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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ساله ایران و چین  ۲۵وافق نگاهی متفاوت به ت

ساله میان ایران و چین پرداخته و روایت خود را از    ۲۵اقتصادنیوز : نشریه هفتگی اکونومیست در مطلبی به توافق  

ای با عنوان » شماره جدید هفته نامه اکونومیست در مقاله  .نگاه متفاوت دو کشور به این توافق تشریح کرده است

اندک مزایای  با  با چین استای؛  دوستانی  استراتژیک  تنها   نوشته است: « ران خواهان همکاری  ایران  برای چین، 

ازقطعه  است  ای  بزرگ  شطرنج  صفحه  جذبه    .یک  یک  از  خاورمیانه  در  »چین  است؛  آورده  ادامه  در  نشریه  این 

ش از حد، چین  خورده و در آستانه تورم بیرازآمیز خاص برخوردار است. برای سیاستمداران لبنان، کشوری شکست 

تنها در صورت   از نظر حکومت بشار  یافتن رمز عبور آن میخودپردازی است که  توزیع کند.  را  تواند میلیاردها دالر 

بازسازی ماشین  سوریه،  در  است اسد  شده  متالشی  کشور  جمهور    «.یک  رئیس  روحانی،  حسن  اکتبر  اول  در 

بزرگی گام  کرد؛ ایران،  اعالم  چین  و  ایران  روابط  ماه د در  کشور  برنامه و  بررسی  حال  در  خودهاست  برای   های 

این حالساله« بوده   ۲۵ »مشارکت استراتژیک با  بیرون  پیش نویس   .جزئیات همچنان مبهم است اند.  به  هایی که 

سرمایه  از  حاکی  کرده،  چیندرز  کالن  زمینه  گذاری  مختلفدر  جاده  های  انرژی  از  و  مخابرات  تا  گرفته  بنادر  و  ها 

نفت ایران را به چین خواهد داد و بازار محصوالت خام و    صنعت نامه احتماالً سهمی ازی است. این توافق اهسته

های زیرساختی، ایران را به عنوان یک نقطه ترانزیت بین آسیا، اروپا  کند. پروژه را تضمین می هاتصفیه شده چینی

می وصل  جاده«  و  کمربند  »ابتکار  به  خاورمیانه  درآمدن  جدید  دوستی  .کندو  صدا  به  باعث  در   چین  خطر  زنگ 

به "بی واش امر منجر  این  آمریکا، هشدار داد که  پمپئو، وزیر امور خارجه  خاورمیانه"   ثباتینگتن شده است. مایک 

دیپلماسیمی از  بسیاری  مانند  اهداف  شود.  دارای  تهران  با  پکن  پیشنهادی  مشارکت  خاورمیانه،  در  چین  های 

جزئی اما  استبلندمدت،  کوتاه  آن  کرونا  .ات  ضربه  بدون  اقت حتی  سختیبه  تنگناهای  در  ایران  جهانی،  قرار  صاد 

  ۱۹۸۰ترین سطح از دهه  تولید نفت ایران را به پایین ۲۰۱۸داشت. تحریم های اعمال شده توسط آمریکا در سال  

از   تقریباً معادل نیمی زده شد؛میلیون بشکه در روز تخمین    ۱.۹رسانده است. در ماه ژوئیه تولید نفت ایران حدود  

سال   در  می  ۲۰۱۸آنچه  بیرون  خود  زیرزمینی  مخازن  استفاده  از  خانگی  مصارف  برای  تولیدات  این  بیشتر  کشید. 

برای شود،می مربوطه هدایت میذخیره  یا  مخازن  به  تحریمسازی  تأثیر  تحت  که  نفت،  و شیوع شود. صادرات  ها 

ها در اهداف اعالم شده خود حریم این ت  .هزار بشکه در روز بوده است۵۰۰کمتر از  شده، احتماالً بسیار   کرونا راکد

شامل برای که  جدیدی  توافق  به  تهران  کردن  هسته محدودیت  وادار  برنامه  در  بیشتر  و های  ای 

واجه کرد. جانبه، اقتصاد ایران را با مشکالت جدی مهای همهای ایران بود، ناکام ماند. اما تحریم منطقه  هایفعالیت 

انقباض   کهبه طوری  از  نیز۲۰۱۸در سال    درصدی  ۵.۴پس  ایران ، سال گذشته  در  درصد کوچکتر شد.  ۷.۶ اقتصاد 

ترامپ در سال   دونالد  آمدن  کار  روی  نرخ هر دالر  ۲۰۱۷زمان  اکنون قیمت هر   رسید،به فروش می تومان  ۳۸۰۰ با 

ورهای  گذاری و تجارت ایران با کشکه نوید سرمایه   ۲۰۱۵ای سال  توافق هسته  .تومان است  ۲۹۵۰۰دالر بیش از  

را می با سیاستغربی  بین رفته است ترامپ داد،  از  پر کردن خأل  .چنین امیدی  برای  باید  عجله کند. در دور  چین 

توافققبلی تحریم از  بود، چین ۲۰۱۵سال   ایهسته ها که پیش  به عنوان آخرین خریدار نفت  به اوج خود رسیده 

)اشاره به مبادله کاالی   به جای نفت« غلب به عنوان »کاالا ای میان دو کشوراما سیستم مبادله  ظاهر شد.ایران  

کنندگان، کاالهای ارزان قیمت دریافت کردند، اما  نامرغوب چین به جای نفت ایران( مورد تمسخر قرار گرفت. مصرف

ممنوع کیفیت چینی را  ات تعداد زیادی از محصوالت بی ایران وارد نهایتاً  شدند؛ها جنس اوراق تلقی میبرخی از آن 

چین این بار هم ناجی ایران نبوده است. سال گذشته تجارت دوجانبه بین ایران و چین حدود یک سوم کاهش    .کرد

ایران     یافت. از  چین  واردات  امسال،  نخست  ماه  از    ۶۲در هشت  و  یافته  کاهش  به    ۱۰.۱درصد  دالر    ۳.۹میلیارد 

درصد افت کرده است؛ نتیجه    ۷فقط   بهتر حفظ شده و  کمی افته است. صادرات چین به ایرانالر کاهش یمیلیارد د



 
شکل   .نداشته باشد چین متکی است، حتی اگر چین نیاز چندانی به نفت ایران ایران هنوز به کاالهای ساخت اینکه

آبی )  ۲۰۱۸های  ماه نخست سال   ۸ای عربستان، امارات و ایران در  کشور خاورمیانه   ۳فوق مبادالت تجاری چین با  

و  )  ۲۰۱۹روشن(،   می )  ۲۰۲۰آبی(  نشان  تیره(  راست  آبی  سمت  نیمه  نیمه نشان دهد.  و  صادرات  میزان  دهنده 

چپ استنشان  سمت  دالر  بیلیون  حسب  بر  چین  واردات  میزان  است.   .دهنده  بوده  غیرعادی  شرایط  که  البته 

تقاضای نفت در چین به دلیل شیوع کرونا )و از کار افتادن برخی صنایع( کاهش یافته است. با این حال نمودار باال  

تأثیر قرار نگرفته است.  نفت در خاورمیانه به اندازه ایران تحت دیگر تولیدکنندگاندهد که تجارت چین با  نشان می 

روبرو شده که در مقایسه   درصد کاهش ۲۸با   عربستان سعودی که عمدتا مواد نفتی و پتروشیمی استواردات از  

کاهش   است. همین  ۶۲با  کرده  تجربه  را  کمتری  بسیار  افت  ایران،  از  واردات  واردرصدی  ازطور  چین  امارات   دات 

بر خالف آمریکا، چین خوشحال   .تدرصد افزایش یافته اس  ۱۱متحده عربی که نه تنها با کاهش روبرو نشده، بلکه  

هایی دارند. اگر  ها در خاورمیانه روابطی برقرار کرده است. اما برخی از این روابط محدودیت است که با همه طرف 

ای از  از مشارکت باشد، چین بیش  آمریکا اهمیت میصحبت  به  ازران  برای    ۵یک معامله   دهد. چین  میلیارد دالری 

با تحریمتوسعه میدان گازی پارس   در حالی که لبنان   .نشینی کردهای آمریکا عقبجنوبی ایران از ترس مواجهه 

اران لبنان تمایلی به کمک ندارند، برخی از سیاستمد کند، و شرکای عرب و غربی اشبحران اقتصادی را تکرار می 

ای از گذاری عمدهسرمایه   های چین هستند. با این حال ، تا به امروز هیچمشتاق "نگاه به شرق" و خواستار کمک

سوی چین در کشورشان انجام نشده است و فساد بومی جاری در لبنان احتماالً چین را از این کشور دور خواهد 

ه خود حاضرند روابط  ها نیز به نوبخلیج فارس است. آن د حاشیهارزشمندترین روابط چین با کشورهای ثروتمن   .کرد

المللی انرژی  ای در آژانس بیننند. به عنوان مثال، در ماه ژوئن، چین به قطعنامه دیپلماتیک چین و ایران را تحمل ک

ا این وجود، ای راه دهد، رأی مخالف داد. بتأسیسات هسته   ۲بازرسان آژانس را به   خواستاتمی، که از ایران می

تأسیس به  که  نظام توافقی  در سراسرپایگاه  چین  فارس ی  کشورهای   بیانجامد خلیج  فارس برای  خلیج  حاشیه 

همچنین بود.  خواهد  دیگری  تحریم موضوع  تعلیق  صورت  در  که  ایران،  به  چینی  تسلیحات  گسترده  های  فروش 

چین و ایران احتماالً ظرف چند ماه .رانگیز استبها حساسیتشود، برای آنامکان پذیر می تسلیحاتی در ماه جاری

ترامپ در دوره دوم انتخابات   رسد، خصوصاً اگرحیاتی به نظر می گریز  برای ایران، این یک راه   کنند.آینده توافق می

   .در صفحه بزرگتر شطرنج باقی خواهد ماند ایبرای چین ، ایران فقط قطعه  پیروز شود. هرچند

 عیف برجام هستیم وانگ یی: مخالف تض

محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران که عصرجمعه به چین سفر کرد روز شنبه با همتای خود در این   : اقتصاد دنیای 

به   .پکن به حفظ جایگاه برجام متعهد است کشور دیدار و رایزنی داشت. در این دیدار وزیرخارجه چین تصریح کرد که

چی وزیرخارجه  یی،  وانگ  »ایسنا«  وزیرخارجهگزارش  ظریف،  محمدجواد  با  دیدار  در  دنیای    ن  که  گفت  کشورمان 

ها و تهدیدات جدیدی  بیند که در سده گذشته نظیر آن دیده نشده و با چالش امروز تغییرات عظیمی را به چشم می

ها و همکاری گرایی و عدالت را حفظ کنند  کرد که دنیا بیش از هر زمان دیگری باید چندجانبه   رو است. وی تاکیدروبه 

های مختلفی  ها در زمینه و گسترش همکاری  را توسعه دهند. وانگ یی گفت که چین خواهان تقویت ارتباط با ایران

با همه  از چندنظیر مقابله  با دیگر کشورها برای دفاع  با زورگوییجانبه گیری کرونا، همکاری  های  گرایی، مخالفت 

شترک کشورهای درحال توسعه است. وزیرخارجه چین همچنین تاکید المللی و منافع میکجانبه، حفظ عدالت بین 

ای ایران متعهد بوده است. وی اعالم  به حفظ اعتبار و تاثیرگذاری برنامه جامع مساله هسته کرد که پکن همیشه  

حفظ گرایی،  ت از برنامه جامع به معنای حفاظت از نتایج به دست آمده توسط چندجانبه کرد که به باور چین، حفاظ

حل اساسی  گفت اصول  و  مذاکرات  طریق  از  حساس  مشکالت  اعتبار  وفصل  حفظ  و  شورای  وگو  و  ملل  سازمان 

ای است که امنیت است. این مقام ارشد دستگاه دیپلماسی چین تصریح کرد که پکن مخالف هرگونه اقدام یکجانبه 



 
وفصل سیاسی مساله  و حل  ۲۲۳۱مه  منجر به تضعیف توافق جامع شود و به تقویت اجرای توافق جامع و قطعنا

های امنیتی مشروع تمامی  دهد. وانگ یی افزود: »چین به منظور برطرف کردن نگرانی ای ایران ادامه میهسته

برنامه جامع هسته وگوهای چندجانبه منطقه فرم گفت طرفین، پیشنهاد ساخت پلت  ارائه داده  ای ذیل  را  ایران  ای 

محمد »ایسنا«  گزارش  به  در  است.«  یی  وانگ  با  دیدارش  پی  در  شنبه  روز  کشورمان  وزیرخارجه  ظریف،  جواد 

شت: »همین حاال دیدار رو درروی پرثمری با دوست خوبم وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیرخارجه  توییتی نو

  ضوری در این بازه زمانی خاص کافی است تا نشان دهد که دو طرف اهمیت زیادی برای چین داشتم. دیدارهای ح

قائل دو کشور  میان  بر سر گستره   روابط  اجماع  »ما  گفت:  از مس هستند.« ظریف  کردن  ائل همچون عمیقای  تر 

گرایی را  جانبهیک ای ایران و مخالفت با  ساله، حفاظت از توافق هسته  ۲۵روابط دوجانبه، توسعه برنامه همکاری  

 «.تقویت کردیم

 فرمول جایگزینی ابزار منسوخ تجارت /  ددر گزارشی از سوی بازوی پژوهشی مجلس تشریح ش

داشتن  : اقتصاددنیای  به  تجاری خارجی  ثبت عالئم  کردن  ایران شناسایی شد. »منوط  در  بازرگانی  کارت  چالش 

»زمان  بازرگانی«،  »زمان کارت  مالیاتی«،  مشکالت  دلیل  به  بازرگانی  کارت  صدور  بودن  کارت    بربر  صدور  بودن 

دلیل مشکالت   به  تامین بیمهبازرگانی  و سازمان  »الزام  ای  از  اجتماعی«،  واردات  برای  بازرگانی  کارت  دریافت  به 

اصلی«، به سرزمین  آزاد  کارت »عدم  مناطق  »عدم شکل پاالیش  و  غیرفعال«  و  فعال  تجار  و  بازرگانی  گیری های 

اتحادیه  بین  دارندگارتباط  و  صادراتی  کارت های  چالشان  بازویبازرگانی«  که  است  در   هایی  مجلس  پژوهشی 

را شناسایی و مورد ارزیابی قرار داده است. در عین حال با توجه به اینکه اخیرا موضوع  جدیدترین گزارش خود آنها  

عدم کارت  به  برخی  است،  شده  خبرساز  بازرگانی  کارت های  این  وجودی  دارندضرورت  اشاره  این    .ها  از  پیش 

زار تجارت  های موجود در کشور در مورد ابو دیدگاه    موضوع پرداختهاقتصاد« در گزارشی به تفصیل به این  »دنیای 

های خارجی حال در پژوهش منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، به تجربه   مطرح کرده بود.   خارجی را

این  و کشورهای ترکیه، چین، اتریش، روسیه و امارات را از     در زمینه ابزارهای جایگزین کارت بازرگانی اشاره شده

ر این زمینه حاکی از آن است که در کشورهای دارای اقتصاد  بین قرار داده است. مطالعات تطبیقی دمنظر زیر ذره 

می صادر  خارجی  تجارت  عرصه  در  فعالیت  متقاضی  برای  دولتی  مدرک  و  سند  یک  جنبه باز،  بیشتر  که  شود 

ای برای ورود  دولتی شرایط سخت و پیچیده  دارد. اما در برخی از کشورهای دارای اقتصاد نسبتا بستهشناسایی  

بر اساس این گزارش، بررسی تجربه کشورهای    .اندبینی کردهدر عرصه صادرات و واردات پیش   متقاضی فعالیت

می نشان  بازرگانی  کارت  مورد  در  بازر خارجی  کارت  فیزیکی  نبود  یا  وجود  موضوعیت دهد  فعلی  مقطع  در  گانی 

صالح برخی فرآیندها و شرایط از بروز تخلفات ناشی از صدور و تمدید کارت بازرگانی، اندارد؛ زیرا الزمه جلوگیری  

اند یا اصال  رغم اینکه بسیاری از کشورها فیزیک کارت را حذف کرده رسد بهنظر می صدور کارت است. به عالوه به

ناپذیری به پیکره اقتصاد  برانانی ندارند، حذف کارت بازرگانی چه بسا منجر به ضربات جچیزی به اسم کارت بازرگ

در حال  زیرا  تکلیف  حاضر بسشود  آن  با حذف  و  بازرگانی شده  کارت  به داشتن  اقتصاد منوط  احکام حوزه  از  یاری 

به  هاله قوانین  در  فعلی،  مقطع  در  کار خصوص  اگر  البته  رفت.  خواهد  فرو  ازابهام  از  ای  الکترونیکی شود  فوق  ت 

کسب فضای  مفیمنظر سهولت  کارت  وکار  کاربرد  ایران  در  که  داشت  توجه  باید  بود.  خواهد  به  د  محدود  بازرگانی 

تسویه مالیات،  پرداخت  ثبت شرکت،  بانکی،  تسهیالت  دریافت  در  و  نشده  خارجی  اجتماعی تجارت  تامین  حساب 

 .آفرین استلشبازرگانان و... کاربرد دارد که این خود چا

های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات  انجام فعالیت   ی مجوزی برایکارت بازرگان//    های کارت بازرگانیچالش 

های ای است که به کارت اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده و... است. یکی از مشکالت عمده که هم



 
گانی صادر شده  های بازر ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت ای معروف شده است. به گونهبازرگانی اجاره 

تجاری می  فعالیت  به  دیگران  نام  این مسیر پربه  از  نیز  گمرکی  پرداخت حقوق  و عدم  مالیاتی  فرار  زمینه  و  دازند 

ه هر از ای است کضرورت بازنگری در الزامات آن مساله شود. موضوع کارت بازرگانی و ضرورت یا عدمفراهم می

چالش مهم ۶   های مجلس بهدر گزارش مرکز پژوهش    .گیردر مینظران این حوزه قراچندگاهی مورد توجه صاحب

کارت بازرگانی اشاره شده است. نخستین چالش مربوط به »منوط کردن ثبت عالئم تجاری خارجی به داشتن کارت  

دارای تجاری  عالئم  اعطای  صنعتی،  مالکیت  کل  اداره  است.  کارت     بازرگانی«  داشتن  به  منوط  را  التین  حرف 

حا  بازرگانی مربوطه هیچکرده است؛  متقاضی  آنکه ممکن است  به  ل  نیازی  و  باشد  نداشته  تجاری  فعالیت  گونه 

در ثبت عالمت تجاری خود از حروف التین استفاده کرده، باید    دریافت کارت بازرگانی نباشد اما صرفا به دلیل آنکه

ده، منجر به نادرست بودن آمار های بالاستفاکارت بازرگانی دریافت کند. این مساله عالوه بر افزایش تقاضای کارت 

مربوط به بازرگانان واقعی، انحراف در تخصیص منابع جهت توسعه بخش تجارت خارجی، افزایش کاغذبازی، پیچیده  

برنامه  امکان  کار،عدم  و  کسب  فضای  میشدن  و...  حوزه  این  در  مناسب  کارت   .شودریزی  چالش  های  دومین 

گردد. ر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکالت نظام مالیاتی« برمیارش به »زمانببازرگانی بر اساس این گز

های مستقیم، صدور، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا  قانون مالیات   ۱۸۶حاضر مطابق ماده  در حال 

ربط مبنی اتی ذیاره امور مالیدار منوط به ارائه گواهی از ادکار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صالحیت

مالیات  بدهی  پرداخت  ترتیب  یا  پرداخت  در شرایط  بر  این  وجود  با  است.  تضامنی  مسوولیت  مؤدی  با  مزبور  های 

زمانبر  فعلی چاره تجار،  از  برخی  اذعان  به  از طرفی  ندارد.  بازرگانی وجود  کارت  ابزار  از طریق  مالیات  اخذ  ای جز 

پرونده  از  را در زمان تمدید کارت، با مشکل مواجه کرده است.   های مالیاتی،بودن بررسی برخی  بازرگانان  برخی 

هایی که برای صدور  توان یک حکم قانونی با این مضمون وضع کرد که تمامی دستگاهالبته برای حل این مساله می 

مدت   ظرف  اگر  هستند،  آنها  از  استعالم  مستلزم  بازرگانی  کارت  تمدید  پا  ۱۰یا  کاری  رروز  استعالم  به    ا سخ 

های متقاضی استعالم ندادند، این عدم پاسخ به منزله تایید است. البته بنا به اذعان کارشناسان سازمان  دستگاه 

در حال  بازرگانی  کارت  تمدید  و  به صدور  به استعالمات مربوط  مالیاتی مدت زمان پاسخ  از  امور  روز    ۴حاضر کمتر 

است ب»  .کاری  کارت  صدور  بودن  دلزمانبر  به  بیمهازرگانی  مشکالت  تامینیل  سازمان  و  چالش  ای  اجتماعی« 

خارجی، تجارت  فعاالن  از  برخی  اذعان  به  بنا  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  گزارش  این  در  که  است    سومی 

مجوزهای دولتی از جمله کارت بازرگانی برای اهداف خاصی تعریف شده است که شایسه نیست از آن به عنوان  

ق بیمه و تسویه امور مالیاتی استفاده کرد. اما باید اذعان کرد اکنون به دلیل ناکارآمدی  ی برای وصول حدستاویز

گونه که یک فعال اقتصادی که  ای جز استفاده از این روش وجود ندارد و همانابزارهای وصول مالیات و بیمه، چاره 

ت مالیات است، فعاالن حوزه تجارت  بیمه و پرداخ  کند، ملزم به پرداخت حقدر حوزه بازرگانی داخلی فعالیت می

به   نسبت  خارجی  تجارت  فعالیت  بودن  سودآورتر  بر  عالوه  زیرا  هستند.  فوق  موارد  پرداخت  به  ملزم  نیز  خارجی 

سهل نیز  حوزه  این  مقررات  و  قوانین  داخلی،  حوزه  گیرانهبازرگانی  فعاالن  بنابراین  است.  داخلی  بازرگانی  از  تر 

الزام به دریافت کارت  »  .های مالیاتی هستندجامعه ملزم به پرداخت حق بیمه و بدهیهمانند آحاد    تجارت خارجی

کارت   اخذ  باعث  که  است  مواردی  از  دیگر  یکی  نیز  اصلی«  سرزمین  به  آزاد  مناطق  از  واردات  برای  بازرگانی 

اصلی کلیه حقوق دولت اد به سرزمین  های بدون فایده خواهد شد. زیرا در پروسه انتقال کاال از مناطق آزبازرگانی

به رویه ایفا می  امر اضافه کردن یک سند اضافی  این  انتقال کاال در محدوده جغرافیایی کشور  شود در واقع  های 

های کارت بازرگانی، »عدم تفکیک بین بازرگان فعال و غیر فعال« است که هر دو از یک  یکی دیگر از چالش  .است

ها از این کارت خواهد شد. با توجه به منجر به بروز برخی از سوء استفاده  ین عدم پاالیشنوع کارت برخوردارند. ا

کارت  اعتبار  حاضر  حال  در  راهاینکه  با  است،  سال  پنج  تا  یک  از  فعلی  بازرگانی  یکپارچه  های  سامانه  اندازی 

رتبهاعتبار  و  پایگاه سنجی  اتصال  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اعتباری  نظیر  هابندی  مرتبط  سفارش، ی  ثبت 



 
می سامانه،  این  به  و...  احوال  ثبت  کردسازمان  مشاهده  روزانه  صورت  به  را  بازرگانان  به  مربوط  اطالعات    .توان 

شکل» اتحادیه عدم  بین  ارتباط  این  گیری  در  که  است  دیگری  موضوع  بازرگانی«  کارت  دارندگان  و  صادراتی  های 

است.   گزارش گرفته  قرار  بررسی  آنچه   مورد  اساس  تشکل  بر  اینکه  وجود  با  است،  آمده  پژوهش  این  های در 

اند به صورت منسجم و کارآمد ظاهر صادراتی در ایران سابقه نسبتا طوالنی دارند، ولی تا کنون نتوانسته -صنفی

رایی شده و در رفع موانع صادراتی اقدام چشمگیری انجام دهند. شاید یکی از علل این ضعف، نبود ساز و کار اج

با توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی اتحادیه مناسب با توان از توان آنها در شناسایی اولیه  های صادراتی میشد. 

فعاالن تجارت خارجی و احراز اهلیت و صالحیت علمی و عملی تجار برای معرفی این افراد به وزارت صنعت، معدن 

اتحادیه نقش  گفت  بتوان  شاید  کرد.  استفاده  تجارت  صادرکنندگ و  تخصصیهای  حرفهان،  و  و  ایتر  مجامع  از  تر 

توان های صادراتی میهای صنفی و حتی اتاق بازگانی ایران است و با واگذاری این مسوولیت به اتحادیه اتحادیه 

ها حاکی تا حدودی تجار واقعی را شناسایی کرده و به مراجع ذی صالح صدور کارت بازرگانی معرفی کرد. بررسی

های صادراتی به صورت مباشر خدمات مهمی در زمینه مبادالت کاال به تولیدکنندگان عرضه  یه است که اتحاد  از آن

آنها  می برای  را  ندارند  بازارهای صادراتی  از  تولیدکنندگان که شناختی  از  بازارهای بسیاری  به  ورود  زمینه  و  کنند 

ها در کشور  . کارکرد و نقش اتحادیه دهندکاهش می  آورند. در واقع به نوعی ریسک تشریفات صادرات رافراهم می

کشور   آن  صادراتی  اتحادیه  از سیزده  یکی  در  باید  لزوما  صادرکننده  که هر  نحوی  به  است  برجسته  بسیار  ترکیه 

 .عضویت داشته باشد

ی تجربه  در بخش دیگری از این پژوهش، به بررس//    های خارجی در زمینه ابزارهای جایگزین کارت بازرگانیتجربه 

ارزیابی کشورهای   است.  شده  پرداخته  میمختلف  نشان  برای  ها  مدارکی  جهان  کشورهای  بیشتر  در  دهد 

ماهیت   و  بوده  برای شناسایی  صرفا  مدارک  این  دارد. هرچند  وجود  خارجی  تجارت  حوزه  در  بازرگانان  شناسایی 

ورود تجارت خارجی  امر  در  بخواهد  که  و هر شرکتی  ندارد  بازرگانی  د  کارت  مجوز  باید  که چیزی کند  باشد  اشته 

شبیه مجوز صادرات و واردات است. گاه این مجوزها بسته به نوع کشورها برای انجام فعالیت در یک زمینه خاص  

شود )مانند امارات( و گاه در برخی از کشورها )مانند آلمان( مجوز به طور کلی و به صورت عمومی صادر  صادر می

در  می غالب  رویه  خارجشود.  تجارت  اما  زمینه  نیست،  مجوز  دریافت  به  نیازی  کاالها  اکثر  برای  که  است  این  ی 

با کاربردهای دوگانه نظامی و... باید مجوز   درخصوص برخی کاالهای خاص مانند داروها، مواد غذایی، محصوالت 

ر موارد  ات و صادرات جز دخاصی از نهاد دولتی متولی این امر اخذ شود. به عالوه از کارت بازرگانی یا مجوز وارد

شود. برای مثال در آمریکا برای انجام واردات کاال نیازی به گرفتن مجوز خاصی نیست و هر  خاص، استفاده نمی

تواند نسبت به واردات کاال اقدام کند. در کره جنوبی نیز واردات همه اقالم  شخص مقیم دارای پرونده مالیاتی می 

شوند. همچنین  شود، بدون مجوز خاصی انجام میعالم میخص از سوی دولت ابه جز اقالمی که در فهرستی مش

به صورت تفصیلی    صالح است. در این پژوهش وضعیت پنج کشوربرای واردات اقالم دارویی نیاز به تایید مرجع ذی 

   .مورد بررسی قرار گرفته است

است. در    ۱۹۹6سال  صادراتی« منتشره در    العمل نظامدر ترکیه، مقررات صادراتی براساس »دستور//     :ترکیه

المللی ممنوع است،  این کشور همه کاالها به جز کاالهایی که صادرات آنها براساس قانون، احکام و توافقات بین

ترکیه، می  نظام صادراتی کشور  نیازی به کسب مجوز  در چارچوب دستورالعمل  و  آزاد صادر شوند  به طور  توانند 

کرد که  شد و یک بانک نیز صالحیت واردکننده را تایید می اید مجوز اخذ می ترکیه برای واردات ب  ندارند. در گذشته در 

کند؛ مگر ملغی شده و امروزه برای واردات تمام کاالها، صرفا یک شماره وارداتی کفایت می  ۱۹۹6این نظام از سال 

وارد شدن است یا قابل     و موسسات مجازربط های ذیدر موارد خاص نظیر کاالهای پرخطر که تنها توسط سازمان

نیز »گواهی کنترل« برای اکثر    ۲۰۱۱شان صادر شده باشد. همچنین تا سال  باید تاییدیه اداره امنیت عمومی برای



 
کرد. شد که یک مجوز وارداتی بوده و قابل واردات بودن کاال را تعیین میمحصوالت غذایی و غیرغذایی باید اخذ می 

ل فقط به حیوانات، محصوالت حیوانی و برخی گیاهان و بذرها و... اختصاص بعد، این گواهی کنتر  از این سال به

العمل کار گمرکی الزامی نیست و هر شخص حقیقی یا حقوقی پیدا کرده است. امروزه در ترکیه، استفاده از حق 

نام  کار ثبت پارچه و پوشاک، سازو  دارای شماره مالیاتی امکان واردات دارد. به جهت اهداف نظارتی، برای واردات

پیش شرکت خاصی  تماس  اطالعات  باید  متقاضی  کاالها،  این  واردات  گواهینامه  کسب  برای  و  است  شده  بینی 

گواهینامه و  صادراتی(  مقاصد  سایر  به  فروش  )شامل  آن  فروش  میزان  و  شرکت  اندازه  کیفیت  صادرکننده،  های 

ارائه دهد. همچنین مدارکبین را  واردا  المللی  برای  تجاری، گواهی  موردنیاز  یا سیاهه خرید  فاکتور  از:  ت عبارتند 

فاکتور. همچنین برای کاالهای خاص نظیر کاالهای کشاورزی گواهی سالمت کاال و  مبدأ، بارنامه حمل کاال و پیش

نوشیدنی نظیر  کاالهایی  واردات  دیبرای  مجوزهای  دارویی  و  بهداشتی  لوازم  تنباکو،  و  الکلی  از  های  گری 

محیطی دارند، کسب مجوز از  تبط الزم است. عالوه بر این موارد برای کاالهایی که مالحظات زیست های مرسازمان 

 .زیست نیز نیاز استوزارت محیط 

قانون تجارت خارجی چین، اشتغال به فعالیت در زمینه صادرات و واردات کاال یا تکنولوژی   ۹براساس ماده  //  :چین

نیازمن چین  ثبتدر  تجارتد  اداره  در  مقررات    نام  مطابق  که  است  اداراتی  یا  دولتی  شورای  نظارت  تحت  خارجی 

شوند. البته در برخی موارد براساس قوانین و مقررات و نظر اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای تعیین می

ثبت  به  نیاز  ثبتدولتی  ماده چنانچه  این  براساس  ندارد.  در موارد  نام وجود  منام  نگیرد گمرکات  به  الزم صورت  جاز 

تجارت   نیستند.  مربوطه  وارداتی  و  صادراتی  کاالهای  ترخیص  و  بازرسی  اظهارنامه  به  مربوط  فرآیندهای  انجام 

خارجی برخی کاالها مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نیاز به مجوز خاص دارند که باید در مرحله تاسیس شرکت،  

زرگانی به وی اعطا شود، مجوز خاص این کاالها را با   ست قبل از اینکه مجوزدرخواست شوند و موسس موظف ا

به هیچ کاالها  از  در چین بسیاری  واردات که  زمینه مجوز  در  اما  کند.  آن  دریافت  در مورد  ندارند.  نیاز  گونه مجوزی 

انجام می از سه طریق  اعطای مجوز  نیاز است،  کاال هم که مجوز  از  از طریقدسته  یا  واردات    شود.  اداره مجوز 

شود یا اینکه مجوز به صورت خودکار  شود؛ یا از طریق اداره تعیین نرخ تعرفه واردات مجوز اعطا می صادر می مجوز  

 .شودداده می 

اول واردات  -روش  مجوز  محصوالت  :مدیریت  مانند  هستند  وارداتی  محدودیت  دارای  که  محصوالتی  کلیه  برای 

ساخ در  استفاده  قابل  سمشیمیایی  داروهای  نظامی،  سالح  آسیبت  مواد  و  قابل ی  اوزون،  الیه  به  رسان 

شود و برای یک سال معتبر است. فهرست کاالهای نیازمند  اجراست. این مجوز توسط وزارت بازرگانی صادر می 

 .شودمجوز واردات هرساله از سوی وزارت بازرگانی اعالم می 

واردات  -روش دوم تعرفه  نرخ  انوعی سیاس :سهمیه  تجاری  به عنوان  ت  تولیدات  ست که  از  ابزاری جهت حمایت 

گیرد. در این روش، یک آستانه مقداری )سهمیه( داخلی در برابر کاالهای مشابه وارداتی مورد استفاده قرار می

پایین تعیین می تر از مقدار آستانه باشد، نرخ تعرفه گمرکی آن  شود. در صورتی که میزان واردات کاالی موردنظر 

ر( خواهد بود. در صورتی هم که واردات باالتر از مقدار سهمیه تعیین شده باشد، نرخ  پایین )برخی اوقات حتی صف

گیرد. در حال حاضر در چین این ابزار درخصوص واردات کتان، گندم، شکر، پشم تعرفه بسیار باالتری به آن تعلق می

 .شودو کود شیمیایی به کار گرفته می

روش مربوط به کاالهای بدون محدودیت وارداتی اما نیازمند بررسی این   :ردات خودکارمجوز وااعطای    -روش سوم

سنگ، ماده نسوز، مس، سنگ معدن، زغال است که شامل ماکیان، روغن سبزیجات، مشروبات الکلی، تنباکو، پنبه 

کی مینیوم، محصوالت الکترونیاولیه پالستیک، الستیک طبیعی، الستیک سینتتیک، کاغذ باطله، الیاف سلولزی، آلو



 
فرآوری شده، آفت نفت  نفت خام،  آهن،  نقلیه، ورق و مکانیکی، سنگ  های کش، کود شیمیایی، الستیک وسایط 

تریلن میپلی و  ژانویه    .شوداستر، استیل  بر روی واردات حذف کرد و چین کلیه محدودیت  ۲۰۰5در  را  های کمی 

به  می   محصوالتی که قبال شامل محدودیت واردات یا اعطای مجوز خودکار  شدند در حال حاضر  آزاد  گروه واردات 

شده مجوز  تبدیل  باید  کاالها  صادرات  برای  صادرکنندگان  و  است  نیاز  مجوز  چین  در  واردات،  زمینه  در  اند.اما 

به طور  اختصاصی داشته باشند یا اینکه از مجوز یک شرکت دیگر استفاده کنند. وزارت بازرگانی و اداره کل گمرک  

حدودیت روی برخی کاالهای خاص، هر ساله دفترچه کاالهایی که هدف محدودیت صادراتی  مشترک جهت ایجاد م

کنند و برای آنها سیستم مدیریت اعطای مجوز صادراتی را اجرا  ای مشخص میگیرند را با انتشار دفترچهقرار می 

کشور چین کاال صادر شود    از تامین نیاز مصرفی داخلشود اوال پس از اطمینان  کنند. وجود این مجوز باعث میمی

می  باعث  که  استانداردهاست  برخی  رعایت  به  منوط  فوق  مجوز  اعطای  ثانیا  کشور  و  در  فوق  کاالی  برند  شود 

تدریج معتبر شود و قدرت رقابت  به  یابدمقصد  برای پذیرش و صدور مجوز    .پذیری  در حال حاضر، مقامات مسوول 

ا عبارتند  نماینصادرات  بازرگانی،  وزارت  واحد  ز:  مهم،  بندرهای  در  مستقر  دفاتر  در  بازرگانی  وزارت  مخصوص  ده 

هایی که به طور مشخص در برنامه دولت تعیین ها، مناطق خودمختار و شهرداری اجرایی وزارت بازرگانی در ایالت

س  ربط، ظرف سه روز کاری پیای است، توسط مقام ذبندی منطقهشوند. صدور مجوز که براساس کاال و طبقهمی

شود که  نسخه تهیه می  4شود. فرم درخواست مجوز صادرات در  از تکمیل و تحویل فرم درخواست مجوز انجام می

های مرتبط  سه نسخه از آن متعلق به متقاضی بوده و پس از تایید توسط مقامات مسوول آن استفاده از آنها رویه 

 .دانکی قابل انجام خواهد بوهای گمرکی و تسویه ب با اظهارنامه 

شود.مجوز ر اتریش برای تجارت به مجوز تجاری نیاز است که توسط اتاق صنایع و بازرگانی صادر می د//     :اتریش

تجاری برای اشخاص حقیقی در صورت باطل شدن آن یا مرگ شخص، فاقد اعتبار خواهد بود. فرآیند دریافت مجوز  

های ن نوع تجارت، تعیین محل تجارت، ثبت تجارت حل دریافت پروانه تجاری، تعییتجاری الکترونیکی است و باید مرا

 .انجام شده و... طی شوند

ثبت//     :روسیه الزام  و  هیچ  واردکنندگان  برای  تجارت  مجوز  نه  و  بازرگانی  کارت  صورت  به  نه  خاصی  نامی 

البته ندارد.  وجود  روسی  کنترل،   صادرکنندگان  مشمول  خاص  کاالهای  واردات    برای  یا  صادرات  برای  مجوز  اخذ 

های  به موجب قانون امور گمرکی روسیه، واردکنندگانی که شرایط خاصی را برآورده سازند، از رویه   .ضروری است

ساده بهرهگمرکی  ضمانت تری  ارائه  از:  عبارتند  شرایط  این  از  برخی  بود.  خواهند  تعرفه   نامه مند  پرداخت  برای 

تن بدهی مالیاتی یا تعهدات ایفا نشده در خصوص  خارجی به مدت حداقل یک سال، نداش  مالیات، فعالیت اقتصادی

به جرائم   یا بیشتر در یک سال اخیر، نداشتن سابقه محکومیت  حقوق گمرکی، نداشتن تخلفات گمرکی مکرر دو 

ری که ماموران  کیفری برای مدیران ارشد شرکت و کارمندان دخیل در امور گمرکی و استفاده از یک نظام حسابدا 

 .آزمایی اطالعات ارائه شده برای ترخیص کاالها قادر کندگمرکی را به راستی

واردات و صادرات در امارات متحده عربی منوط به داشتن مجوز بازرگانی و کد بازرگانی  //     :امارات متحده عربی

تبرند. مجوز بازرگانی تنها برای  شوند و در سراسر امارات متحده معاست که توسط اداره گمرک امارات صادر می 

شرکت  اتباع یا  عربی  متحده  میامارات  صادر  و  هایی  باشند  شده  تاسیس  کشور  این  در  که  درصد   5۱شود 

، برنامه کارت طالیی توسط گمرک ابوظبی اجرا شده ۲۰۰۷از سال    .شان متعلق به اتباع همین کشور باشدسهام

تری را  دهای وارداتی ساده ه در تبعیت از قوانین و مقررات، فرآین است که براساس معیارهایی مانند حسن سابق

کند. همچنین واردکنندگان برای برخی کاالها مانند تسلیحات نظامی، موادغذایی، های فوق اعطا میبرای شرکت



 
نهادها از  از واردات  را قبل  باید مجوز الزم  و...  تنباکو  الکلی،  راه دور، مشروبات  از  ارتباطی  ی مربوط اخذ تجهیزات 

 .کنند

 

 فاتح اقتصادی سال کرونا /  ۲۰۲۰افزایش سهم اقتصادی چین از اقتصاد جهان در پایان  

که بسیاری از کشورهای جهان در تالشند تا از ابتالی موارد جدید به ویروس کرونا جلوگیری درحالی  : اقتصاددنیای 

رسد اقتصاد چین دوباره توانسته است روندی  نظر می کنند، تا روند شکننده ریکاوری اقتصادشان متوقف نشود، به

که شیوع ویروس کرونا سبب اعمال یآمیز است. درحالبگیرد و در آستانه گذراندن سالی موفقیت  خوب در پیش

وکارهایشان شد، دومین اقتصاد  قرنطینه در بسیاری از کشورهای جهان و همچنین مشکالت بسیاری برای کسب 

قدر تنها  جهان  پیشبزرگ  براساس  است.  نشده  رکود  دچار  که  است  اقتصادی  فصل ت  در  جهانی  بانک  بینی 

شود و این در حالی است که اقتصاد چین در تر میدرصد کوچک۵  /۲جاری  تابستان، اقتصاد جهانی در پایان سال 

احتماال سال   مخالف،  مثبت    ۲۰۲۰روندی  اقتصادی  با رشد  رساند  ۱/  ۶را  خواهد  پایان  به  های شاخص  .درصدی 

اقتصا بزرگ  پیروزی  نیز  کل  می اقتصاد  تایید  را  کرونا  دوره  طول  در  چین  مبنای  د  بر  محاسباتی  براساس  کنند. 

واحد درصد افزایش    ۱/  ۱جاری میالدی،  های بانک جهانی، سهم اقتصاد چین از اقتصاد جهانی در پایان سال داده 

حالی است میالدی است. این در  ۲۰۱۹قتصاد چین در سال  برابر افزایش سهم اپیدا خواهد کرد که این مقدار سه

که طبق همین محاسبات کاهش خواهد یافت. درحالی  ۲۰۲۰های بزرگ جهان در پایان سال  که سهم دیگر اقتصاد

درصدی مواجه خواهد شد،    ۵/  ۲جاری، با انقباضی  بینی کرده است اقتصاد جهانی در پایان سالبانک جهانی پیش 

اقتصاد   ردومین  خود  صعودی  مسیر  در  جهان همچنان  ابزرگ  مثبت  شد  خواهد    ۱/  ۶قتصادی  ثبت  به  را  درصدی 

درصد از کل اقتصاد جهان   ۱۷/  ۵شود در پایان سال کرونایی جهان، اقتصاد چین  بینی میرساند. نتیجه اینکه پیش

تا به نوعی بتوان اقتصاد چین را تشکیل دهد و گامی بزرگ در راستای رسیدن به رتبه اول اقتصادهای جهان بردارد 

 .برنده جنگ اقتصادی در طول دوره کرونا دانست ترینرا بزرگ 

اقدامات چینی به وسیله سیاست//    نتیجه آشکار  به نسبت مقامات چینی  ریکاوری  این  توانستند  های مختلفی 

های ور و همچنین سیاستدست بیاورند؛ قرنطینه بسیار سختگیرانه در اوایل شیوع کرونا در این کشسریع را به

مبتالی و  میلیارد دالر  ردیابی جمعیت  بودند. دولت چین همچنین صدها  اقدامات  این  از جمله  برای مهار ویروس،  ان 

پروژه  مشوقبرای  سویی  از  و  داد  اختصاص  بحرانی  دوره  این  در  بزرگ  زیرساختی  برای  های  نیز  را  نقدی  های 

هزینه  نظر  تحریک  در  کشور  این  مردم  بسکرد  اکنون  نیز  چین  مقامات  اقدامات  نتیجه  و  گرفت.  است  آشکار  یار 

ها حاکی از آن است که صنعت توریست این کشور و همچنین هزینه مردم در هفته طالیی عنوان مثال گزارشبه 

 .این کشور که در تعطیالت چینی است، به وضوح بهبود یافته است

قعی جنگ ها برنده وا دهد که چینین میقتصاد کالن نیز نشاهای امحاسبات شاخص//    چین برنده سال کرونایی

بوده  از اقتصاد   CNN اند. براساس محاسبات بخش اقتصادی خبرگزاریاقتصادی در دوره کرونا  سهم اقتصاد چین 

سال  پایان  در  اندازه  جهانی  به  میالدی  براساس    ۱/  ۱جاری  محاسبات  این  کرد.  خواهد  پیدا  افزایش  درصد  واحد 

اهاداده  افزایش سهم  مقدار  انجام شده است.  بانک جهانی  در سال  ی  اقتصاد جهانی  از  ، سه  ۲۰۲۰قتصاد چین 

دهد اقتصاد دوم جهان چه  است؛ آماری که به خوبی نشان می  ۲۰۱۹برابر افزایش سهم اقتصاد این کشور در سال  

در سوی دیگر   .رونا برداشته استترین اقتصاد جهان در طول دوره بحران کگام بزرگی برای رسیدن به مقام بزرگ 

ی رقبای چین  کاهش  اما،  آرامی  به  اقتصاد جهانی  از  متفاوت، سهمشان  روندی  در  دنیا  قدرتمند  اقتصادهای  عنی 



 
هزار میلیارد  ۱۴/ ۶جاری میالدی ارزشی به اندازه یافته است. براساس همین محاسبات اقتصاد چین در پایان سال

لری هو اقتصاددان ارشد    واهد بود.درصد از کل اقتصاد دنیا خ  ۱۷/  ۵زه تقریبا معادل  دالر خواهد داشت که این اندا 

معتقد است که حتی بدون اختاللی که در اقتصاد جهانی به واسطه کرونا پیش آمد باز   Macquarie Group چینی در

یی اقتصاد چین برای حرکت در  کرد، اما تواناجاری افزایش پیدا می هم سهم اقتصاد چین از کل اقتصاد دنیا در سال 

ان در دوره بحران کرونا، اهمیت اقتصاد این کشور در جهان را افزایش خواهد داد. او افزود  جهت مخالف اقتصاد جه

 .دهد که ریکاوری اقتصادی در چین نسبت به بقیه دنیا بسیار قدرتمندتر استشواهد نشان می

انداید در هیچ دورهبهبود وضعیت اقتصاد چین شا//    هفته طالیی چین  به  ین در زه هفته گذشته، که مردم چای 

هفته از  مییکی  سر  به  خود  تعطیلی  شناخته های  طالیی  هفته  نام  با  که  تعطیالت  این  نبود.  مشخص  بردند 

های منتشر شده توسط وزارت  های چین از لحاظ مسافرتی است. براساس داده ترین هفتهشود، یکی از شلوغمی

توری و  از  فرهنگ  بیش  در  ۶۳۰سم چین،  امسال  تعطیالت  در  نفر  این مقدار   میلیون  کردند.  این کشور سفر  سطح 

معادل   چینی  ۸۰تقریبا  که  است  سفری  تعداد  سال  درصد  مشابه  دوره  در  رساندند  ۲۰۱۹ها  ثبت  این    .به  هزینه 

رقم   ثبت  با  نیز  با    ۷۰مسافران  برابر  به سطحی  در  درصد هزینه  ۷۰میلیارد دالر  رسید.   دوره مشابه سال قبلها 

درصد از رکود سال قبل کمتر بود. تحلیلگران،    ۱۲میلیون دالری تنها    ۵۸۰یز با ثبت رقم  همچنین فروش بلیت سینما ن

با این وجود ریکاوری اقتصاد چین حتی قبل از   .اندکننده توصیف کردههای منتشر شده از هفته طالیی را دلگرم داده 

برای ششمین ماه متوالی رشد  پایدار داشت. در ماه سپتامبر شاخص صنعتی این کشور    هفته طالیی نیز روندی

تر نیز، همچنان درحال وکارهای کوچکهای دیگر اقتصادی نیز حکایت از آن دارد که بخش کسب کرد. همچنین داده

بخش  دوشادوش  نیز  بخش خدمات چین  گزارشیرشد است.  دارد.  قرار  ریکاوری  روند  در  دیگر  در هفته    های  که 

های خود در دهه اخیر را  ترین انبساطات اقتصاد چین یکی از سریعدهد که بخش خدمگذشته منتشر شد نشان می

های ریکاوری سریع اقتصاد چین کنندگان نیز یکی دیگر از نشانه های مصرفهمچنین هزینه   به ثبت رسانده است.

چین    جاری نگران این بودند که ریکاوری اقتصاداوایل سال   است که همچنان درحال افزایش است. اقتصاددانان در

کنندگان، متعادل نباشد. نگرانی که  های زیرساختی و عدم افزایش کافی در هزینه مصرفدلیل حمایت از پروژه به 

میبه  سیاست نظر  با  بهرسد  همچنین  است.  شده  مرتفع  کشور  این  مقامات  اقتصادی  نگرانی های  از رغم  ها 

ت باورند  نش افزایش  این  بر  آمریکا، تحلیلگران  و  میان چین  اقتصاد  ها  تامین  و زنجیره  در تجارت  که چین نقش خود 

داده براساس  را حفظ کرده است.  آمریکایی ها، سرمایهجهانی  امسال  گذاری مستقیم  اول  نیمه  در  در چین    ۶ها 

 .درصد افزایش پیدا کرده است 

رو  ایی نیز پیشه، اما دومین اقتصاد بزرگ جهان چالشبا وجود ریکاوری قدرتمند اقتصاد چین//    روهای پیشچالش 

این  روستایی  جمعیت  و  فقیر  مردم  بر  سنگینی  عوارض  و  خسارات  کرونا  پاندمی  دیگر،  کشورهای  همانند  دارد. 

درصد نسبت   ۷جاری،  لکشور وارد کرده است. متوسط درآمد ماهانه کارگران مهاجر روستایی در سه ماه دوم سا

دالر در سال(،    ۷۳۵۰درآمد چینی )با درآمدی کمتر از  مبه سال قبل کاهش پیدا کرده است. همچنین خانوارهای ک

دهد که ریکاوری  اند. این موضوع نشان می های دیگر درآمدی تجربه کرده بیشترین کاهش در ثروت را در میان گروه 

  گذاری خارجی خانوارهای با درآمد بیشتر است. از سوی دیگر با اینکه سرمایه کرد خانوارها بیشتر مربوط به  هزینه

ها میان چین و آمریکا یکی دیگر  در چین افزایش پیدا کرده است، اما همچنان براساس نظر تحلیلگران افزایش تنش

 .چین را قطع کندطور کلی روابط اقتصادی خود با روی اقتصاد این کشور است. اگر آمریکا به های پیش از چالش 

 مسترکالس اصغر فرهادی در چین برگزار می شود 



 
جشنواره بین المللی فیلم »راه ابریشم« در کشور چین، از حضور اصغر فرهادی در این رویداد سینمایی   : ايسنا

مهر(   ۲۵تا    ۲۰اکتبر )  ۱۶تا    ۱۱که از تاریخ   هفتمین جشنواره فیلم »راه ابریشم«  .برای برگزاری مسترکالس خبر داد

می برگزار  چین  شیآن  شهر  سالن  در  در  امسال،  سینمایی  رویداد  این  کرونایی  های  محدودیت  سبب  به  و  شود 

ی خواهد  فیلم سینمایی چینی و بین الملل  ۵۰۰شی« میزبان نمایش  »شاآن هایی با فضای باز در سراسر استان

تاریخ     .بود در  نیز  سرشناس  سینماگر  چند  در    ۲۲و     ۲۱)اکتبر    ۱۳و    ۱۲همچنین  مسترکالس  برگزاری  به  مهر( 

جشنواره خواهند پرداخت و تجارب حرفه ای خود در عرصه فیلمسازی را با سینماگران جوان و مخاطبان به اشتراک  

گذارند جا   .می  دو  برنده  ایرانی  کارگردان  فرهادی  »ماوگوژاتااصغر  اسکار،  لهستانی،  یزه  فیلمساز  شوموفسکا« 

چینی و »شو ژنگ« کارگردان، بازیگر، تهیه کننده و فیلمنامه نویس چینی چهره هایی هستند »سانگ ژیا» بازیگر  

کنند برگزار می  ابریشم چین مسترکالس  راه  فیلم  در هفتمین جشنواره  »راه     .که  در جشنواره  فیلم های حاضر 

از ویژه متشکل  ۳۵۰۰میان    ابریشم«  تیم  و یک  اند  انتخاب شده  به جشنواره  ارسالی  با حضور    اثر  فیلمسازان  از 

  .مخاطبان توصیه می کنند فیلم منتخب جشنواره کرده اند و تماشای آنها را به ۱۷اصغر فرهادی، اقدام به انتخاب 

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۲۴کاهش بهای رسمی   ؛۹۹مهرماه  ۲۱

ارز با    ۲۴ارز عمده را اعالم کرد که بر اساس آن، بهای    ۴۷بانک مرکزی امروز )دوشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

امروز)    .کاهش همراه شد ایران  بانک مرکزی  ایرنا،  نرخ رسمی    ۲۰به گزارش  که   ز عمدهار  ۴۷مهر(  اعالم کرد  را 

براین اساس،    .بهای بقیه ارزها نیز ثابت ماند ارز با کاهش روبرو شد و  ۱۰ ارز با افزایش،  ۲۴طبق این گزارش، بهای  

هزار و   ۵۴هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس،    ۴۲هر دالر آمریکا نسبت به روزهای گذشته تغییری نداشت و  

هزار و    ۴۶ همچنین در تابلوی بانک مرکزی، هر فرانک سوئیس  .ریال اعالم شد  ۶۳۹ر و  هزا  ۴۹ریال و هر یورو    ۷۴۳

ریال، روپیه    ۶۷۱هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۹۵هزار و    ۴ریال، کرون نروژ    ۷۷۶هزار و    ۴ریال، کرون سوئد    ۱۲۴

عربی    ۵۷۵هند   متحده  امارات  درهم  و    ۱۱ریال،  کویت    ۴۳۷هزار  دینار  و  ه  ۱۳۷ریال،  روپیه    ۱۹۸زار  یکصد  ریال، 

ریال، ریال عمان   ۴۱۹هزار و    ۵کنگ    ریال، دالر هنگ  ۸۱۷هزار و    ۳۹ریال، یکصد ین ژاپن    ۶۴۱هزار و    ۲۵پاکستان  

ریال،   ۹۹۳هزار و    ۲۷ریال، دالر نیوزیلند    ۹۸۳هزار و    ۳۱عالوه بر این، دالر کانادا    .ریال قیمت خورد  ۲۳۲هزار و    ۱۰۹

هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۷ریال، روبل روسیه    ۳۲۵هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۵۴۷   نوبی دو هزار و راند آفریقای ج

عراق    ۵۳۹ دینار  یکصد  و    ۳ریال،  سوریه    ۵۲۳هزار  لیر  استرالیا    ۸۳ریال،  دالر  و    ۳۰ریال،  ریال    ۳۵۹هزار  ریال، 

و    ۱۱سعودی   بحرین    ۲۰۰هزار  دینار  و    ۱۱۱ریال،  و    ۳۱دالر سنگاپور    ریال،  ۷۰۲هزار  تاکای    ۱۳هزار  یکصد  ریال، 

و    ۴۹بنگالدش   و    ۲ریال، ده روپیه سریالنکا    ۵۳۵هزار  نپال   ریال،  ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۸۰هزار    ۳۵یکصد روپیه 

امروز نرخ   ..ریال تعیین شد  ۶۷۵هزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸یکصد درام ارمنستان   ریال،  ۷۳۹هزار و  

ریال، یک هزار وون  ۱۴۹هزار و  ۱۰ریال، رینگیت مالزی  ۱۵۱هزار  ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند  ۲۵۴هزار و  ۶یوان چین 

و    ۳۶کره جنوبی   اردن    ۵۶۱هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  قزاقستان    ۲۳۸هزار  تنگه  یکصد  و  ۹یال،  ریال، الری    ۸۲۶هزار 

ریال، روبل جدید   ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۸۵۳هزار و    ۲نزی  ریال، یک هزار روپیه اندو  ۱۲۶هزار و    ۱۳گرجستان  

ریال، سامانی    ۸۰۶هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۳۵۸هزار    ۱۶بالروس  

ونزوئال    ۷۰و     هزار  ۴تاجیکستان   جدید  بولیوار  و    ۴ریال،  ترکمنستان   ریال،  ۲۰۶هزار  جدید  ریال    ۱۲منات  هزار 

 .گذاری شدارزش 
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از همکاری های راهبردی تا مقابله با یکجانبه  سفر ظریف به چین؛ /  بازتاب رسانه های خارجی

 گرائی آمریکا 

هایی که سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به چین را منعکس کردند، اهمیت  ه اکثر رسان  -ایرنا  -تهران

های دو کشور در مقابله با یکجانبه گرایی  ساله ایران و چین و همچنین نقش همکاری  ۲۵برنامه همکاری راهبری  

ایران روز جمعه به دعوت همتای مدجواد ظریف وزیر خارجه  به گزارش ایرنا، مح  .اندآمریکا را مورد تأکید قرار داده 

سفر محمد     .چینی خود و در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی برای انجام دیداری دو روزه به چین رفت

های ها و سایت جواد ظریف به کشور چین و دیدار با همتای چینی خود در صدر اخبار برخی از مهمترین خبرگزاری

ها در کنار انعکاس خبر سفر محمد جواد ظریف به چین موضوع  به اتفاق این رسانه اکثر قریب    .ی قرار گرفتخبر

مشترک   راهبری  داده   ۲۵همکاری  قرار  تأکید  مورد  را  کشورمان  و  چین  بین  ها،    .اندساله  گزارش  این  اساس  بر 

الملل را بیش از هر    مریکا در عرصه روابط بینهای یکجانبه گرایانه آحضور قدرتمندانه چین امکان مقابله با سیاست

ساله آن با چین حرکتی هوشمندانه است    ۲۵زمان دیگری فراهم کرده است. روابط ایران و به ویژه برنامه مشترک  

به همین   .های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان را به طرز قابل توجهی افزایش دهدکه می تواند توان مقابله با تحریم

بی رسانه خاطر  وشتر  که سفر  برنامه  هایی  موضوع  اند،  داده  پوشش  را  چین  به  ایران  خارجه  نیز    ۲۵زیر  را  ساله 

در این زمینه، سایت خبری تحلیلی »فاینانشال تریبیون« در خبری به سفر    .اندمطرح کرده و مورد تأکید قرار داده

در   را  آن  و  پرداخت  به چین  وزیر خارجه کشورمان  با یک جانبمحمد جواد ظریف  مقابله  و  راستای  آمریکا  گرایی  ه 

برنامه   بررسی  دانست  ۲۵همچنین  چین  و  ایران  دهها    .ساله  و  ایران  از  حمایت  در  چین  نویسد:  می  نشریه  این 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار لغو   ای در  کشور دیگر که تحت فشار آمریکا قرار دارند، با صدور بیانیه

ساله برای روابط استراتژیک با پکن آماده    ۲۵، تهران یک نقشه راه  همچنین   .های یک جانبه شدکامل و فوری تحریم

  .کند های مختلف را ترسیم میکرده است. این طرح چشم انداز همکاری طوالنی مدت بین ایران و چین در بخش

نوشت: این سفر به دعوت روزنامه واشنگتن پست نیز در خبری به سفر وزیر خارجه کشورمان به چین پرداخت و  

ها بانک ایران را به لیست تحریم   ۱۸هایی تازه نام  گیرد که آمریکا در تحریمبعد از آن صورت می  چین و   یر خارجهوز

ها نوشت: درحالی این روزنامه ضمن اشاره به واکنش تند وزیر امورخارجه کشورمان در برابر این تحریم  .اضافه کرد

یکجان به طور  آمریکا  توافق هسته که  از  تحریم  ای خارجبه  و  یک متحد شد  عنوان  به  بازگرداند، چین  را  ایران  های 

است پایبند  برجام  به  همچنان  ایران  به    همچنین  .سرسخت  دسترسی  قطع  خطر  به  اشاره  ضمن  خبر  این  در 

ایران را اجرا نخواهند های اخیر آمریکا علیه  اند که تحریمسیستم مالی آمریکا آمده است که تقریبا تمام دنیا گفته 

سایت خبری تحلیلی »اوراسیا ریویو« نیز سفر محمدجواد ظریف به چین را پوشش داد و در این باره از زبان    .دکر

این سفر تبادل نظر در مورد تحوالت   ایران در  برنامه اصلی وزیر خارجه  سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نوشت 

پایگاه خبری یورونیوز نیز در بازتاب خبر    .است  دو جانبه بین تهران و پکنای و بین المللی و گسترش روابط  منطقه 

جواد  محمد  با  روز شنبه  دیدار  جریان  در  چین  خارجه  وزیر  یی  وانگ  نوشت:  چین  به  کشورمان  خارجه  وزیر  سفر 

کاهش  ظریف همتای ایرانی خود در در شهر تنگچونگ، خواستار ایجاد بستری »برای گفتگوی چندجانبه« با هدف  

یورو نیوز افزود: بنا بر اعالم پکن، آنها در این گفتگوها بار دیگر بر حمایت دو کشور    .رمیانه شدها در منطقه خاو تنش

گرایی« و »ارعاب« آمریکا در  میالدی تاکید کرده و سیاست »یکجانبه  ۲۰۱۵ای امضا شده در سال  از توافق هسته

کرده  محکوم  را  ایران  ا   .اندقبال  نوشته  پایان  به  در  غربی،  رسانه  بیانیه ین  در  یی  وانگ  دیدار  توسط این  که  ای 

ای شد تا همه ذینفعان در یک  اش منتشر شد، خواستار ایجاد بستری برای گفتگوهای چند جانبه و منطقه وزارتخانه 

اتیک برای های سیاسی و دیپلمسطح برابر در این گفتگوها که با هدف بهبود درک متقابل و برای بحث درباره راه 

به نوشته رسانه ها، چین که با تصمیم آمریکا به خروج از برجام و    .کنندشود، شرکت  ی برگزار میحل مسائل امنیت

تحریم  آمریکا    هابازگشت  و مستبدانه  یکجانبه  اقدامات  با  در چند سال گذشته  نیز  کرده، خود  مخالفت  ایران  علیه 
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https://www.irna.ir/news/84071866/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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تبادل مالی بین تهران و رسد که در سفر ظریف به چین راهکارهایی برای  مواجه شده است. بنابراین به نظر می 

ایران  این خصوص گفته است که  ظریف در  .ساله اندیشیده و تدبیر شود  ۲۵پکن قبل از نهایی شدن سند راهبردی  

پیشبرد همکاری   مانند  موضوعاتی  درباره  چین  و سرمایه   ۲۵و  چینی  ۴۰۰گذاری  ساله  دالری  ایران میلیارد  در  ها 

دیدار رو در   ز دیدار با همتای چینی خود در توییتی به زبان چینی اعالم کرد:وی حتی امروز بعد ا   .توافق نظر دارند

بم وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین داشتم. دیدارهای حضوری در این  پرثمری با دوست خو روی

قائل  دو کشور  میان  روابط  برای  زیادی  اهمیت  دو طرف  که  دهد  نشان  تا  کافی است  زمانی خاص    .ستنده  بازه 

  ۲۵مه همکاری  تر کردن روابط دوجانبه، توسعه برناای از مسائل همچون عمیقظریف گفت: ما اجماع بر سر گستره 

توافق هسته از  با یکجانبه ساله، حفاظت  ایران و مخالفت  تقویت کردیمای  را  آورده است   .گرایی  ادامه  با  وی در   :

دو دیپلماتیک  روابط  سالگرد  پنجاهمین  گرفتن  سال    درنظر  در  که    ۲۰۲۱کشور  دارم  باور  تازه،  فرصتی  عنوان  به 

در   کشور  دو  بین  راهبردی  جامع  مشارکت  شد غنی آیندهمفهوم  خواهد  انگلیسی   .تر  به  دیگری  توییت  در  وی 

زیبا با دوستم وانگ یی در خصوص همکاری استراتژیک جامع داشتم پرثمری در تنگ چونگ  . ما نوشت: مذاکرات 

تالش آمریکا برای ایجاد جهان تک قطبی را رد کردیم. همچنین در خصوص تقویت روابط از جمله   گرایی ویکجانبه 

به تازگی  ظریف  .ای، حفظ برجام و همکاری در خصوص واکسن توافق کردیمهای منطقه ساله، همکاری   ۲۵برنامه  

تحریم  درباره  دیگر  توئیتری  پیام  یک  در  بحبوحهنیز  »در  نوشت:  آمریکا  جدید  کووید  های  آمریکا  ۱۹-شیوع  رژیم   ،

های اخیر  ها این بی رحمیاز بین ببرد. ایرانی های باقی مانده ما برای پرداخت هزینه غذا و دارو را  خواهد کانالمی

را دوام خواهند آورد. توطئه برای گرسنگی دادن به یک جمعیت جنایتی علیه بشریت است. مقصران و کسانی که  

می  ایجاد  را  شرایط  کننداین  می  بلوکه  را  ما  پول  که  کسانی  شد  -کنند،  خواهند  مواجه  عدالت  گفت:    .«.با  وی 

جمهوری اسالمی ایران مورد فشار تحریمی آمریکا هستند و اکنون فشار روی چین در حوزه جمهوی خلق چین و  

دخالت به چشم می خورد،  روابط سیاسی  و  دیپلماسی  تایوان،  تجاری،  در موضوع  آمریکا  که  و هایی  کنگ  هنگ 

های تازه  کردن شریک دهد چین را هم تحت فشار قرار داده و پکن به همین دلیل درصدد پیدا  دیگر مناطق انجام می

 .است

 

 ای برای دفاع از برجام شد چین خواستار گفت وگوی منطقه در دیدار با ظریف ؛ 

های ذیربط به  »وانگ یی«عضو ارشد شورای دولتی و وزیرامور خارجه چین پیشنهاد کرد که همه طرف  -ایرنا  -پکن

منطقه وگوی چند جانبه  از تالش گفت  دفاع  برای  ملحق   هایای  ایران  ای  برنامه هسته  درخصوص  ملل  سازمان 

به گزارش ایرنا، وی در جریان مالقاتی که روز شنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود داشت، گفت    .شوند

سازمان ملل و دستیابی   ۲۰۱۵همه طرف های مربوطه باید به عنوان بخشی از تالش ها برای اجرای قطعنامه   که

راه حل من برنامهبه یک  برای  بپیوندند اسب  ای  گفتگوی چند جانبه منطقه  یک  به   ، ایران  ای  یی    .هسته  تارنمای 

این سخنان را در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در   سی چین گزارش کرده که وزیر خارجه چین

و گفت : چین به پیشبرد اجرای ا  .در جنوب غربی چین بیان کرده است منطقه » تنگچونگ « ، استان یون نن واقع

برنامه مورد  در  جامع  قطعنامه   توافق  و  ایران  ای  داد ۲۲۳۱هسته  خواهد  ادامه  ملل  سازمان  امنیت  در    .شورای 

آرا قطعنامه   ۲۰۱۵سال   اتفاق  به  امنیت  برنامه جامع اقدام مشترک ۲۲۳۱، شورای  بر  تاییدی   را تصویب کرد که 

(JCPOA) دولت وقت ایاالت   های دیپلماتیک چین ، فرانسه ، آلمان ، روسیه ، انگلیس و    با تالش است. این توافق

و راه حل مناسبی برای برنامه هسته ای ایران   متحده برای دستیابی به یک برنامه جامع و بلند مدت منعقد شده

پیشنهاد   ت: چینوزیر امور خارجه چین به عنوان بخشی از تالش ها برای ادامه پیشبرد اجرای برجام ، گف  .است

و گوی در  ایجاد یک ساختار گفت  گفتگو  برای تسهیل  را  ربط  ای و شامل همه طرف های ذی  چند جانبه منطقه 

ابزار سیاسی و دیپلماتیک مطرح می   از طریق  نتیجه حل مسئله هسته ای  ، و در  تفاهم  افزایش  برابر و  شرایط 
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طرفها به بحث   ویی رویکردی باز دارد از پیوستن همهو محتوای چنین گفتگ چین درخصوص شکل وانگ افزود:  .کند

بنا به این گزارش، ظریف گفت که ایران نقش چین را در حفاظت از برجام کامالً تأیید می کند و   .استقبال می کنند

رسانه چینی از قول وزیر    .مایل است با همکاری چین ، روسیه و اتحادیه اروپا کارایی توافقنامه جامع را حفظ کند

خارجه ایران آورده است : ایران از ابتکار عمل چین در بستر منطقه استقبال می کند و امیدوار است که طرف های  

وزیران خارجه ایران و    .مربوطه انعطاف پذیری نشان دهند و به طور مشترک صلح و ثبات منطقه ای را حفظ کنند

مایل است همکاری  گفت: چین وانگ    .گو کردندگفت و   چین همچنین در مورد همکاری در مورد همه گیری کرونا

ظریف با تشکر از حمایت چین برای   در این دیدار  .های خود را در زمینه مقابله با بیماری همه گیر با ایران تقویت کند

 .مبارزه با ویروس ، گفت: ایران مایل است همکاری های خود را با چین در زمینه های مرتبط تقویت کند

 

 مقام چینی خواهان برگزاری مجمعی با حضور ایران در خاورمیانه شد 

وزیر امور خارجه چین پس از دیدار با همتای ایرانی خود و تاکید مجدد بر حمایت از تهران، خواهان    -ایرنا    -تهران  

به گزارش ایرنا،    .جمعی جدید با حضور کشورهای خاورمیانه به منظور کاهش تنش ها در این منطقه شدبرگزاری م

یکشنبه   روز  چین  خارجه  امور  وزیر  یی«  »وانگ  نوشت:  تایمز  استریت  »محمدجواد   ۱۰نشریه  با  دیدار  در  اکتبر 

ظریف« وزیر امور خارجه ایران در شهر »تنگ چونگ« واقع در جنوب غربی چین، همچنین بار دیگر بر تعهد خود به  

کرد و وضع تحریم ها توسط ایاالت متحده علیه ایران را ناعادالنه  ایران )برجام( تاکید    ۲۰۱۵توافق هسته ای سال  

کند که زمینه برای گفت و گوی چندجانبه در  وزارت خارجه چین نیز در بیانیه ای اعالم کرد: پکن پیشنهاد می   .خواند

راه ح و کشف  گفتگو  از طریق  متقابل  درک  تقویت  به  این مجمع  ایجاد شود؛  ذینفعان  با مشارکت  ل های  منطقه 

این بیانیه افزود: روابط ایران و    .سیاسی و دیپلماتیک برای مسائل امنیتی در خاورمیانه کمک شایانی خواهد کرد

است شده  تنش  دچار  آمریکا،  توسط  شده  وضع  های  تحریم  از  کشور  این  حمایت  دلیل  به  سعودی   .عربستان 

دیدار، این  خواندن  ثمر  مثمر  ضمن  توئیتی  در  نیز  ظریف  گرایی    محمدجواد  جانبه  یک  بودن  فایده  بی  نشانه  را  آن 

وزیر خارجه ایران روز جمعه به دعوت همتای چینی خود و در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی    .ایاالت متهده خواند

وی روز شنبه با وانگ یی همتای چینی خود در استان »یون      .و اقتصادی برای انجام دیداری دو روزه به چین رفت

ر جنوب غرب چین دیدار و درباره مهمترین مسایل مورد عالقه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت و نن« واقع د 

 .گو کرد

 

 های روسیه برای جذب گردشگر آغاز مذاکره با آژانس

دنیا معرفی    -ایرنا  -تهران به  برگزاری تورهای مجازی  از طریق  را  ایران  باید  اینکه  بیان  با  تورگردانان  رئیس جامعه 

آژانس  برخی  با  مذاکره  گفت:  کرده کنیم،  آغاز  را  روس  برنامه های طرف  را جزو  ایران  که  قرار دهندایم   .های خود 

پورفرج برای  فرهنگی، گردشگری و صنایع ئت همراه وزیرمیراث سفر به روسیه به عنوان هی درباره ابراهیم  دستی 

حدود   خصوصی  بخش  از  کرد:  بیان  کشور  این  با  گروهی  روادید  لغو  و  تفاهمنامه  حوزه    ۱۰۰امضای  از  نفر 

اماصنایع  بودند،  کرده  آمادگی  اعالم  و...  صنفی  انجمن  تورگردانان،  جامعه  فعلی دستی،  شرایط  از  در  تن  چند 

تشکل را همراهی می  هارؤسای  وزیر  کرددر حد محدود  بررسی خواهیم  را  زمان   کنیم، شرایط  به  را  مذاکرات  و 

آژانس    .کنیمبهتری موکول می برخی  با  اینکه مذاکره  به  با اشاره  تورگردانان  آغاز  رئیس جامعه  های طرف روس 

اتحادیه  با  برای مذاکره  تورگردانان در تالش  افزود: جامعه  تورفرشده است،  به  های  نتیجه آن منجر  ست است که 

های خود های روسیه در حال مذاکره هستیم که ایران را جزو برنامهجذب گردشگر شود. هم اکنون نیز با شرکت

های گذشته تعداد افرادی که از ایران  پورفرج تصریح کرد: در سال  .قرار دهند و گردشگرانشان را به ایران بفرستند

کردند. تالشمان این است با این اتفاق  کسانی بودند که از روسیه به ایران سفر می   رفتند بیشتر ازبه روسیه می 

https://www.irna.ir/news/84072183/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84072308/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84072308/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84072308/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1


 
گروهی، روادید  لغو  و  کنیم مثبت  برعکس  را  روند  جامعه    .این  رئیس  آریا  میراث  از  ایرنا  گزارش  به 

توجه به    بینی تعداد جذب گردشگر ورودی از این کشور بیان کرد: در شرایط فعلی و بادرخصوص پیش  تورگردانان

های فرهنگی است  بیماری کرونا اظهار نظر در این مورد سخت است. آنچه مسلم است، هر کشوری دارای گروه

های طبیعی هستند؛ در روسیه نیز این پتانسیل وجود دارد و ما  مند به دیدن آثار، بناهای تاریخی و جذابیت که عالقه 

را در گذشته گروه  زیادی  ایرا های  به  این کشور  آورده از  این عالقه   .ایمن  به وجود  مندی در روسیه اشاره کرد و  او 

ها شناخت کافی از ایران  افزود: مشکلی که وجود دارد این است که با وجود روابط خوب از نظر سیاسی، روس

نمی فکر  ایران  به  گردشگری  مقصد  انتخاب  در  دلیل  همین  به  و  اینندارند  باید  ما  افزایش     کنند.  با  را  ظرفیت 

های گردشگری اشاره پورفرج به اهمیت شرکت در نمایشگاه   .ها تقویت کنیم وآمدها و شناساندن ایران به آنرفت 

کنیم، اما به این دلیل که روسیه تا  نمایشگاه کشورهای مختلف شرکت می   ۱۱کرد و گفت: ما ساالنه در بیش از  

های روسیه حضور جدی نداشتیم. اگر این گفت  وقت در نمایشگاه عنوان مقصد گردشگری مطرح نبود هیچ کنون به

او با اشاره به تجربه    .های روس آغاز کنیم مطمئنا تعداد زیادی گردشگر را جذب خواهیم کردو شنود را با شرکت

شرکت مالقات کردیم و برای مذاکره صف    ۱۳۰موفق در امضای تفاهمنامه با چین افزود: در حاشیه آن مراسم ما با  

های مسافرتی  ترین شرکتشرکت از بزرگت   ۳۵وآمدها آغاز شد و  ده بود. پس از تفاهمنامه رفت طویلی تشکیل ش

برای آن پیش بازار خوبی است و  از نظر گردشگر  به همکاری کردند. روسیه  ایران شروع  با  بینی مانند چین  چین 

 این همکاری به وجود بیاید، گفت: گیریای که ممکن است به واسطه کرونا در شکلپورفرج درباره تاثیر وقفه .داریم

آن شرکت از  در حال حاضر بسیاری  اما  بود،  نظیر  دادیم بی  انجام  در چین  کاربری  کاری که ما  تغییر  و  نیستند  ها 

او برگزاری تورهای مجازی را یکی از    .اند. اگر شیوع کرونا طوالنی شود این فاصله حتما تاثیرگذار خواهد بودداده 

عرفی ایران در این دوران عنوان کرد و افزود: برای این نگرانی که وجود دارد، شروع به راه انداختن راهکارها برای م

کشورها  دیگر  برای  متنوع  مجازی  پتانسیل کرده  تورهای  همه  که  قومی، ایم  غذایی،  تنوع  از  اعم  ایران  های 

و   را باید نسبت به ایران به روز  هاهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی به دیگر کشورها معرفی شود. ذهن آنجاذبه 

کنیم معرفی  دنیا  در  مجازی  طور  به  را  تورگردانان  .ایران  جامعه  برنامه  رئیس  آغاز  به  ادامه  جذب در  برای  ریزی 

به هند  از  و  کرد  اشاره  چین  بازار  احیاء  و  روس  بردگردشگران  نام  گردشگر  جذب  بعدی  هدف  به     پورفرج  .عنوان 

اشتغ برای  گردشگری  اقشار  الاهمیت  در  صنعت  این  از  حاصل  درآمد  که  دلیل  این  به  افزود:  و  کرد  اشاره  زایی 

می تقسیم  میمختلف  میشود،  گردشگری  با  تنها  ما  دهد.  نجات  اقتصادی  بد  شرایط  از  را  جامعه  توانیم تواند 

 .های کشور هزینه کنیماقتصاد کشور را توسعه دهیم و پول نفت و گاز را برای زیرساخت

 

 ایران و سیاست متعادل چین

در    -ایرنا  -تهران و  امور خارجه چین  به دعوت وزیر  امور خارجه کشورمان  وزیر  آمده است:  آرمان ملی  روزنامه  در 

برهه  در  اتفاق  این  کرده است.  به چین سفر  بلندپایه  که چین خواهان راس هیاتی  رقم خورده است  زمان  از  ای 

و گسترش همکاری ایران  با  ارتباط  زمینه تقویت  در  از  ها  مختلفی  از چندجانبههای  دفاع  با  جمله  مخالفت  گرایی، 

یک زورگویی  بین های  عدالت  توسعه استجانبه، حفظ  درحال  منافع مشترک کشورهای  و  آرمان    .المللی  روزنامه 

مهر، یادداشتی را به قلم مهدی صفری سفیر سابق ایران در چین، منتشر کرده است که در ادامه  ۲۱ملی دوشنبه 

را می خوانیم آن  برنامه جامع مساله هستهپ :متن  تاثیرگذاری  و  اعتبار  به حفظ  بوده  کن همیشه  ایران متعهد  ای 

خوبی ثابت کرد. به باور چین، حفاظت از برنامه  است و این امر را در شورای امنیت با ایستادگی در مقابل آمریکا به 

به  نتایج  از  به معنای حفاظت  توسط چندجانبه دستجامع  و فصل مشکالت   گرایی، حفظ اصولآمده  اساسی حل 

ای جانبه حساس ازطریق مذاکرات و حفظ اعتبار سازمان ملل و شورای امنیت است. چین مخالف هرگونه اقدام یک

قطعنامه   و  جامع  توافق  اجرای  تقویت  به  و  شود  برجام  توافق  تضعیف  به  منجر  که  فصل    ۲۲۳۱است  و  حل  و 

https://www.irna.ir/news/84072692/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
هسته  مساله  میسیاسی  ادامه  ایران  تحریمچین    .دهدای  لغو  مقوله  بوده در  ایران  حامی  نیز  تسلیحاتی  های 

است. باید توجه داشت که امروزه چین و روسیه پیگیر حفظ برجام و منافع ایران هستند اما آنها باید به فکر کشور  

ایاالت  با  امروز  تجارتشان  از  زیرا حجم سنگینی  باشند  نیز  انجام میخودشان  بزرگمتحده  امروزه  با شود.  زار  ترین 

میلیارد دالری را از بین ببرد. چین در این میان با یک سیاست  ۴۵۰تواند این بازار  محصوالت چینی، آمریکاست و نمی

ساله به دنبال این است تا   ۲۵هایی همچون قرارداد  متعادل در حال طی کردن این مسیر سیاسی است و با مقوله

های گذشته پر فراز و نشیب بوده است به  ست چین در سال همکاری اقتصادی خود را با ایران حفظ کند. اگر سیا

چین آنچه در صحبت عنوان کرده در   .این علت بوده است که همچون سایر کشورها باید به فکر منافع خود نیز باشد

برخی سیاست از  را مجبور  ترامپ  تا جایی که حتی  بوده است  آن استوار  بر  نیز  در  عمل  بکشد.  های خود دست 

توان آینده م و غالت مشاهده کردیم که چین به چه شکلی رفتار کرد. بر طبق همین اصول است که میمساله گند

سیاسی ایران و چین را روشن متصور بود البته عملکرد کشورها نیز در این میان بسیار اهمیت دارد. این یک مقوله  

پایدار را در خصوص چین در دست با اعتمادسازی روابط  متقابل است. ایران نیز باید یک سیاست  ورکار قرار دهد و 

سیاست از  و  دهد  ارتقا  کشور  این  با  را  همخود  کشورهای  امروزه  شود.  پرهیز  زیگزاگی  نیز  های  آمریکا  پیمان 

اند روابط خوبی با چین داشته باشند و بنابراین ایران که سیاستی مستقل دارد و وابسته به غرب و شرق  توانسته 

 .سیاست جامع و اعتمادمحور یک همکاری خوب با این کشور قدرتمند داشته باشد تواند با یکنیست می 

 

 تجارت آسان مهمترین مزیت پیوستن ایران به اوراسیا است   اختصاصی ایرنا؛

تر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیالن گفت : انجام تجارت آسان و تسهیل در مدیرکل دف -ایرنا -رشت 

یونس  .قوانین و مقررات از مهمترین عوامل در موفقیت بهره مندی از مزایای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا است

یک    رنجکش با گذشت   : داشت  اظهار  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  گفت  در  یکشنبه  اتحادیه  روز  به  ایران  پیوستن  از  سال 

همکاری های اقتصادی اوراسیا باید با ارزیابی دقیق از میزان بهره مندی از مزایای این همکاری مشکالت ، فرصت 

وی اضافه کرد : حجم مبادالت اقتصادی و تجاری   .ها و چالش های پیش روی تجارت کشور را مورد بررسی قرار داد

عد  دهنده  نشان  شده  در  انجام  گمرکی  تفاهمنامه  این  مزایای  از  گیالن  استان  بویژه  کشور  کافی  برخورداری  م 

است روسیه  بویژه  ها  کشور  با سایر  و    .مقایسه  تجارت  آسان سازی  برای  هایی  گام  چند  هر   : آور شد  یاد  وی 

ن تجارت و زیر ساخت های حمل و نقل و قوانی   اما کاستی های   برداشته شده صادرات برداشتن مشکالت در روند

ارزی مناسب   مباحث  برخورداری  عدم  در  موانع  مهمترین  از  کشور  بین     در  همکاری  این  های  مزیت  از  کافی  و 

برخی قوانین و تسهیل در     عضو میز اوراسیای استان گیالن با تاکید بر رفع موانع صادراتی و اصالح  .المللی است

صادرا در  موفقیت  راه  تنها  داشت:  اظهار  صادرات  بر  روند  صادراتی  استراتژی  داشتن  ملی  اقتصاد  به  کمک  و  ت 

است جهانی  بازار های  نیاز سنجی  و  داخلی  تولید  های  ظرفیت  کشور های عضو   .اساس  بازار   : گفت  رنجکش 

آن است    و تامین نیازمندی های   اوراسیا بویژه روسیه فرصت بسیار خوبی برای ایران به منظور حضور در این بازار

وی تصریح کرد: حتی در بدترین   .محور نباشیم قادر به استفاده از این فرصت و موقعیت نخواهیم بود  که اگر برنامه

با آن روبرو است موقعیت های ترانزیتی و نزدیکی   شرایط اقتصادی که اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا جهان 

با توجه به شبکه های ارتباط ، زمینی و دریایی و هوایی مخصوصا در ریلی   ایران به بازار های روسیه و اوراسیا 

است که می تواند با تامین نیازکشورهای مقصد تهدیدها را به فرصت تبدیل و منجر به توسعه    استان گیالن مزیتی

بازارهای جهانی   .صادرات شود در  برای حضور  تدوین استراتژی مناسب  و  زیر ساخت ها  تکمیل   : افزود  رنجکش 

و بزودی با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام شده و پیگیری های صورت    تاکید شده  راهکارهایی است که بر آن

شاهد تغییراتی در ناوگان حمل و نقل گیالن و افزایش تجهیزات و    بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گرفته توسط

ستانداری گیالن تاکید کرد :  مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ا   .امکانات جدید در این زمینه خواهیم بود
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روند اتفاقات با توجه به شرایط و موقعیت های کشور و استان رو به بهبود است اما باید واقع گرایانه رویدادهای  

  ۱۳۹۵ایران در سال    .بازار و نیاز های آن را با توجه به مناسبات دیپلماتیک پیگیری و بر اساس منافع ملی اقدام کرد

منطقه آزاد تجاری میان کشورمان و این اتحادیه را به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا ارائه  پیشنهاد ایجاد یک  

سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و   ۲کرد، پیشنهادی که مورد استقبال اعضای این اتحادیه قرار گرفت و پس از  

تا  در  موافقتنامه  این  باالخره  آنها،  ترجیحی  تعرفه  میزان  و  اقالم  آستانه    ۱۳۹۷اردیبهشت    ۲۷ریخ  کیفی  شهر  در 

قلم کاال با تعرفه ترجیحی میان ایران و   ۸۶۲تجارت   ۱۳۹۸سرانجام در اوایل آبان ماه سال    .قزاقستان به امضا رسید

شد آغاز  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  عضو  همین   .کشورهای  از  یکی  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  دیگر  عبارت  به 

میالدی به جای اتحادیه گمرکی    ۲۰۱۴است که با حضور روسیه، قزاقستان و بالروس از سال  ای  های منطقه ائتالف 

اکنون تنها پنج کشور عضو  اگرچه هم  .قرقیزستان و ارمنستان را نیز در خود جای داد   اوراسیا تشکیل شد و سپس

از   بیش  اما  اتحادیه هستند،  بین   ۴۰این  اندوکشور و سازمان  از جمله چین،  نزی، کره جنوبی، هند، مصر، المللی 

آمادگی   اعالم  اتحادیه  این  چارچوب  در  فعالیت  برای  التین  آمریکایی  حوزه  کشورهای  برخی  حتی  و  صربستان 

میلیون   ۱۸۳میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از    ۲۰اکنون کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا    .اندکرده 

که   دارند  جمعیت  ج  ۵.۲نفر  جمعیت  میدرصد  شامل  را  با  هان  سنگاپور  و  ویتنام  ایران،  اسالمی  جمهوری  شود. 

ها برای حضور صربستان، مصر، آرژانتین، اردن و تایلند نیز ادامه  اند و رایزنی های موقت به آن متصل شدهتوافقنامه 

ررسی آمادگی زیرساخت نامه میان ایران با اتحادیه اوراسیا، آزمونی برای ب به باور مقامات ایران عقد موافقت  .دارد

زیرساخت  تا  شود  می  سبب  و  است  جهان  با  رفع  تجارت  برای  و  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  تجاری  مبادالت  های 

با ارمنستان از طریق منطقه ارس دارای مرز خاکی بوده و با اتصال خط   .ریزی شودمشکالت آن برنامه  آهن  ایران 

شا  -جلفا امتداد  در  آن  ریلی  مسیر  بیناصالندوز،  شمالهراه  شرق  -المللی  و  می  -جنوب  تکمیل  از     .شود غرب 

در    .تواند از طریق برقراری خطوط کشتیرانی و هواپیمایی ارتباط داشته باشدسوی دیگر کشور ما با روسیه می

تحریم تحت  ایران  اسالمی  جمهوری  که  تعهداتش  شرایطی  به  نتوانسته  نیز  اروپا  و  دارد  قرار  غرب  ظالمانه  های 

همهجا همکاری  بپوشاند،  عمل  فرصتمه  اوراسیا  با  منطقهجانبه  مبادالت  توسعه  برای  را  فراوانی  و های  ای 

خواهد ساخت فراهم  کشور  این  غیرنفتی  صادرات  موافقت  .افزایش  عقد  تا  با  اوراسیا  اتحادیه  با  ایران  میان  نامه 

شده است تا حدی که بیماری مرگبار کرونا که  جانبه میان دو طرف افزوده  های همهکنون هر روز به میزان همکاری

های بزرگ جهانی را فلج کرده، نتوانست از این مبادالت بکاهد که این مساله از پایداری  تا کنون اقتصاد اکثر قدرت 

دارد حکایت  اتحادیه  با  اقتصادی  و  تجاری  روابط  توسعه  قابلیت  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با  اعالم    .تجارت  بنابر 

تا  (  ۱۳۹۸آبان    ۵ان توسعه تجارت حجم کل تجارت با اتحادیه اوراسیا از زمان آغاز همکاری با این اتحادیه )از  سازم

درصد رشد    ۱۴میلیون دالر رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل    ۴۱۷میلیارد و    ۲خرداد سال جاری به    ۳۰

کاهش حج  و  کرونا  ویروس  رغم شیوع  میزان رشد علی  این  که  داده  داشته  رخ  المللی  بین  در سطح  مبادالت  م 

 .است

 

 با اقتصاد ایران FATF بازی لیست سیاه

به تدریج اقتصاد کشور را در    ۹۸از اواخر سال   FATF قرار گرفتن ایران در لیست سیاه  -ایرنا  -تهران/    پورراضیه علی

بودند داده  آن هشدار  به  نسبت  بارها  کارشناسان  که  داد  قرار  نامطلوبی  "گرو  ۹۸اسفند    .شرایط  که  ویژه  بود  ه 

به مالی" موسوم  اقتصاد   "FATF" اقدام  با عنوان »کابوس  که  اتفاقی  داد،  قرار  در لیست سیاه خود  را  ایران  نام 

ایران پس از توافق برجام از لیست سیاه این کارگروه خارج و    .شودایران« از طرف برخی اقتصاددانان از آن یاد می 

ایر به  کارگروه  و  بود  لیست خاکستری شده  کنوانسیونوارد  به  مربوط  لوایح  اگر  که  داد  با  ان هشدار  مبارزه  های 

تر به تصویب نرساند، بار دیگر نام این کشور را در لیست سیاه  پولشویی و تامین مالی تروریسم را هر چه سریع 
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پایاها و دالیل و منطق ، تمام تالش ۹۸در نهایت، در بهمن سال    .قرار خواهد داد با به  ن رسیدن ها کارساز نشد و 

بررسی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی   مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای 

، پرونده بررسی این الیحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام  (CFT) مقابله با تأمین مالی تروریسم

 .مالی در مجمع بسته شد

ماه از قرار گرفتن ایران در لیست    ۶حاال بیش از  //    FATF ه ورود به لیست سیاههشدارهای کارشناسان نسبت ب

می میسیاه  تجربه  را  روزهایی  ایران  اقتصاد  و  بسیاری  گذرد  که  همان  کند  در  اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاددانان 

بهمن   و  دی  به  ۹۸بحبوحه  پیوستن  »با  بودند.  داده  را هشدار  نم FATF آن  گلستان  ایران  این  یاقتصاد  اما  شود، 

کند« این چکیده صحبت تمام کسانی بود که  ترین روابط تجاری و بانکی با برخی کشورها را حفظ میاقدام حداقلی

می  چشم  به  را  روزها  بود:    .دیدنداین  گفته  زمان  آن  در  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  شرفی،  سهراب 

ایران در لیست سیاه موجب کاهش دوبا  به احتمال بسیار زیاد قیمت  »قرارگرفتن  ره ارزش پول ملی خواهد شد. 

دالر، یورو، پوند، درهم و ارزهای خارجی بار دیگر افزایش یابد. با این اتفاق باید شاهد افزایش مجدد قیمت کاالها و  

نتقال  خدمات باشیم. از آنجا که تولید ما به کاالهای خارجی وابسته است، هرگونه مسدودشدن دادوستد و نقل و ا 

بانک  با  تمامپول  قیمت  و  داخلی  تولید  بر  جهان  بودهای  گذارخواهد  اثر  نیز  داخلی  محصوالت  زمان    «شده  همان 

تواند نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه  می FATF سیاهایران به لیست اقتصاددانان هشدار دادند که ورود  

ایران همکاری با  نیز  تحریم  زمان  در  داشتکه  مشکل  هایی  دچار  را  عبدالناصر همتی، ند  زمان  آن  در  چنانچه  کند؛ 

 اند که وارد شدن ایران به لیست سیاهرئیس کل بانک مرکزی نیز صریحا اعالم کرد: چین و روسیه به ما اطالع داده 

FATF آنها خواهد داشت با  بانکی کشورمان  مبادالت  بر  گفتهگفتنی  .تاثیر منفی  را  ماه    ۶  ها همانگفتنی»  ایمها 

فرد، اند« این را حسن فروزانها جامه عمل پوشیدهای در میان نیست، حاال فقط گفتنیپیش گفته شده و حرف تازه

می تهران  بازرگانی  اتاق  در  فساد  با  مبارزه  و  قضایی  حمایت  کمیسیون  به  فروزان   .گویدرئیس  زمینه  این  در  فرد 

تواند مشکالت اقتصادی را  نمی  FATF ادیم که اگرچه پذیرفتنخبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: »همان زمان توضیح د

فعالیتریشه  برخی  مانع  تحریم همچنان  مسائل  و  کند  نپذیرفتنکن  اما  خواهد شد،  فعالیت   FATF ها  ادامه  مانع 

می روسیه  و  چین  همچون  کشورهایی  با  ایران  بانکی  با  خود  فعالیت  ادامه  به  مایل  سیاسی  دالیل  به  که  شود 

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: امید نداریم با پذیرش پالرمو، زمینه بهبود روابط اقتصادی با اروپا و    .«هستند

ها وابسته است و فعاالن اقتصادی اروپا مایل متحدانش برقرار شود، چرا که توقف روابط با این کشورها به تحریم

تحریم  نقض  نیستندبه  آمریکا  کشورهای  .های  او  گفته  برابر  به  در  است  ممکن  که  چین  و  روسیه  همچون  ی 

را   FATF هایی حاضر به همکاری باشند، حاضر نیستند برای ادامه ارتباط با ایران قوانینهای آمریکا به روش تحریم

 .نیز زیر پا بگذارند و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، باعث قفل شدن روابط اقتصادی با این کشورها شده است

ه باعث  فروزان  پالرمو  نپذیرفتن  به هرحال  کرد:  اظهار  بازار  در  ارز  قیمت  افسارگسیخته  به رشد  اشاره  با  مچنین 

های اقتصادی گذشته شده است؛ ارزهایی که به موجب صادرات، در  شدن جابجایی ارزهای حاصل از فعالیت  کند

های ها نیازمند فعال شدن ظرفیت آن   اند و جابجاییها باقی مانده نزد بانک  کشورهایی همچون چین و کره جنوبی  

ایم  رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بارها گفته   .بانکی است

مدت برای  نه به عنوان راهکار بلندمدت برای جلوگیری از مشکالت ارزی، اما به عنوان نسخه کوتاه  FATF که پذیرش

از دوران تحر این الیحه پذیرش میگذار  اگر  این میزان  یم است. چنانچه  را تجربه   شد، چه بسا  ارزی  از محدودیت 

منتقدان  .کردیمنمی که  کرد  امیدواری  اظهار  به  بینانه واقع FATF او  توجه  با  و  کنند  نگاه  عملکردشان  نتیجه  به  تر 

تا از این تنگنا خارج شویمشرایط و محدودیت  توان فهمید  ماه می   ۶اال پس از گذشت  و ح  .های کشور، کمک کنند 

رئیس  میان میوقتی  به  اقتصادی سخن  از محاصره  از چه میجمهوری  که  آورد،  در حالی است  اینها  گوید. همه 

 .ندارد FATF منتقدان دولت مدعی هستند وضعیت اقتصادی امروز ایران، ارتباطی به قرار گرفتن در لیست سیاه



 
 

 جنگ تجاری چین و آمریکا در میدان ارزهای دیجیتال 

اقتصاد    -ایرنا-تهران به عنوان دومین  بین چین،  و  ارز ملی  یک  به عنوان  دیجیتالی کردن »یوان«  در پی  دنیا  بزرگ 

سایت خبری تحلیلی   .تواند جبهه جدیدی را در جنگ تجاری این کشور با آمریکا بگشایدالمللی است. این اقدام می 

مسیر در گزارشی تحلیلی به نقش ظهور ارز دیجیتال ملی چین در تعیین   (Modern diplomasy) دیپلماسی مدرن

آینده نظام جهانی و بین المللی بانکی پرداخته و آینده ارزهای دیجیتال را در قالب سه سناریو مختلف مورد بحث 

اقدامات چین در راستای توسعه ارز    رویترز هایخوانیم: طبق گزارشدر این گزارش تحلیلی می    .است قرار داده

دیجیتال به گسترش و تقویت جایگاه یوان در عرصه بین المللی و کاهش وابستگی این کشور به دالر در سیستم 

به  ارز دیجیتال  المللی منجر شده است. بعالوه، حق صدور و کنترل  بین  پرداخت  یک "میدان جنگ جدید" در   های 

دولت  بین  استرقابت  تبدیل شده  در    .ها  مرکزی  بانک های  پنجم  چهار  به  نزدیک  موجود  گزارش های  اساس  بر 

اند. ارز دیجیتال ملی عنصر کلیدی  سراسر جهان ایجاد سیستم های تسویه حساب دیجیتال ملی را بررسی کرده

سی بی  »  .شودنیز گفته می  (CBDC) های دیجیتال بانک مرکزیها است. به این ارزهای ملی ارزدر این سیستم 

می کنترل  فراملی  یا  ملی  مرکزی  بانک  توسط  که  است  مجازی  پول  نوع  یک  سی«  بانک دی  مورد  مانند  شود، 

های حافظه رایانه ثبت شده و به صورت نقدی صادر  مرکزی اروپا و فقط به صورت اطالعاتی است که روی تراشه

ارز دیجیتال ملی با رمز ارزهای رایج امروزی متفاوت است. سی بی دی سی به طور کامل توسط    البته  .شودنمی

شود. برخالف اکثر ارزهای رمزپایه امروزی، این ارزها به صورت متمرکز منتشر  موسسات مالی دولتی کنترل می

بیمی که سی  مرکزی  بانک  هستند.  دیجیتال  شکل  به  "کاغذی"  سنتی  پول  معادل  و  صادر    شوند  را  سی  دی 

سی  کند. هر واحد  کند، هم به عنوان تنظیم کننده و هم دارنده حساب کلیه دارندگان ارز دیجیتال ملی عمل میمی

 .کندبی دی سی به عنوان معادل اسکناس کاغذی عمل می

کند.  یچین به عنوان یک پیشگام در معرفی ارزهای دیجیتال ملی عمل م//    چین؛ پیشگام در دیجیتالی کردن ارز

در سال   دیجیتال  یوان  مورد  در  نظری  تحقیق  آغاز۲۰۱۴اولین  بانک خلق چین  ابتکار  به  در     ،  تحقیق  آزمایشگاه  و 

های  ظاهر شد. در پایان آوریل سخنگوی بانک خلق چین تایید کرد که آزمایش  ۲۰۱۷مورد ارزهای دیجیتال در سال  

در این گزارش ضمن تأکید بر اهمیت پیامدهای ژئوپلیتیکی   .دیجیتال یوان در چندین شهر چین در حال انجام است

های ویژه ایاالت  انتشار سی بی دی سی آمده است: چند سال پیش »نیوزویک« اشاره کرد که مقامات و سرویس

متحده از همان روزهای اول ظهور، اولین ارز رمزنگاری خصوصی، یعنی بیت کوین را زیر نظر دارند. چیزی که آنها  

های غیر دولتی، موفق به ایجاد  ها و چه سازمانترسند این است که "دشمنان آمریکا"، چه دولت ز آن میبیشتر ا

فشار   شوند که حداقل به دالر آمریکا بستگی نخواهد داشت. در این صورت ایاالت متحده یک ابزار     یک شبکه مالی

در حال حاضر ، دالر   .از دست خواهد داد   کندتوانست علیه مخالفان و دشمنان استفاده  مهم غیر نظامی را که می

تشکیل می  را  ارزی در سراسر جهان  مبادالت  و  معامالت  پنجم  از چهار  از  بیش  قادر است  آمریکا  نتیجه،  در  دهد. 

با قرار دادن افراد، سازمانها یا کشورها در لیست سیاه در سراسر دنیا جلوگیری کند. در حال  عملیات های مالی 

های ایاالت متحده وسسات مالی از ترس از دست دادن فرصت پرداخت به دالر، مطابق دستورالعملحاضر، اکثر م

 .کنندعمل می

هستند که نفوذ سیاسی ایاالت متحده از طریق   ارزهای دیجیتاِل دولتی ابزارهایی قوی//    احتمال پایان سوئیفت

پر ارزها  این  کند.  می  تهدید  را  »سوئیفت«  بانکی  بین  تسویه  را  داخت سیستم  دالر  مشارکت  بدون  و  فوری  های 

های ایاالت متحده، کانادا، سنگاپور، هنگ کنگ و تایلند  کنند. در میان عصبانیت فزاینده از افزایش تحریمتضمین می

اروپا   بانک مرکزی  آمریکایی هستند.  بانک های  و  پرداخت بدون حضور سوئیفت  تبادل اطالعات و  آزمایش  در حال 

برا را  پروژه کارگروهی  در  تعامل  ایجاد  امکان  بررسی  سوئد، ی  ژاپن،  کانادا،  مشارکت  با  دیجیتال  ارز  ملی  های 
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انگلیس تشکیل داده است و  یوان دیجیتال می  .سوئیس  این موضوع، ظاهراً  به  ایاالت  با توجه  به ویژه برای  تواند 

ای از کشورها در آفریقا، خاورمیانه و  متحده تهدید کننده باشد. به شرط تالش پکن برای این منظور، به زودی حلقه 

 .دهندشوند که تجارت خود را بدون استفاده از دالر آمریکا انجام میجنوب شرق آسیا ظاهر می

سناریو   .چندین سناریو برای شکل گیری "چند قطبی" ارز دیجیتال وجود دارد//    ارز دیجیتال و سناریوهای پیش رو

ی ایاالت متحده آمریکا و چین و در صورت تداوم حرکت چین برای گسترش  در میان تقابل تجاری و مالی فعل :اول

اقتصاد جهانی، محتمل در  ارزهای دیجیتال، دالر و  حضور خود  "دو قطبی"  به سمت سیستم  ترین سناریو حرکت 

اما عمدتا منطقه  با نقش مهم  ژاپن استیوان  یورو دیجیتال و ین  ن :سناریو دوم  .ای  این حال، در شرایط  گرانی با 

فزاینده نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی در مورد افزایش تقابل دالر و یوان، فرصتی برای ارز دیجیتال سوم  

بود خواهد  یورو  دیجیتال  ارز  سومین  شد؛  خواهد  سوم    .فراهم  ارز   :سناریوی  یک  ظهور  امکان  به  سوم  سناریو 

لی کردن" حق دریافت وام از صندوق بین المللی پول. روند  دیجیتال "جهانی" اشاره دارد. به عنوان مثال، "دیجیتا 

از کشورها به صنعتی نیاز بسیاری  و  با وقوع بحران کرونا  سازی مجدد، ممکن است روح  تقسیم اقتصادی همراه 

ای در ایده یک ارز دیجیتال غیر دولتی بین المللی بدمد. در این سیستم غیر دولتی ابزارهای پرداخت دیجیتال  تازه 

خوانیم: ورود یک ارز دیجیتال  در پایان این گزارش می  .ولتی، خصوصی و شرکتی در کنار هم حضور خواهند داشتد

شود یک تأثیر اقتصادی و سیاسی ایجاد  ملی که توسط مقامات مالی یکی از برترین اقتصادهای جهان منتشر می

 .ی سیاست بین الملل خواهد کاستکند و به میزان قابل توجهی از اهمیت تعدادی از ابزارهای سنتمی

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 شکست تاریخی حاکمان آمریکا از ایران

اند و تا اذعان رسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حاکمان آمریکایی برابر ایران دچار شکست تاریخی شده  

، آقای سعید خطیب زاده در گفتگو خبرگزاری صداوسیما به گزارش   .آنان به این شکست، زمان زیادی نمانده است

با اینکه از برجام    برنامه رادیویی، تصریح کرد: شکست در رفتار ایاالت متحده کامال مشخص است، این کشور  با یک

آن که  ندادیم  اجازه  ما  اما  است،  داده  انجام  ایران  شکست  برای  را  خود  توان  تمامی  شده،  کمی خارج  حتی  ها 

حوزه دارو اشاره و اظهار کرد: ایالت متحده از  ها علیه ایران در  آقای خطیب زاده به تحریم   .احساس پیروزی کنند

ی دادن به مردم ایران انجام دهد ابایی ندارد و به دنبال فشار حداکثری بر  اینکه تمام تالش خود را در جهت گرسنگ

نیاز  تامین  و  منافع ملی  از  دفاع  و دولت،  اما وظیفه حاکمیت  ایران است،  تمامی مردم  و  های قطعی مردم است 

وشرکت کار مینهاد   ها  قوا  تمام  با  مسئول  دارو های  تولید  با  تا  داخلکنند،  در  نیاز  مورد  برخی   های  واردات  یا  و 

 .ها از خارج نیاز داخلی را تامین کننددارو 

بانک کشور از سوی آمریکا و اختالل   ۱۸وی در ادامه درباره تحریم //  تحریم دارویی ایران جنایت علیه بشریت است

ت علیه بشریت  دهد و ابایی هم در انجام آن ندارد، جناین دارو گفت: اقدامی که آمریکا انجام می در واردات و تامی

تاثیری برما  ها میاست. آن خواهند در ایام باقیمانده از بیشترین فشار استفاده کنند، اما در عمل این اقدام هیچ 

مریکا علیه ایران بیشتر روانی است، چون در  های جدید آسخنگوی وزارت امور خارجه افزود: عملکرد تحریم   .ندارد

ا  نبوده  موفق  کنون  تا  الملل  بین  ولی خودشان هم میعرصه  باور  ند،  را  تبلیغات کسی حرفشان  این  با  که  دانند 

آقای خطیب زاده تصریح کرد: دنیای امروز یک کشوری با داشتن کوهی از    .دانندکند و خودشان هم این را مینمی

المللی و رئیس جمهوری روانپریش نمی  مشکالت داخلی و به طور دائمی تحربین  یم کند،  تواند، کشور دیگری را 

مرز فعال داریم، البته    ۱۵کشور همسایه و    ۱۵وی در ادامه افزود:    .اینگونه اقدامات بیشتر یک کارزار روانی است
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تا کنون توانسته طرف با ایران بترساآمریکا  ها توان روانی باالیی  ند، چون این کشورهای تجاری خود را از مراوده 

 .های باالی ایران واقعا پایین استات امنیتی و دستاورد نداشته اند، توان آمریکا در برابر اطالع

آقای خطیب زاده درباره اهانت اخیر ترامپ ضد مردم ایران اظهار  //    هتاکی ترامپ به مردم ایران از روی ترس است

رذایل    کرد: پس از این هتاکی ما در توئیتی پاسخ وی را دادیم، اما باید گفت او به هیچ آدابی پایبند نیست و ترامپ

دارد  زیادی  اخالقی  و  رفتار   .رفتاری  گفت:  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  بسخنگوی  سیاست  در  ترامپ  ین های 

دهد جواب او را با همین بی ادبی پاسخ دهیم. این بی ادبی از روی ترس  الملل نمونه ندارد و ادب به ما اجازه نمی

اوست شجاعت  دلیل  به  نه  تحریم   .و  در  آمریکا  افزود:  ترور  وی  به  حتی  گرفته  نظر  در  ایران  برای  که  هایی 

صورتشخصیت به  ما  که  پرداخته  سلیمانی  سرادر  مثل  ما  آنان    های  به  هوشمندانه  و  قاطعانه  پاسخی  عملی 

های اخالقی کمترین خروج را در روابط بین الملل داشته باشیم. دهیم. در این چندسال هم سعی کردیم با رفتار می

 .ماندشود و روسیاهی آن برای زغال می ها هم تمام میان این روز ان شاء هللا داست

خنگوی امور خارجه کشورمان درخصوص مقدور نشدن واردات برخی س//    ها را داریمفوق تخصص دور زدن تحریم

تولید دارو  دنیا  در  محدود  صورت  به  ساله  هر  آنفلوآنزا  واکسن  گفت:  تحریم،  علت  بر  آنفلوآنزا  واکسن  مثل  ها 

شود، اما امسال به جهت شیوع کرونا، تقاضای این واکسن بیشتر شده و ایران هم به جهت مجاری بسته شده می

هایی شده، اما با ورود محموله واکسن در حال حاضر تزریق آن برای واجدان  ل ارز ناشی از تحریم دچار مشکل انتقا

های انتقال دارو و مواد اولیه برای ما مسیر   هایآقای خطیب زاده خاطر نشان کرد: مسیر  .شرایط آغاز شده است

ما را زمین گیر کند، اما به قول آقای ظریف ما فوق  عادی نیست به جهت اینکه آمریکا تمام توان خود را گذاشته تا  

های داخلی، جوانانی داریم که در خارج از کشور حضور دارند و  ها را داریم و عالوه بر تالش تخصص دور زدن تحریم 

 .کنندها از طریق مجاری مختلف دارو وغذای مورد نیاز کشور را از خارج تامین میتپد. آنان برای ایران میقلبش

راهبردی   پیگیری مشارکت  با هدف  به چین  دو کشور  ۲۵سفر ظریف  درباره دستاورد //    ساله  های  وی همچنین 

رکت راهبردی هر دو کشور انجام شده  سفر آقای ظریف وزیر امور خارجه به چین گفت: این سفر در چارچوب مشا

شد و این سفر هم در  نجام میاست. مراودات ایران و چین پیش از شیوع کرونا به طور منظم در سطوح مختلف ا 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه سفر اخیر آقای   .همین راستا انجام شده است

انجام   با سه هدف  به چین  و ظریف  تجار  بین  در بخش خصوصی  بین دو کشور  برخی مراودات عادی  شد، گفت: 

ده بود که سفر اخیر در بهبود این روابط صورت گرفت. هدف دوم شرکای تجاری ایرانی و چینی دچار مشکالتی ش

های دو کشوربه دلیل شرایط  ترین موضوع کشورهاست انجام شد. گفتگواین سفر به دلیل شیوع کرونا که جدی 

های پکن در ساخت واکسن کرونا تحت نظر سازمان بهداشت جهانی در این اص ایران در شیوع کرونا و پیشرفت خ

بود  سفر حائز راهبردی همکاری    .اهمیت  را مشارکت  این سفر  زاده موضوع سوم  و    ۲۵آقای خطیب  ایران  ساله 

مهور چین به ایران مطرح شد و  ساله در سفر پیشین رئیس ج  ۲۵چین عنوان کرد و گفت: این مشارکت راهبردی  

د آن به طور خاص گفتگو شده  طی این چند سال اخیر بر روی آن کارشده و در سفر وزیر امور خارجه به چین در مور

وی در ادامه درباره طلب ایران از چین و عودت آن به کشور گفت: اگر منظور از طلب ایران منابع مالی ما در    .است

های ما از عراق، کره جنوبی و کنند و مثل طلبهای ما از آن استفاده می تجار و بانک   چین باشد، منابعی است که

 .بریمتصادی است که از آن بهره میژاپن نیست بلکه منابع اق

با رژیم صهیونیستی روابط  در آشکار سازی  بحرین  و  امارات  راهبردی  امور خارجه همچنین  //     خطای  سخنگوی 

بی روابط  عادی سازی  منطقه درباره  در  ایران  گفت:  اشغالگر قدس  رژیم  و  فارس  خلیج  حوزه  اعراب  بحرانی  ن  ای 

خاورمیانه قرار گرفته است و این منطقه به جهت مختصات جغرافیایی همیشه در طول تاریخ پر خطر بوده و ما هم  

فقط ه ایم.  بوده  اتفاقات  این  بوم  گذرگاه  مرزو  این  که  بوده  دولتمردان  و  کارگزاران  داشته  وشمندی  نگه  را سرپا 

این   .است از  برخی  گفت:  قدس  اشغلگر  رژیم  و  اعراب  از  برخی  روابط  سازی  آشکار  مورد  در  زاده  خطیب  آقای 



 
باز میرفتار  آمریکا  داخلی  به شرایط  اما کشور ها  بحران شناخت  گردد،  بحرین دچار  و  امارات  از خود و  هایی مثل 

هستند المللی  بین  رژ   .روابط  کرد:  تصریح  پایین وی  دارای  خود  صهیونیستی  نظامی،  یم  مشروعیت،  ترین سطح 

با  اقتصادی و اجتماعی است و این نشان دهنده خطای راهبردی این کشورهاست که می با ایجاد روابط  خواهند 

المللی   بین  مشروعیت  خود  برای  است  بحران  دچار  خود  که  خطرژیمی  است  مهم  آنچه  و  بخرند.  ما  قرمز  های 

 .ما استاقدامات عملی 

باغ مشخص و اعالم شده است ایران درباره قره  به بحران سه دهه//    موضع  باغ سخنگوی امور خارجه  ای قره 

هایی از جمهوری آذربایجان در اشغال ارمنستان است. مواضع ما کامال مشخص و از  های کرد و گفت: شهراشار 

کنند،  طرفین خوا را حل  این مشکل  گفتگو  و  ایم طی مصالحه  ارضی  سته  به حاکمیت  باید  ارمنستان  اینکه  ضمن 

بگذارد و شهر احترامی  کندآذربایجان  تخلیه  را  گفتگو  .های اشغالی  افزود:  ایران،  وی  بین  زمینه  این  در  هایی هم 

های ما هم  دسترسی یکسان دارد و تالش ارمنستان، آذربایجان و روسیه انجام شده است. ایران به باکو و ایروان  

شود، ولی کنیم البته در مواردی آتش بس رعایت نمی ادامه دارد. از آتش بس استقبال و حمایت میبرای مصالحه  

 .تمام تالش ما جلوگیری از خونریزی است

با پرچم ملی داشته باشد را  باید بیشترین قرابت  درباره لوگوی  سخنگوی وزیر امور خارجه  //    پرچم امور خارجه 

پنهان نمی  وزارت امورخارجه و حواشی طنزآمیز ایرانیان  از دید تیزبین  ماند. پرچم امور آن هم گفت: هیچ اقدامی 

خارجه باید بیشترین قرابت را با پرچم ملی داشته باشد. مراحل قانونی آن در چند مرحله طی شده و آرم هللا به  

است قید شده  آن  در  بسیط  پ  آقای خطیب  .صورت  طراحان  جزو  نشان  این  طراحی  تیم  افزود:  ما  زاده  ملی  رچم 

هایی با آن پیدا نشود بنابراین بدیهی شود که شبیهای است. هیچ نشانی در دنیا پیدا نمیهستند و این تیم حرفه

ده هم  هایی هم پیدا شود. درباره واژه به "پا خاستن" که به اشتباه " به پا خواستن" تایپ شده بواست که شباهت

د مشقی  غلط  هم  امورخارجه  وزارت  گفت  استباید  شده  اصالح  واژه  این  آقای    .ارد.  تصویر  درباره  همچنین  وی 

ظریف برای اظهار تاسف فقدان استاد شجریان اظهار کرد: آقای ظریف ادمین ندارند و خودشان مسئولیت این کار را  

را حذف انتخاب کرده  آقای    بر عهده دارند به همین دلیل عکسی که  کردند و به صورت مکتوب عذرخواهی کردند. 

 .ظریف "شبکه اجتماعی باز است" و سطح توئیت سیاستمداران را باال برده است

راه استخبر در  در سن  //     های خوشی  اینکه  به  با اشاره  پایان  در  امور خارجه کشورمان  وزارت    ۴۵سخنگوی 

ای کوتاهی ملت بزرگ ایران بدانند که فرزندانشان ذره  سالگی جوانترین سخنگوی امور خارجه است، اظهار داشت:

کاستینمی خبرکنند.  هللا  شاء  ان  ببخشند.  ما  بر  را  مردم  ها  اطالع  به  زودی  به  که  است  راه  در  خوشی  های 

 .رسانیممی

 

 ای عربستانضرورت رصد برنامه هسته

می   ادعا  ریاض  که  متنوع  کنباوجودی  دنبال  به  هسته  د  برق  و  انرژی  منابع  و  سازی  اقدامات  اما  است  ای 

برنامه هسته ای عربستان است  ۲۰ی آل سعود در  هاسیاست نیات خطرناک  از  به گزارش   .سال گذشته حاکی 

های وال استریت ژورنال و  روزنامه    ۲۰۲۰ماه اوت سال    ۵و    ۴های  ، در تاریخخبرگزاری صدا و سیما گروه وب گردی

دو سایت مورد  در  تایمز  یک گزارش    نیویورک  از  برگرفته  که  کردند  منتشر  را  مطالبی  مشکوک عربستان سعودی 

دورافتا در یک منطقه  تأسیسات که  این  از  یکی  اذعان کرده که  بود. گزارش مذکور  آمریکایی  ده کویری  اطالعاتی 

ن پاالیش یک  نزدیک شهر العال عربستان واقع شده، با هدف تولید کنسانتره اورانیوم برای تولید کیک زرد است. ای

در چرخه سوخت هسته آغازین  است.گام  دومی  ای  دورافتاده  سایت  منطقه  در  کرده،  توصیف  تایمز  نیویورک  که 

گفته  براساس  است.  یونا  یا  حائل  شهر  نزدیک  بین  هادیگری  امنیت  و  علم  »مؤسسه  مقاله  ی  در  که  المللی« 

یک کارخانه تبدیل اورانیوم به هگزا فلوراید اورانیوم    هایروزنامه نیویورک تایمز منعکس شده، این تأسیسات نشانه
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آنگاه این مواد در سایت دوم، و  یا کیک زرد تولید  اورانیوم طبیعی  بدین ترتیب، در سایت اول کنسانتره  با    را دارد. 

اورانیوم یک پیش نیمی(  UF۶انجام فراوری شیمیایی تبدیل به هگزا فلوراید اورانیوم ) از برای  شود. هگزا فلوراید 

پروسه اورانیوم است؛  رآکتور ای که می غنی سازی  در  به منظور استفاده  اورانیوم  برای خالص سازی  های تواند 

یا مواد شکافتبرق هسته   برای مقاصد غیرص  ای  گیرد. پذیر  قرار  آمیز مورداستفاده  آوریل سال    لح  هم   ۲۰۱۹در 

ها نزدیک به تکمیل احداث یک  داد سعودیکه نشان می   ای را منتشر کردشبکه خبری بلومبرگ تصاویری ماهواره 

کند، ولی برای  گرمایی با کمک شرکت آرژانتینی اینواپ هستند. این رآکتور برق تولید نمی  -رآکتور تحقیقاتی نیرو

کاربرد آ مورد  در  هسته  گاهی  انرژی  به  های  دارد،  نیز  را  پلوتونیوم  تولید  ظرفیت  که  تأسیساتی  چنین  است.  ای 

میرا اشاعه  حتی  اهداف  برای  سوء تواند  مورد  فوق ای  حساسیت  دلیل  به  گیرد.  قرار  چنین   استفاده  العاده 

آژانس بین ناظر  موضوعی بوده که  نهاد جهانی  اتمی،  انرژی  به ریاض هشدار داده  بر اشاعه هسته    المللی  ای، 

تا زمانی که آن ترتیبات جانبی آاست که  و  پادمان جامع  را  ها قرارداد  این تأسیسات  و  نکنند  آژانس نهایی  با  را  ن 

به آن نخواهد بود. رآکتور  آرژانتین قادر به تحویل سوخت  آژانس قرار ندهد،  بازرسی  روزنامه    ۲۰۱۰در سال    تحت 

ها در حال بررسی امکان  ای فنالندی به نیابت از سعودیلبنانی دیلی استار فاش کرده بود که یک شرکت مشاوره 

غنی برنامه    توسعه  چارچوب  در  »چشم  سازی  به  موسوم  حوزۀ هسته ای  در  بلندپایه  راهبرد  و  ملی  و انداز  ای 

، رئیس سابق دستگاه اطالعاتی عربستان، شاهزاده ترکی بن ۲۰۱۴ل  های تجدیدپذیر« بوده است. در ساانرژی  

با ایران به نتیجه برسد، سعودفیصل آل سعود، گفته بود که اگر توافق هسته   ها نیز خواستار داشتن غنی یای 

سال   در  بود.  خواهند  انرژی    ۲۰۱۷سازی  برای  عبدهللا  شاه  »شهر  یعنی  سعودی،  اتمی  انرژی  نهاد  های نیز 

 ای این کشور تعیین کرده بود.ترین برنامه هسته  ای را مهم  ای و تجدیدپذیر«، توسعه چرخه سوخت هستهستهه

المللی انرژی اتمی ا و اقدامات، قرارداد پادمانی که عربستان آن را با آژانس بین  هرغم این اظهارات، برنامه    علی

ک به »پروتکل مقادیر  اجرایی کرده، موسوم  و  یا اس امضا  )  وچک«  آژانس،  SQPکیوپی  اظهارات  براساس  ( است. 

SQP ای ندارند یا هیچ هسته  ای داشته باشند، یا هیچ مادههایی که مقادیر کوچکی مواد هسته  ها معموالً با کشور

به امضا میماده هسته  باشند،  بند   ای در یک »تأسیسات« نداشته  های مهم قرارداد جامع پادمانی رسد و فاقد 

هسته ض تأسیسات  بر  نظارت  برای  سال  روری  ریاض  مقررات،  براساس  هستند.  عربستان  چون  کشوری،  ها ای 

( را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا CSAای )اس به سیپیش بایستی یک »قرارداد جامع پادمانی« موسوم 

از سال  کرد، ولی سعودیمی نهایی  ۲۰۰۵ها  از  و عملیاتی    همواره  آژانس طفره  سازی  با  قراردادی  کردن چنین 

ایص پروتکل کننده نق تواند جبرانکه میالمللی انرژِی اتمیاند. ریاض همچنین پروتکل الحاقی را با آژانس بین  رفته  

کننده دیگر اینکه آمریکا قادر به    نشانه نگران   مقادیر اندک، در غیاب توافق جامع پادمانی باشد، امضا نکرده است.

»توافق  متقا به  موسوم  توافق  امضای  به  سعودی  عربستان  کردن  توافق «  ۱۲۳عد  این  براساس  است.  نشده 

غیرنظامی  اصلی  تجهیزات  درصورتی  صادآمریکا  کشوری  میبه  غنی ر  از  که  بازفراوری    کند  یا  اورانیوم  سازی 

دست   -کنندای را فراوری میهای هسته پذیر برای سالح  توانند مواد شکافت دو پروسه کلیدی که می   -پلوتونیوم

غنی سازی و بازفراوری، به عنوان »استاندارد طالیی«    ای، تعهد به عدمهای عدم اشاعه  بردارند. براساس توافق 

ای خود است.  های هستهطلبی  حال، آمریکای ترامپ مشغول کمک به عربستان در جاه شود. درعین  ته می  شناخ

گزارشی را منتشر ساخت و به دولت دونالد ترامپ در مورد    ۲۰۱۹گره در ماه مه سال  دلیل، یک کمیته کن  همینبه  

به شرکت تکنولدادن چراغ سبز  پیشنهاد فروش  برای  آمریکایی  نهایی  وژی هسته  های  از  قبل  قرارداد  ای  سازی 

با جزئیات فاش می  صفحه اسناد در این خصوص بوده،   ۶۰۰۰۰بر  هشدار داد. گزارش نظارتی کنگره که مبتنی   ۱۲۳

سال   در  ترامپ  آمدن  کار  سر  بر  زمان  از  که  آی ۲۰۱۶سازد  نام  به  تجاری  گروه  یک  کنسرسیوم  ۳پی    ،  یک  که   ،

با   در پی همکاری هسته  خصوصی است، چگونه  این درحالی  کمک فعال دولت،  با عربستان سعودی است.  ای 

تاکنون، همکاری هسته   با کشوراست که  آمریکا عموماً  را امضا و اجرایی کرده  ای  الحاقی  پروتکل  اند، هایی که 



 
اعراب به عنوان   به هرگونه افزایش توان نظامی و راهبردیرژیم صهیونیستی هم که نسبت   شده است.انجام می 

هسته   تحرکات  درخصوص  است،  مخالف  بنیادین  اصل  چشم  یک  و  اغماض  با  عجالتاً  عربستان  رفتار  ای  پوشی 

به آن سکوت اختیار و همه مراکز رسمی را    وزیر رژیم صهیونیستی از زمان انتشار این اخبار نسبت   کند. نخستمی

های اطالعاتی رژیم صهیونیستی مراتب نگرانی بته طبق اخبار، نهاد به مداخله نکردن در این امر وادار کرده است. ال

به طرف را  تحوالت  این  از  منتقل کرده  خود  آمریکایی خود  ازجمله کشور  د.انهای  نیز  در مسائل  چین  کلیدی  های 

ن« و  ای چیهایی را با »شرکت ملی هسته  نامه موافقت  ۲۰۱۲ای مربوط به ریاض است. عربستان در سال  هسته  

شده در باال، همگی مؤید این نکته است که    های اشاره شرکت »گروه مهندسی چین« امضا کرده است. گزارش

یا به های مخفی خود را با کمک و توسط مهندسین و تکنسینالیت  عربستان تأسیسات و فع های چینی ساخته 

ازی اورانیوم را به عربستان سعودی عرضه س  تواند تکنولوژی غنیانجام رسانده است. چین به صورت تئوریک می 

این سوء  کند. برنامه سالح هسریاض همچنین در مظان  تأمین مالی  از منبع  پاکستان  تهظن است که بخشی  ای 

می و  اسالم    بوده  از  محصوالت  عرضۀ  و  فنی  تخصص  را جست تواند  کند.  آباد  جو  ریاض    و  موجود،  اسناد  طبق 

توانند   های مختلفی به امضا رسانده که می ای را با کشور هایی مرتبط با امور هسته ها و یادداشت تفاهم قرارداد 

رآکتور خرید  از  مختلف  مدیمعامالت  تا  ایزوتوپ ها  رادیو  تولید  پسماند،  کمکریت  تدوین  ها،  برای  مشورتی  های 

احتمالی عربستان شامل فرانسه،مقررات ملی هسته   و  را شامل شوند. شرکای فعلی  کره   ای  آرژانتین، چین، 

جموع،  درم  اند.  جنوبی، مجارستان، فنالند، روسیه، قزاقستان، اردن، جمهوری چک، انگلستان، و آمریکا عنوان شده

پادمان  ایجاد تأسیسات هسته موضوعات جدی درخصوص نحوه رویکرد عربستان در مورد  نیز  و  زیر  های مرتبط  ای 

ای آمیز از مواد هسته    های پادمانی کافی برای اطمینان از استفاده صلحدادبنایی وجود دارد. این کشور هنوز قرار

 ای در خاک خود را منعقد نکرده است. نبود چنین پادمان هسته   هایآمیز بودن فعالیت  و اطمینان از طبیعت صلح  

حالی   در  گزارش هایی،  فعالیت که  وجود  از  هستههایی  مهم  میهای  گزارش  نش  ای  نگران  شود،  ای کننده  انه 

ریاض  درنتیجه، هرچند    اش را بسیار مبهم نگاه داشته است.ای  های هسته  است که ریاض تاکنون طبیعت فعالیت  

ای سازی منابع انرژی، صیانت از نفت و شیرین کردن آب دریا بوده و برق هسته  کند که به دنبال متنوع  ادعا می  

برنامه »ویژن   از  اقدامات و سیاست   است،«  ۲۰۳۰بخشی  رفتار،  در  در  ولیکن مداقه  رژیم سعودی  سال    ۲۰های 

نیات خطرناک اشاعه   گذشته می از  این فعالیتای عربستاتواند حاکی  از دید و اطالع جهانیان  ن باشد.  ها عموماً 

هیچ متأسفانه  و  شده  داشته  راستیپنهان  بین    گونه  آژانس  توسط  هم  خاصی  اآزمایی  انرژی  از  المللی  تمی 

های پادمانی در زمانی که  ترین استاندارداعمال قوی  آید.  تأسیسات مخفی و درحال ساخت این رژیم به عمل نمی

ای عربستان جهش به جلو داشته، ضرورتی جدی و فوری است. رفتار آژانس  های هسته  رسد توانایی  می به نظر  

بین   جامعه  توو  سعودی  عربستان  رویکرد  این  با  چنین  المللی  اگر  است.  بوده  سکوت  و  اغماض  تساهل،  با  أم 

های هسته اخیراً فاش شد، فعالیت  گونه که    تواند به دولت سعودی اجازه دهد که همان  رفتاری ادامه یابد، می 

نویسنده    باشند، پنهان نگاه دارد.المللی انرژی اتمی  های آژانس بینای پرخطر خود را بدون اینکه موضوع بازرسی  

 کامبیز شیخ حسنی: 

 

 شود دراگون بوت فدراسیون جهانی برگزار می ۲بیگری درجه دوره مر

گروه   به گزارش  .شودآذر در چین برگزار می  ۲۳تا    ۲۱فدراسیون جهانی    ۲دوره مربیگری رشته دراگون بوت درجه  

و سیما فدرورزشی خبرگزاری صدا  درجه  ،  مربیگری  دوره  یک  قایقرانی  میزبانی    ۲اسیون جهانی  به  بوت  دراگون 

  .های ملی به فدراسیون جهانی معرفی شوند بایست از طریق فدراسیونکنندگان میکند و شرکتچین برگزار می

هزینه ثبتکلیه  و  اسکان  اقامت،  ویزا،  آمد،  و  رفت  در  های  استنام  متقاضی  فرد  عهده  بر  دوره   .آزمون 

 :مند به این شرح تعریف کرده استکمیته آموزش فدراسیون قایقرانی شرایطی برای معرفی افراد عالقه 
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 سال اخیر  ۳دارا بودن سابقه فعالیت مستمر مربیگری دراگون بوت در   •

 دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی با اولویت علوم ورزشی  •

مر • مدرک  بودن  درجه  دارا  درج  ۱بیگری  مدرک  یا  بوت  بودن   ۲ه  دراگون  دارا  شرط  به  مربیگری 

 های مربوط به مربیگری دراگون بوت نامه گواهی

 الملل فدراسیوندارا بودن مدرک زبان انگلیسی قابل قبول روابط بین •

اداری  عالقه  وقت  پایان  تا  دوره  این  در  به شرکت  ارسال    ۳۰مندان  و  آمادگی  اعالم  به  نسبت  تا  دارند  مهلت  مهر 

و فدراسیون قایقرانی نیز پس از تایید مدارک، ایشان را به فدراسیون جهانی معرفی خواهد    مدارک خود اقدام کنند

 .کرد

 

 ۱۹نخستین تصاوير از ساختار ویروس کووید /   روزنامه دیلی میل

ویروس کووید   از  تصاویر  در چین، نخستین  دانشمندان  از  در مسیر   ۱۹گروهی  نقطه عطفی  اند که  تهیه کرده  را 

به نقل  خبرگزاری صدا و سیما  به گزارش سرویس بین الملل  .شودو درمان این بیماری محسوب می یافتن واکسن  

از ديلي میل، تصاویر جدید از ساختار پروتئینی سیخ مانند سطح ویروس کرونا به دانشمندان در پی بردن به نحوه  

را    ۱۹تصاویر از ویروس کووید  گروهی از دانشمندان در چین، نخستین    ویروس به بدن کمک کرده است. حمله این  

می محسوب  بیماری  این  درمان  و  واکسن  یافتن  مسیر  در  عطفی  نقطه  که  اند  کرده  این    شود.تهیه  کننده  تهیه 

با که  است  پکن  در  تسینگهووا  دانشگاه  در  ساختاری  شناس  زیست  لی،  سائی  ویروس    تصاویر،  کارشناسان 

ها با  شگاهی در شهر هانگژو تولید کردند، همکاری کرد. آن شناسی که ویروس را در محیط امن زیستی در آزمای 

از ماده  برای لی ارسال  استفاده  را  از ویروس  را بی خطر کردند و سپس نمونه مایع مملو  ای شیمیایی، ویروس 

یروس را منجمد، و با میکروسکوپ الکترونی کرایو بررسی کردند. ای از مایع مملو از و کردند. وی و گروهش قطره 

 ۲.۵۴ای به اندازه یک میلیونیوم یک اینچ )هر اینچ،  در گفتگو با نیویورک تایمز درباره نمونه ویروس روی صفحهوی  

هستم که   کنم من اولین نفر در جهان ای مملو از ویروس را زیر میکروسکوپ دیدم. فکر میسانتیمتر( گفت: »صفحه

می کیفیتی  چنین  با  را  ویروس  این  تصا  بیند.«تصویر  برای  تهیه  را  امکان  این  ویروس  از  دقیق  جزئیات  با  ویر 

ها پی بردند که  های بدن پی ببرند. آنهای ویروس به سلول دانشمندان فراهم کرده است تا به نحوه ورود پروتئین

ژن بدنچطور  بیوشیمی  کنترل  ویروس،  یافته  جهش  می  های  اختیار  در  شناس   گیرند.را  زیست  آمارو،  رومی 

های ویروس کرونا است که به صورت گل میخ روی  یا در سن دیه گو مشغول بررسی روی پروتئیندانشگاه کالیفرن

پروتئین این  از  ویروس،  دارند.  قرار  ویروس  سلولسطح  به  کردن  قالب  برای  سیخی  سیخ  به  های  ورود  برای  ها 

های پروتئینی سخت  شاخک  کند. این گروه با استفاده از تصاویر جدید دریافتند که اینده میمجاری تنفسی استفا

گرهارد هام، زیست شناس مؤسسه بیوفیزیک مکس پالنک و همکارانش که از    نیستند، بلکه بسیار انعطاف پذیرند.

پروتئین از  تصاویر  تهیه  برای  لی  مدل سازی  روش  و  ویروس  روی سطح  مانند  آنرایانه های سیخ  استفاده  ای  ها 

عطاف پذیرند که قابلیت چرخیدن کامل دارند و بیشترین امکان چفت شدن  ها به قدری انکردند، معتقدند این شاخک

ها به این معنا هم هست که در برابر ها را در مجاری تنفسی دارند. با این حال انعطاف پذیری این شاخک به سلول

ها و حفاظت  شاخک ها با پیچیدن دور این  دانند که مولکولرند. دانشمندان اکنون می ها آسیب پذیرتحمله آنتی بادی 

آن آن از  از  بادی ها،  آنتی  برابر  در  انجام    کنند.ها حفاظت می ها  را  بازدم  ویروس کرونا عمل  به  آلوده  افراد  وقتی 

کنند. معلوم نیست وا منتشر می کنند، قطرات ریز آب مملو از ویروس را در هزنند یا سرفه می دهند، حرف میمی

ای از این قطرات، ماند. دانشمندان قصد دارند با مدل سازی رایانه زنده می  این ویروس تا چه مدت در این قطرات

کنند. بررسی  را  ویروس  فرآیند   رفتار  بر  ویروس  کنترل  نحوه  ارزیابی  به  جدید  تصاویر  امیدوارند  های دانشمندان 

 ش برای جلوگیری از این کنترل کمک کند. بیولوژیکی بدن و سپس تال
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 گیرکننده ذخایر ارزی چین کاهش غافل  برخاف انتظارها صورت گرفت؛

به نقل از ایسنا، با وجود  اقتصادآنالین به گزارش  .برخاف انتظارها، ذخایر ارزی چین در ماه سپتامبر کاهش پیدا کرد

ارزی این  ذخایر شده است اما میزان آن که پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیت های تجاری و بازرگانی چین آغاز

مجدد سپتامبر  ماه  در  گرفت کشور  خود  به  نزولی  چین .روند  مرکزی  تزریق  بانک  به  دست  اخیر  های  هفته  در 

اعالم کرده، میزان ذخایر ارزی این   ذخایر ارزی چین آن طور که دفتر مدیریت    .گسترده نقدینگی به بازار زده است

ترین دارنده ذخایر  چین بزرگ   .تریلیون دالر رسیده است  ۳.۱۴۳میلیارددالر کاهش نسبت به ماه قبل به    ۲۳کشور با  

تصاد این کشور، روند صعودی میزان ارزی جهان است و به نظر می رسد با توجه به بازگشایی بخش بزرگی از اق

های سخت اجرای سیاست  لطف  به  چین  اخیر  های  ماه  طی  کند.  پیدا  ادامه  ارزی  از  ذخایر  روی سرمایه  گیرانه 

میلیارد    ۱۱۸.۲تا پایان سپتامبر چین دارای      .خروج منابع ارزی به خارج از این کشور تا حد زیادی جلوگیری کرده بود

سخنگوی دفتر      .میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است  ۴.۴۲دالر ذخایر طال نیز بوده است که در مقایسه با ماه قبل  

با وجود افزایش نااطمینانی ها گفته   اقتصادی چین اشاره به حفظ ثبات در محیط کالن  مدیریت ذخایر ارزی چین با

ه میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز، به دنبال  بخشی باست که دولت از طریق بهبود ساختارهای اقتصادی و تعادل

وی افزود: زیرساخت های اقتصاد چین بسیار نیرومند هستند و   .تداوم رشد نیرومند ذخایر ارزی خود در آینده است

ریسک با  مقابله  برای  نیاز  مورد  اصالحات  اجرای  تداوم  سطح  با  در  ارزی  ذخایر  میزان  موجود،  های  چالش  و  ها 

کمیسیون توسعه و اصالح ملی چین پیش بینی کرده است که در سه ماهه دوم سال    .واهد ماندمطلوب باقی خ

کنفرانس   یک  جریان  در  بازگردد.  کرونا  گیری  همه  از  پیش  سطح  به  کشور  این  در  اقتصادی  های  فعالیت  جاری، 

های جدید تقویت  اریگذخبری در پکن، مقامات این کمیسیون به خبرنگاران گفتند که در زمان مناسب، از سیاست

   .رشد رونمایی خواهند کرد

 

 موفقیت ارز دیجیتال چین /  میلیون تراکنش ثبت کرد۳یوآن دیجیتال 

میلیون تراکنش با استفاده از ارز دیجیتال چینی انجام شده است که بخشی از   ۳.۱۳بانک مرکزی چین اعالم کرد  

به   مربوط  استآن  بوده  شیونگان  و  شنزن  مانند  بزرگی  شهرهای  در  ارز  این  از  آزمایشی  به   .استفاده 

با استفاده از ارز دیجیتال چینی انجام شده    ۳.۱۳راشاتودی، بانک مرکزی چین اعالم کرد   گزارش میلیون تراکنش 

مانند بزرگی  شهرهای  در  ارز  این  از  آزمایشی  استفاده  به  مربوط  آن  از  بخشی  که  بوده  شیونگان و زنشن است 

گوید: از ارز دیجیتالی چین می بانک مرکزی چین فی، معاونیی مهر، فن   به نقل از اقتصادآنالین به گزارش  .است

تراکنش   ۱۶۲)معادل   یوآن میلیارد  ۱.۱برای   از  المپیک زمستانی  ها استفاده کرده میلیون دالر(  در  قرار است  و  ایم 

کنیم  ۲۰۲۲ استفاده  آزمایشی  صورت  به  ارز  این  از  چاینا  .پکن هم  از مورنینگ سوز  نقل  به  :  نوشت فییی  پست 

ازبرنامه  استفاده  آموزشی  دیجیتال های  داشته ارز  مثبتی  از  پیشرفت  بیش  آگوست  اواخر  تا  و  مورد   ۶,۷۰۰اند 

ارز داشته  این  برای  پرداخت صورتحصاب استفاده  از  این  که  و قبضایم  تا حملها  دولتی  ها گرفته  و خدمات  ونقل 

را به عنوان زیرساخت مالی مهمی برای آینده به حساب   دیجیتالی یوآن او ادامه داد: بانک مرکزی چین  .بوده است

ای  دیجیتالی یوآن .آوردمی روش-یا  برای  مییوآن  قرار  استفاده  مورد  گوناگونی  پرداخت  این  های  طی  گیرد. 

کیف پول دیجیتال شرکتی افتتاح شده   ۸,۸۰۰یف پول دیجیتال شخصی و  ک  ۱۱۳,۳۰۰های آزمایشی بیش از  برنامه 

 .است
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 سقوط دالر، رشد یوآن

ارائه محرک   /۱۰۰۸۳۷۰کد خبر: و  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری  به  بایدن  از رسیدن جو  انتظارات  افزایش  های با 

به نقل از رویترز، این هفته با افزایش انتظارات از رسیدن جو  به گزارش ایبِنا  مالی پس از انتخابات، دالر سقوط کرد.

انتخابات، دالر در روز جمعه به پایین ترین  بایدن به ریاست جمهوری ایاالت متحده و ارائه محرک های مالی پس از  

بانک وال    سطح خود در حدود سه هفته گذشته رسید و به سمت دومین هفته متوالی ضرر پیش رفت. تعدادی 

که   گویند  اما می  کنند،  بینی می  راپیش  برنده شود، بسته محرک  نامزدها  از  یک  اینکه کدام  از  فارغ  استریت که 

بزرگتری  نتیجه  احتماالً  بگیرند،  دست  به  دوباره  را  سنا  کنترل  ها  دموکرات  اگر  بایدن،  جمهوری  ریاست  درصورت 

افزایش انتظارات    درصد تعیین می کند.  ۷۵احتمال پیروزی بایدن را    است. به عنوان مثال مدیریت دارای یو بی اس

بازار و تمایل به افزایش ارزهایی دارد که از جنگ تجاری بین واشنگتن و  تاثیر آرامی بر نوسانات  از پیروزی بایدن 

و حوش پکن صدمه دیده اند. مارشال گیتلر، رییس تحقیقات سرمایه گذاری در گروه بی دی سوییس گفت: حول  

تاریخ انتخابات یک کاهش محسوسی در نوسانات ضمنی مشاهده شده که نشان می دهد بازار از نتیجه اطمینان 

درصد کاهش    ۰.۳به میزان   ۹۳.۳۰دالر در برابر سبد ارزها در    بیشتری پیدا می کند و از نتیجه احتمالی راضی است.

در هفته   اخت  ۰.۸و  با  نیز  داشت. هفته گذشته  کاهش  به درصد  اواخر سپتامبر  در  دالر  یافت.  کاهش  الف مشابه 

واحد پول چین بیشترین سود را از افزایش امیدهای پیروزی بایدن داشت.   رسید.۹۴.۷۵باالترین سطح دو ماهه در  

تا  یوان بیشترین افزایش روزانه خود را در بیشتر از چهار سال گذشته ثبت کرد، اگرچه پس از وقفه ای طوالنی، 

در هر دالر و نیم درصد  ۶.۷۱۱۲درصد رشد در  ۱.۲آخرین قیمت یوان در معامالت دریایی با  ل افزایش بود.حدی در حا

به   با    ۶.۷۰۲۴افزایش  از مرز رسید. دالر استرالیا  در خارج  به    ۰.۲در هر دالر  افزایش  و    ۰.۷۱۸۶درصد  دالر رسید، 

تحلیل اینکه  علیرغم  داد،  قرار  باالتر  اندکی  هفته  این  عنوان   برای  به  را  شنبه  سه  روز  مرکزی  بانک  بیانیه  گران 

افزایش یوان تاثیر کمی بر یورو و پوند داشت، به طوری که نگرانی در   سیگنال کاهش پول در آینده تفسیر می کنند.

دالر رسید. استرلینگ با   ۱.۱۷۷۶درصدی به    ۰.۱مورد مذاکرات برکسیت در هفته آینده وجود دارد. یورو با افزایش  

به  ۰.۲ فزایش  ا اندازهای    ۱.۲۶۶۱درصدی  چشم  رسد  می  نظر  به  زیرا  است،  مانده  ثابت  هفته  این  و  رسید  دالر 

 معامالت برکسیت بهتر شده است. 
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 (: 30)هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ص"پيامبر اسالم ارتحال )بمناسبت  «هم نپسند گران ی د یبرا ی پسند یخود نم یهر چه برا»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم که  اسالم  یامامبرگریپ

 .لِنَفسِهِ کرَهُیلِنَفسِهِ، وکرِهَ لَهُم ما    یرضی لِلنّاسِ ما   یاللّه)ص( : أعدَلُ النّاسِ مَن رَضِ  رسول

 .خوش نداردخود  یآنچه را برا آنها خوش ندارد، یپسندد، و برا یخود م  ی پسندد که برا یرا م یزیمردم، آن چ یاست که برا یمردم، کس  نِیعادل تر

 ۴۶صفحه:   ۸اعظم)ص(، جلد  امبری، حکمت نامه پ۵۸۴0ح   39۵ص  ۴: ج ه یالفق حضرهی من ال  کتاب

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ("ع"حسن امام ارتحال )بمناسبت  «»وقفوهم انهم مسئولون  فهیشر  هیآ ريتفس»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد  سالم که  ابا محمد امام حسن مجتبی 

افناه، و عن   مایاباله و عمره ف مایعن اربع: عن شبابه ف سئلی یقدما عبد حت  جاوزی قوله »وقفوهم انهم مسئولون « انه ال  ر یتفس یالسالم: انه قال ف هی قال عل

 .  تیانفقه، و عن حبنا اهل الب مای جمعه،و ف نیماله من ا

  زینسبت به چهار چ نکه یدارد مگر ا یقدم از قدم برنم یبنده ا چی« ه امت ی»روز ق ق یده اند: به تحقمو»وقفوهم انهم مسئولون « فر فه یشر  هیآ ریدر تفس

و از   -3   .آنرا بکار گرفته ی و از عمرش که در چه کار -2      .مصرف نموده  یاش که در چه راه یاز جوان -1 :ردی گ یو پرسش قرار م یموردبازجوئ

 وآله وسلم.  هی اهلل عل یامبرصلیو خاندان پ تیما اهلب یو از دوست -۴   .نموده مصرف  یثروتش که چگونه جمع و در چه راه

 ( 12-13، ص ۴۴)بحار، ج 

 : هفته یثدح - خبرنامه:

 ( "ع" رضاامام ارتحال )بمناسبت   «صيه های امام رضا )ع(وت »

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد سالم  که رضاامام  ،ابوالحسن

 « بِالتَّوَاضُعِ وَ الْعَدُوَّ بِالتَّحَرُّزِ وَ الْعَامَّةَ بِالْبِْشِر قَی  الصَّدِطَانَ بِالْحَذَرِ وَاصْحَبِ السُّلْ »

 .برابر قدرتمندان محتاط، در برابر دوستان فروتن، در برابر دشمنان مراقب و در برابر مردمان گشاده رو باش در

 1۶7ص/ 71ج/بحاراألنوار



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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