  ها 

از نظر اقتصادی، این احتمال وجود دارد که چین نخواهد مسئولیت بیشتری بپذیرد و     .اقتصادی و سیاسی نیست

ری به ایران و بسیاری از همسایگان منطقه ای آن بدهد. این عدم تمایل با افزایش هزینه های ناشی از  اعتبار بیشت

کووید   گیری  درباره    ۱۹همه  مذاکرات مجدد  به  را  چین  کرده    4۰تشدید شده چون  وادار  بدهی  مناسبات دوجانبه 

 .شرایط چالش برانگیز شک داشته باشداست. قابل درک است که چین به توانایی ایران در اجرای تعهداتش در این 

از نظر سیاسی، همکاری با تهران می تواند شرکای استراتژیک پکن را در منطقه خشمگین کند. این مساله به ویژه  

آورده   روی  سعودی  نفت  های  بشکه  به  ایران  انرژی  واردات  کمبود  جبران  برای  چین  است.  صادق  ریاض  درباره 

اگر چین صریح به عالوه،  کرد. چین می  است.  اعتراض خواهد  بماند، اسرائیل قطعا  پا  تا سر  کند  ایران کمک  به  ا 

می   چین همچنین  کند.  حذر  تجاری  یک شریک  به  حد  از  بیش  اعتماد  از  و  ببرد  بهره  نفت  متنوع  عرضه  از  خواهد 

د. با توجه به  خواهد از منافع تجاری خود در منطقه مانند سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی محافظت کن

این نگرانی ها، چین مجبور است روابط خود با همه این طرف ها را مدیریت کند، چرا که در غیر اینصورت سرمایه  

انداخته است را به خطر  در منطقه  تجاری  روابط  و    .گذاری گسترده و  ایران  قبال  در  برای چین  آل  ایده  استراتژی 

با منابع مختلف انرژی، مسیرهای تجاری و بازارهای صادراتی، بدون    منطقه خاورمیانه، حفاظت از منافع در رابطه

پذیرش مسئولیت های اقتصادی و سیاسی بیشتر است. با این حال، چین به دلیل درگیری های مالی و دیپلماتیک  

از   پیش  پکن  بعید است  به هر حال،  بماند.  دور  در منطقه  فعالیت  از جنبه های منفی  تواند  نمی  امبر  نو  ۳احتماال 

ریاست  انتخابات  از  قبال واشنگتن پس  در  تهران  انجام دهد، چرا که ممکن است سیاست  ای  اقدامات جسورانه 

جمهوری ایاالت متحده تغییر کند. حتی اگر قرار باشد پکن یک راه نجات برای تهران فراهم آورد، این کار را با احتیاط  

سی و  اقتصادی  های  پذیری  آسیب  که  چرا  دهد  می  داردانجام  منطقه  در  زیادی  تحریریه   / دیپلمات :منبع  .اسی 

 ۳4دیپلماسی ایرانی 
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 : پیام فوری -

 عبرتی که آمریکا باید از چین بگیرد؛ عدم سوء استفاده سیاسی از حقایق علمی درباره کرونا 

شبکه آمریکایی »ان بی سی نیوز« در گزارشی با اشاره به پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه 

صادی می رسد، این سوال را طرح  میالدی خواهد بود که با وجود کرونا به رشد اقت  ۲۰۲۰چین تنها کشوری در سال  

ساس این خبر، صندوق بین المللی پول  بر ا  /۸6۲۲۹کد خبر:  /    .«کرد که »آمریکا چه عبرت هایی می تواند بگیرد؟ 

درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میالدی را پیش بینی کرده است و بدنبال این برآورد،    ۱٫۹رشد  

آن هم در سالی که  باز خواهد گشت  اقتصادی خود  به قلمروی مثبت رشد  که  بود  دنیا خواهد  اقتصاد  تنها  چین 

دلیل به  دنیا  سراسر  اند  اقتصادهای  شده  ریخته  هم  به  و  آشفته  شدت  به  کرونا  ویروس  پاندمی  و  بر   .اپیدمی 

رشد   از  در هفته جاری  مقامات چینی  این خبر،  ماهه سوم سال    ۴٫۹اساس  در سه  اقتصاد کشورشان  درصدی 

خبر دادند؛ رشدی که نشانی مثبت از یک کشور کرونا زده محسوب می شود؛ ان بی سی نیوز نوشت که   ۲۰۲۰

ز جهش هایی که در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا رخ داده، به دنبال اجرای اقداماتی مهار کننده  برخی ا

این شبکه خبری آمریکایی در ادامه نوشت اگرچه   .است و درس عبرت هایی در این زمینه برای آمریکا وجود دارد

آماره به  تردید  دیده  به  همچنان  اقتصاددانان  از  تعدادی  است  درباره  ممکن  همگی  اما  بنگرند،  پکن  اقتصادی  ای 

با یکدیگر توافق دارند   ۱۹-ان بی سی نیوز نوشت موفقیت چین در زمینه مهار بیماری کووید  .جهش اقتصاد چین 

بدون تردید از عوامل کلیدی حفظ حرکت مثبت و رشد اقتصاد این کشور بوده است و اگر چین نیز متحمل خسارت  

وج دوم کرونا در بیشتر بخش های جهان پیشرفته می شد، رشد مثبت اقتصاد این هایی مشابه خسارت های م 

نبود پذیر  نیز امکان  نتیجه    .کشور  اینکه موفقیت چین در مهار و کاهش شیوع کرونا  با اشاره به  نیوز  ان بی سی 

از   تعطیلی های گسترده، جلوگیری  اجباری  اجرای  اختیار  که  ناظر است  و  اقتدارگرا  دولتی  پروتکل  وجود  و  سفر 

نیز در ریشه   های ردیابی تماس افراد را داشته است، نوشت به جز خاک اصلی چین، منطقه تایوان چین و نیوزیلند

با چین در واکنش   این کشورها  تفاوت عملکرد  اند ولی  زیادی موفق بوده  تا حد  کن کردن گسترش ویروس کرونا 

در منابع  هدایت  به  تمایل  و  آمادگی  هماهنگ،  از   مرکزی  عمومی  بهداشت  های  توصیه  به  پایبندی  و  نیاز  صورت 

مارک زندی« اقتصاددان ارشد مؤسسه »مودی« می گوید که اقدامات زودهنگام و  »  .سوی متخصصان بوده است

کره  و  نیوزیلند، سنگاپور  چین،  استرالیا،  مانند  کشورهایی  عملکرد  نتیجه  در  تفاوت  ایجاد  به  منجر  دولت  قاطعانه 

مو در  بازگشایی  جنوبی  احتیاطی  های  پروتکل  اجرای  و  زیاد  پشتکار  با  تعطیلی  اعمال  است؛  شده  کرونا  با  اجه 

مجدد و از جمله ردیابی اجباری تماس های فردی و اجرای دستور العمل های قرنطینه، منجر به کاهش گسترش 

یز از جمله حقایق علمی  ویروس در این کشورها شده است؛ مزایای استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی ن

سیاسی های  بحث  سوژه  نه  و  قبال    .هستند  در  صلیبی  جنگ  یک  که  ترامپ  دولت  برخالف  خبر،  این  اساس  بر 

افزایش آزمایش های بررسی ابتالی فرد به کرونا به راه انداخته است، کشورهایی که توانسته اند به شیوه ای  

جمعیت  روی  گسترده  آزمایشات  انجام  برای  را  خود  قابلیت  و  توانایی  کنند،  مهار  را  کرونا  ویروس  آمیز    موفقیت 

جاکوب کرکیگارد« عضو ارشد امور اقتصاد بین الملل در مؤسسه »پیترسون« در  »  .مردمی اشان افزایش داده اند

این باره اعالم کرده است که کشورهای موفق در مهار کرونا مانند چین، منابع گسترده ای برای انجام آزمایش و  

اره کرونا تردید نکردند؛ بر اساس اظهارات کرکیگارد،  ردیابی افراد فراهم کردند و هیچ گاه درباره حقایق علمی درب

مقامات این کشورها حقیقتا هیچ گاه تصور نکردند که در شرایطی که انتشار ویروس شدت می گیرد، شدت اجرای 

 .انزوای فردی و خانه نشینی و تعطیلی کاهش پیدا کند

 



 

 : فارس  یخبرگزار -

 «افزایش واردات سیب چینی به »آلماتی

این ویژه چین  به  و  از خارج  تنوع سیب محلی،  به  وجود شهرت  با  قزاقستان  »آلماتی«  استان  و  محصوالت    شهر 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، شهر و استان »آلماتی« قزاقستان با    .کشاورزی را وارد می کند

ن از خارج  محلی،  تنوع سیب  به  وارد میوجود شهرت  را  این محصوالت کشاورزی  ماه سال جاری   ۸طی    .کندیز 

از چین   )  5.۹میالدی  با دوره    5۲۰.6هزار تن سیب  این منطقه وارد شده است که در قیاس  به  بابت هر تن(  دالر 

برابر افزایش یافته است اما در این میان صادرات سیب از این منطقه به سایر کشورها    4.5مشابه سال گذشته  

دالر بابت هر تن( سیب از آلماتی وارد کرده است که    6۱5.۹تن )  ۲6۳۲.4به طور مثال لهستان    .هش یافته استکا

سال    ۲۹.۳ مشابه  دوره  از  کمتر  ازبکستان    .است  ۲۰۱۹درصد  از  سیب  واردات  مذکور،  زمانی  بازده  تن    ۲4.۱در 

واردات سیب از ایران    ..ه در سال گذشته استبرابر کمتر از دوره مشاب  ۱۱دالر بابت هر تن( بوده است که    4۰۰.۲)

دالر بابت هر تن( تشکیل داده و همچنین از ترکیه، اوکراین، فرانسه، بلژیک و شیلی نیز این    4۲۰.۳تن را )  6۰5.4

کرده  صادر  »نورسلطان«  به  را  چین   .اندمحصوالت  و  اوکراین  ایران،  ازبکستان،  از  وارداتی  سیب  قیمت  نظر  از 

دالر   ۱۲۹6.5تن بابت هر تن(، ترکیه )  ۹۳4.6دالر بابت هر تن(، بلژیک )  ۹۰6.6محصوالت فرانسه )مناسب بوده و  

وزارت    .دالر بابت هر تن( باالترین قیمت را دارند  ۲6۳۲.6دالر بابت هر تن( و لهستان )   ۱۹54.6بابت هر تن(، شیلی )

کشو داخلی  نیاز  برنامه،  طبق  که  است  کرده  اعالم  قزاقستان  تا سال  کشاورزی  به سیب  از    ۲۰۲4ر  استفاده  با 

 انتهای پیام/ح  .های داخلی تامین خواهد کردظرفیت

 

 : انتخاب یلیتحل یخبر گاهیپا -

 هان را مرکز توریستی کرد!  کرونا وو

نام ووهان در چین از سال گذشته و پس از آنکه ومشخص شد ویروس کرونا از آنجا شیوع پیدا کرده، بر سر زبان ها 

پایگاه خبری   نترل کرده است.افتاد. چین این منطقه را مدت ها با سختگیری قرنطینه کرد و اکنون شیوع کرونا را ک

نام ووهان در چین از سال گذشته و پس از آنکه ومشخص شد ویروس کرونا از آنجا  ( :Entekhab.irتحلیلی انتخاب )

اکنون شیوع کرونا را  شیوع پیدا کرده، بر سر زبان ها افتاد. چین این منطقه را مدت ها با سختگیری قرنطینه کرد و  

کنترل کرده است. به عالوه، چین با برنامه های اقتصادی خود در حال بازگشت به رشد اقتصادی قبل از کروناست  

 و در یکی از برنامه های خود، حاال از ووهان هم به عنوان مرکز توریستی استفاده می کند.

 

 :آنالین 55 -

 یگر ای هوشمند با قابلیت اتصال یک تریلیون دستگاه به یکدهای هوآوی برای شبکهبرنامه

رویداد دوره  کم Ultra-Broadband Forum (UBBF) ششمین  همکاری  با  و  هوآوی  باند  توسط  شبکه  عریض یته 

سازمان ملل در »شانگهای« چین و با شعار »ارتباط هوشمند، ارزشی جدید« به صورت آنالین برگزار شد. مهمترین  

فناوری  پیشرفت  روند  بررسی  رویداد  این  در  پیشمباحث طرح شده  و چالش  ارتباطی  بودهای  این صنعت  در    .رو 

با    ای( مدیر بخش مخابرات و مدیر عامل فعلی هوآوی سخنرانی ویژه Ryan Dingجریان این رویداد »رایان دینگ« )

کار و  و عنوان تجربه هوشمند، یک ارزش جدید ارائه کرد. او اعالم کرد که امکان ندارد دو عامل مهم شکوفایی کسب

ای و  بیافتد  اتفاق  دیگری  وجود  بدون  فناوری  هوشمند پیشرفت  ارتباط  مبحث  هستند.  یکدیگر  ملزول  و  الزم  دو  ن 

https://www.entekhab.ir/fa/news/580693/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://www.entekhab.ir/fa/news/580693/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://www.entekhab.ir/fa/news/580693/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://www.entekhab.ir/
https://www.entekhab.ir/
https://www.55online.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/173594-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AF-%DB%8C%DA%AF%D8%B1


 
بین  موثر  ارتباط  و  هوشمند  ابری  ساختار  هوشمند،  شبکه  ساختار  شامل  که  است  کلیدی  نوآوری  سه  شامل 

 ها است. پردازش کامپیوتری و شبکه 

ایجاد دسترسی به شبکه هوشمند در هر مکان و زمان  // شبکه هوشمند این زمینه  سیاست اصلی هواوی در 

تا   داده  قرار  کار  دستور  در  را  خود  مشتریان  با  نزدیک  ارتباط  هواوی  راه  این  در  است.  و  ممکن  خانه  برای  بتواند 

سبک  شرکت و  مختلف  صنایع  بهبود  و  دگرگونی  امکان  شیوه  این  کمک  به  بیافریند.  را  بیشتری  ارزش  آنها  های 

ها دالر سود برای اقتصاد کشورهای مختلف آید، یک دگرگونی دیجیتال که تریلیون زندگی افراد مختلف به وجود می

  به همراه خواهد داشت.

ابتدایی سال   // خدمات خانگی نیمه  از  ۲۰۲۰در  بیش  دانش  4۰۰،  به صورت میلیون  آموز چینی مشغول تحصیل 

اند و این  میلیون کشاورز روند ارسال محصوالت خود به مشتری را به صورت آنالین انجام داده  ۷اند. حدود آنالین بوده 

دستاورد از  بخشی  است.تنها  فراگیر  هوشمند  شبکه  خانه  های  برنامه برای  هواوی  نیز  دارد. ها  خاصی  های 

های دیگر که در ادامه  باند زیاد، شبکه خانگی اختصاصی و سرویسسرعت باالی اتصال به اینترنت با کمک پهنای

پرداخت. خواهیم  آن  تجربه  به  استفادهایجاد  از  باکیفیت  خانه ای  در  اینترنت  دلی ی  به  یک  ها  کاربران  باالی  ل حجم 

افزار مناسب امکان پایش وضعیت آید. در اولین گام، هواوی با کمک تولید سختچالش بسیار مهم به حساب می

با استفاده از آن، مشکالت شناسایی شده و راهاینترنت های مناسب برای هر  حلهای خانگی را فراهم کرده که 

می  اتخاذ  همخانه  در  هواوی  همچنین  خدمات شود.  با  تا  کاری  کرده  شروع  را  همکاری  خانگی  اینترنت  دهندگان 

  اندازی کند.ها راه روز اینترنت مبتنی بر فیبر نوری را در تعداد زیادی از خانه فناوری به 

های تجاری راهکار هواوی ایجاد امکانی برای اتصال واحدهای مختلف به یکدیگر از  در بحث شبکه // خدمات تجاری

گذاری محتوا، منابع، اطالعات و حتی قوانین جاری  طریق شبکه، ارتباط فرد به فرد تمامی کارکنان، امکان اشتراک

و قدرتمند شبکه اینترنت هنوز یکی   کارها به بستر امنونیاز کسب  شرکت از طریق شبکه و بر بستری امن است.

تواند این مشکل را ها میدهندگان اینترنت است. اما ایجاد ارتباط هوشمند در سازمان رو خدمات های پیشاز چالش 

و همه کیفیت  با  باشد، دسترسی  داشته  ارزشمند  در کل سه دستاورد  و  کرده  معماری  بر طرف  اینترنت،  به  گیر 

یکپارچه  و  کارا  دیجیتال  ساختاری  سازمان  یک  به  سازمان  تبدیل  باعث  که  هستند  مهم  خاصیت  سه  امور  سازی 

به کمک هوشمند  کارآمد خواهند شد.  که  به دستاوردهای فوق مثال ساده سازمانی  ای العاده سازی شبکه خود 

معامله در این بورس اتفاق   ۳۰۰ثانیه  کنگ است. در یک روز کاری شلوغ در هر میلیدست پیدا کرده، بورس هنگ

شبکهمی داشتن  شرایطی  چنین  در  پس  سریعافتد.  خرید  امکان  کاربر  به  که  بدهد  ای  را  میتر  پیدا  کند،  معنی 

 ثانیه نیز اهمیت باالیی دارد.که واحد کوچکی از زمان مانند میلی جایی

مشکالت   و  رویداد   // موانع  از  دیگری  پیش  Ultra-Broadbandبخش  موانع  بررسی  شبکه به  هوشمند  رو  های 

راه گ بر سر  این رویداد چند مانع اصلی  امر و کارشناسان  های سترش شبکهپرداخت. به صورت کلی متخصصان 

کرده  شناسایی  می هوشمند  آنها  به  ادامه  در  که  فراگیر،  پردازیم.اند  هوشمند  شبکه  ایجاد  سر  بر  چالش  اولین 

دستگاه  تعداد  میافزایش  که  است  داشتن  هایی  برای  قبلی  تعریف  براساس  شوند.  متصل  اینترنت  به  توانند 

تمامی خانهشبکه بود  کافی  تنها  فراگیر  اینتای  به  متصل میها  اینترنت رنت  بیشتر  با گسترش هرچه  اما  شدند. 

باشد. داشته  اینترنت وجود  به  اتصال  قابلیت  با  در هر خانه چندین دستگاه  تا  بینی می پیش  اشیا، حاال  که  شود 

بنابراین ساخت شبکه  ۲۰۳5سال   باشد.  داشته  وجود  دنیا  در  اینترنت  به  اتصال  امکان  با  دستگاه  تریلیون  ای  یک 

در   رو خواهد بود.های پیش های هوشمند در سالند و فراگیر برای این تعداد اتصال، بزرگترین چالش شبکههوشم

و  وسناریوی جدید کسب  نظارت  توسط شبکه هوشمند  نیز  تولید محصول  اداری، ساختار  بر ساختار  کارها، عالوه 

می  نیاز کسب مدیریت  چالش وشود.  از  دیگر  یکی  کارا  و  قدرتمند  بسیار  به شبکه هوشمند  پیش کارها  در  های  رو 

های هوشمند  بر اساس استانداردهای جدید دریافت اطالعات در شبکه دن به شبکه فراگیر هوشمند است. رسی



 
با واحد   باید با رشدی هزار برابری سرعتی  ثانیه نخواهد بود و  جدید، دیگر نرخ تبادل اطالعات بر واحد مگابایت بر 

فای مبتنی بر تلفن ثابت، شبکه اینترنت  بکه وایهای کنونی شبکه شامل شگیگابایت بر ثانیه را ارائه کند. فناوری 

رسانی باقی خواهند ماند تا با ترکیبی از همه آنها  ها کنار هم در عرصه خدمات و فیبر نوری تا سال   5Gو    4Gهمراه  

ها و استفاده بهینه از آنها کنار یکدیگر یکی  نیازهای گسترده به شبکه هوشمند مرتفع شود. نحوه ترکیب این شبکه

های هوشمند خواهد بود رو، عصر شبکهدر نهایت عصر پیش  های دیگر شبکه هوشمند فراگیر خواهد بود.ز چالش ا

های هوشمند مانند هواوی های پیشرفته در زمینه شبکهکه در آن همه چیز به یکدیگر متصل خواهد بود. شرکت

راهکارهای زیرساختی خود یکی از پیشگامان  نیز از پیشگامان فناوری فردا خواهند بود و هوآوی در تالش است با  

 های هوشمند باشد. عرصه شبکه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : 31  هفته یثد ح

 هجرت آنحضرت()بمناسبت  «هجرت»

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

ئاتِ و األخری أن تانِ : إحداهُما أن تَهُجرَ السَّیِّالهِجرَةُ هِجرَ

 تُهاجِرَ إلَی اللَّهِ و رَسولِهِ و التَنقَطِعُ الهِجرَةُ ما تُقُبِّلَتِ التَّوبَةُ

کردن از است: هجرت و دوریهجرت دوگونه 

سوی خدا و  است که به گناهان، ودیگری آن 

که کنی،و تا زمانیاو هجرترسول

 شودنمیقطع شود، هجرتمیپذیرفته توبه 

 . ۴۶۲۶۲، ح  کنزالعّمال



 

 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 
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