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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 چین متوقف نشده است  -مذاکرات ایران /  دایران تکذیب کر   وزارت امورخارجه

سخنگوی وزارت امورخارجه ضمن تکذیب توقف مذاکرات ایران و چین تا اعالم نتیجه انتخابات آمریکا   : اقتصاددنیای 

درحال گفت  قرارداد  درباره جزئیات  دو کشور  نتایج حاصل گفت:  و  اعالم می وگو هستند  ارشد  شده  مقامات  شود. 

انتخابات  ج نتایج  تاثیرگذاری  اخیر هرگونه  روز  چند  در  ایران  اسالمی  رد    ۲۰۲۰مهوری  را  ایران  تصمیمات  بر  آمریکا 

اند اینکه بایدن یا ترامپ انتخاب شوند، تغییری در محاسبات ایران ایجاد نخواهد کرد. در این میان اما یک کرده و گفته 

ر مقامات تهران هم رای هستند یا نه برعکس هرگونه پیشرفت  پرسش مطرح است که آیا مقامات چینی نیز با نظ

ا با  از آن کرده در همکاری  انتخابات و تحوالت پس  نتیجه  به روشن شدن  را منوط  ارتباط، سعید    .اندیران  در همین 

از طرف چینیخطیب ایران و چین  تا اعالم زاده سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوال توقف مذاکرات  ها 

های  ین موضوعاتی از سوی رسانهکنم، چنجمهوری آمریکا گفت: این موضوع را تکذیب میتایج انتخابات ریاست ن

مذاکرات جمهوری   کرد:  تاکید  زاده  تسنیم، خطیب  گزارش خبرگزاری  به  ندارد.  واقعیت  و  معاند مطرح شده است 

ایران و چین ذیل قرارداد   انجام است و۲۵اسالمی  با جدیت درحال  انتخابات هیچ ک   ساله  ارتباطی به  شوری  هیچ 

وگو بین طرفین درباره جزئیات قرارداد  . سخنگوی وزارت امورخارجه یادآور شد: گفتمتحده آمریکا نداردویژه ایاالت به 

ساله ایران و    ۲۵برنامه جامع همکاری راهبردی    .شاءهللا به نتیجه برسد، اعالم خواهیم کرددرحال انجام است و ان

یکی مهم    چین  بسیار  تحوالت  دو  از  مناسبات  تعمیق  ضمن  که  است  خاورمیانه  منطقه  میدر  تاثیر  کشور،  تواند 

همکاری  کیفیت  و  کمیت  بر  خاورمیانه  زیادی  منطقه  کل  تجاری  ارتباطات  بر  همچنین  و  کشور  دو  اقتصادی  های 

ن بروز  موجب  راهبردی  برنامه  این  به  مربوط  اخبار  انتشار  طرفی  از  باشد.  فزاینده گرانیداشته  میان  های  در  ای 

مدت   که  شد  آمریکایی  سیاستمداران  از  میبرخی  تالش  و  هاست  حداکثری  فشار  اعمال  اصطالح  به  با  تا  کنند 

ها و این در شرایطی است که رسانه   .های ظالمانه علیه ملت ایران مانع گسترش روابط ایران با چین شوندتحریم

به اتاق  آمریکا  در  اصلی  فکر  کرده شهای  اعتراف  و  گرفته  قرار  خاورمیانه  در  مهم  تحول  این  تاثیر  تحت  که اند  دت 

آید. »یوشیونگ«  توافق بین ایران و چین و توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به مذاق آمریکا خوش نمی

چوب این برنامه های ایران و چین در چارتحلیلگر مسائل خاورمیانه در پکن بر این باور است که استمرار همکاری

تر اینکه جایگاه ایران را در  کشور شود و از همه مهمتواند موجب گسترش قلمروهای ارتباطی میان دو راهبردی می

این تحوالت در شرایطی است که    .یک جاده« )راه ابریشم نوین( چین مستحکم تر خواهد کرد  -طرح »یک کمربند

گوید این کار زمان زیادی  چین »بسیار نزدیک« است اما معاون او میظریف به تازگی گفته ایران به توافق جامع با  

مبنای بردمی بر  چینی  طرف  گفت  صداوسیما  خبرگزاری  به  دولت  هیات  نشست  درحاشیه  مرداد  اول  ظریف   .

کند.  پیش آغاز  را  آن مذاکرات  نهایی کردن  برای  دارد  آمادگی  ایران  و  داده  ارائه  را  تهران سندی  پیشنهادی  نویس 

چین متوقف است و باید »صبر    اون اقتصادی وزیرخارجه اما گفته هم اکنون اصال سفرهای رسمی بین ایران و مع

)»  .«کرد مرداد  سوم  جمعه  اقتصادی    ۲۴ایسنا«  امور  در  اسالمی  جمهوری  وزیرخارجه  معاون  از  نقل  به  ژوئیه( 

ا نهایی شود »مدت طوالنی« زمان الزم  اینکه چنین سندی  تا آن زمان ممکن است سند گزارش داد برای  و  ست 

انصا غالمرضا  زیاد شود.  و  کم  بار«  می»چندین  که  کاری  تنها  االن  اینکه  بیان  با  است ری  »صبرکردن«  کرد  شود 

آن وقت می توافقات روشن شود،  و  آغاز شود، محتوای مذاکرات مشخص  کنیم مذاکرات  توانیم  گفت: »باید صبر 

با  صورت  چه  به  سندها  این  که  میبگوییم  خارجه  وزیر  اقتصادی  معاون  شود.«  منتشر  درباره  ید  بحث  آغاز  گوید 

او افزود: »امروز بعد از    .گرددبرمی  ۹۴جمهوری این کشور به تهران در سال  ق بلندمدت با چین به سفر رئیستواف

رسیده  اینجا  به  سال  آماده پنج  مرحله  در  که  گزاایم  مطابق  هستیم.«  مذاکرات  انجام  و  اسناد  های رش سازی 

چین در روزهای ابتدایی تیرماه در هیات  نویس پیشنهادی ایران برای سند همکاری بلندمدت ایران و  رسمی پیش



 
مطابق برخی   .خارجه ارجاع داده شددولت تصویب و برای پیگیری و فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره آن به وزارت 

های شدید آمریکا علیه  تواند با تحریمای راهبردی با ایران می هها تعلل چین در نهایی کردن سند همکاریزنیگمانه 

ها استیفان بیگان، معاون وزیر خارجه آمریکا  ارتباط نباشد. بنابر گزارش المی و مالحظات این کشور بی جمهوری اس

به تازگی در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفته است همکاری اقتصادی احتمالی پکن با تهران نقض 

می  و  بود  خواهد  متحده  ایاالت  تحریمقوانین  اعمال  به  چیتواند  علیه  گفته  هایی  زمینه  همین  در  شود.  منجر  ن 

از  می که  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  شرکت  شناور  شش  حرکت  و  فعالیت  از  جلوگیری  در    ۲شود  پیش  ماه 

با تبعیت پکنهای ساحلی چین متوقف شده و اجازه حرکت ندارند بیآب های آمریکا نیست. چین از تحریم  ارتباط 

این کشتی توقف  را مسائل زیست محعلت  در پیشبرد  یطی عنوان میها  تعلل  باشد  ادعاها درست  این  اگر  کند. 

ایران درباره همکاری با  نیز می مذاکرات  بلندمدت  از مالحظات و نگرانی های  با  تواند متاثر  آنها  تعارض  از  های چین 

برجام خواهد در این میان یکی از موضوعات مهم برای دولت جدید واشنگتن مساله ایران و  های آمریکا باشد.  تحریم

ای که همچنان محل بحث سیاستمداران ایرانی نیز هست و اخیرا محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ضمن  بود؛ مساله 

اهی برای تعامل دوباره  ای گفت: »ما به شکل واضح رابراز امیدواری نسبت به الحاق مجدد آمریکا به توافق هسته

مجدد نیست. به معنای آن است که آمریکا به پای میز مذاکره    پیدا خواهیم کرد اما تعامل مجدد به معنای مذاکره 

خواهد با ایران تعامل داشته باشد  تر نیز مقامات کشورمان بارها تاکید کرده بودند که اگر آمریکا می بازگردد.« پیش 

یم بگیرد به  و بازگشت به این توافق باشد. ظریف همچنین تاکید کرد که اگر آمریکا تصم  باید از همان مجرای برجام

سفید نشسته است با داستان  جویانه خود علیه ایران پایان دهد، بدون توجه به آنکه چه کسی در کاخ رفتار ستیزه 

نیوز اسبیوگویی با سی به گزارش »ایسنا« محمدجواد ظریف، روز دوشنبه در گفت   .متفاوتی مواجه خواهیم شد

ترا نه  ایران  که  کرد  ترتاکید  را  بایدن  نه  و  نمیمپ  »بیانیه جیح  که  گفت  برنامه هم  پاسخ مجری  در  اما  های  دهد، 

گر باشیم.« ظریف همچنین تاکید کرد، آنچه دولت  اند اما همچنان باید صبر کنیم و نظاره کمپین بایدن نویددهنده بوده 

انتخابا  انجام میتی خود می جدید در کمپین  آنچه در دفتر  بلکه  تگوید مهم نیست  صریح کرد:  دهد مهم است. وی 

ای کند نه اینکه چه شعار یا وعده سفید پس از انتخابات چگونه رفتار می»آنچه برایمان مهم است این است که کاخ

لتش به مذاکره مجدد بر سر توافقی  اند. رفتار آمریکا مهم است.« بایدن اعالم کرده بود که در صورت پیروزی دوداده 

اوباما باراک  زمان  در  که  پرداخت  ریاست  خواهد  معاونت  اما    جمهوریو  بود  از مدت طوالنی حاصل شده  پس  وی 

ظریف تاکید کرد که چنین چیزی »امید« تهران نیست. ظریف با تاکید بر این موضع که »تحت هیچ شرایطی« تهران  

هد کرد، عنوان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درآمده بود، فکر نخواافقی که به به مذاکره مجدد بر سر مفاد تو

انجام می گفت: »اگر ما می  با ترامپ  را چهار سال پیش  این کار  سخنگوی   «.دادیمخواستیم دوباره مذاکره کنیم، 

دوشنبه   روز  نیز  ایران  دیپلماسی  پاسخ  ۱۲دستگاه  در  خبرنگاران  با  هفتگی  نشست  در  درباره    آبان  سوالی  به 

آیا پیام دیپلماتیک بین مقامات ایران و بایدن رد و بدل خواهد انتخابات آتی آمریکا و اینکه  احتمال پیروزی بایدن در  

وگو روشن و همان برجام است و در این چارچوب هر کسی جبران خسارت کند و  شد، عنوان کرد: »چارچوب گفت

 «.تواند حضور داشته باشدایران را متوقف کند، همراه با بقیه می برگردد و این جنگ تروریستی علیه ملت 

 شتاب بهبود در بخش خدمات چین 

قابل  بهبود  بخش خدمات چین  تقاضای مصرفرشد  در  نشان می توجهی  از  کننده  نقل  به  »ایبِنا«  گزارش  به  دهد. 

دهد، چین در گیری خود ادامه می که دومین اقتصاد بزرگ جهان به بهبود اقتصادی پس از همه راشاتودی، درحالی 

در    ۵۴/  ۸شاخص پی ام آی، از    .ود بودماه اکتبر برای ششمین ماه متوالی شاهد توسعه بخش اصلی خدمات خ

درصد   ۶۰چهارم افزایش یافت. بهبودی خدمات بسیار حیاتی است؛ زیرا حدود  در ابتدای سه ماه  ۵۶/  ۸سپتامبر به  

را   شهری  مشاغل  از  نیمی  و  میاقتصاد  عرتشکیل  بهبود  با  اکتبر  توسعه  بخش دهد.  در  داخلی  تقاضای  و  ضه 



 
این حال با  ویروس بررسی  خدمات صورت گرفت.  افزایش مجدد  دلیل  به  از کشور  تقاضای خارج  که  داد  ها نشان 

ابتالی عفونت یافته است.یک اقتصاددان ارشد گفت: موج دوم  اروپا و موج سوم در کاهش  های ویروس کرونا در 

جدید   هایتوجهی تقاضای چین در خارج از کشور را سرکوب کرده است. سنجش سفارشطور قابل االت متحده به ای

بهبود  اکتبر  ماه  در  کار  بازار  حال،  همین  در  کرد.  افت  سپتامبر  ماه  از  و  ماند  باقی  کوچکی  محدوده  در  صادراتی 

 ۲۰۱۹والی که به باالترین سطح از سپتامبر  های چینی برای سومین ماه متتوجهی یافت، با استخدام شرکتقابل 

بین بودند؛ زیرا سنجش انتظارات تجاری به  ار خوشها نسبت به آینده بسیرسیده است. طبق نظرسنجی، شرکت

آوریل   از  سطح  که    ۲۰۱۲باالترین  داد  نشان  صنعتی  مشابه  نظرسنجی  یک  جاری  هفته  اوایل  در  است.  رسیده 

با سر تولید چین  بهبود بخش یع فعالیت در بخش  به  با توجه  اکتبر شتاب گرفت.  های ترین سرعت یک دهه در ماه 

تن قراراست  چین  بیناصلی،  باشد.صندوق  جاری  سال  در  مهم  اقتصاد  میها  بینی  پیش  پول  تولید  المللی  کند 

ل است؛ های آینده، بهبود مداوم اقتصاد چین بسیار محتمدرصد افزایش یابد. در ماه   ۲ناخالص داخلی چین حدود  

وضعیت اپیدمی در    ا کرونا احتیاط شود،های پولی و مالی در دوره پسسازی سیاست اما الزم است در مورد عادی 

 .دهداروپا و ایاالت متحده هنوزعاملی نامشخص است که روند اقتصادی را تحت تاثیر قرار می 

 سقوط یوآن چین و پزوی مکزیک با نوسان آرا در انتخابات آمریکا 

ب آمریک  دنباله دیروز  کلیدی  ایالت  انتخابات چند  در  ترامپ  پیشتازی  از  اعالم  نگرانی  با  مکزیک  پزوی  و  یوآن چین  ا، 

سیاست  از  تداوم  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به  کردند.  سقوط  آتی،  چهارسال  طی  ترامپ  تجاری  های 

  ۴یوآن چین و پزوی مکزیک با نگرانی از  سی، با پیشتازی ترامپ در انتخابات در چند ایالت کلیدی آمریکا،  بیانسی

از سیاست دیگر  تقویت  های تجسال  باعث  ترامپ  پیروزی  احتمال  افزایش  کردند.  ترامپ سقوط  درصدی  ۰/  ۷اری 

درصد در مقابل دالر سقوط کرد و نرخ برابری آنها    ۰/  ۸واحد رساند. یوآن چین    ۹۴/  ۲۰۲شاخص دالر شد و آن را به  

 .واحد رسید۲۰/ ۹۰۵درصد سقوط کرد و به نرخ برابری   ۴یک . پزوی مکزواحد رسید ۶/ ۷۳۶۲به 

 برنامه چین برای خودروهای برقی 

نقلیه برقی، پالگین شود فروش وسایل بینی میشورای دولتی چین روز دوشنبه اعالم کرد که پیش  : اقتصاددنیای 

بزرگ در  و هیدروژنی  به  هیبریدی  بازار خودرویی جهان  کل  درصد    ۲۰ترین  تا  فروش وسایلاز  این کشور  در  نقلیه 

به وسایل   ۲۰۲۵سال   که  این خودروها  فروش  کرد که  تاکید  این شورا  و  نقلیبرسد.  معروف هستند  نوین  انرژی  ه 

پذیری خودروسازی  شوند در حالی افزایش پیدا خواهد کرد که چین نیز فناوری و رقابتشامل این سه دسته می

گذاری که بخشی از  د داده است. شورای دولتی چین یا همان کابینه، در یک سند سیاستخود را در این زمینه بهبو

پنج برنامه  توسعهچهاردهمین  سال    ساله  توسعه    ۲۰۲۵تا  حامی  شورا  این  کرد.  اعالم  را  خبر  این  است، 

های یکی از برنامه   نقلیه انرژی نوین و تولید و تجهیز آنها در داخل چین است. های الزم برای تولید وسایلزیرساخت

ایستگاه  تعداد  افزایش  چین،  وسایلاصلی  نوع  این  از  استفاده  تا  است  برقی  خودروهای  شارژ  ترویج  نقلهای  یه 

 .بیشتری پیدا کند

 

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -

 ارز بانکی   ۹کاهش ارزش پوند و 
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را منتشر کرد که برپایه آن،   ارز عمده و اصلی کشورهای جهان  ۴۷بانک مرکزی امروز )پنجشنبه( نرخ    -ایرنا  -تهران

ارز دیگر ثابت   ۱۰ارز از جمله یورو افزایش یافت. همچنین نرخ    ۲۷گلستان کاهش و نرخ  له پوند انارز از جم  ۱۰نرخ  

هزار ریال، هر یورو    ۴۲به گزارش ایرنا از جداول بانک مرکزی، امروز هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به دیروز    .ماند

ریال قیمتگذاری    ۴۵۰هزار و    ۵۴ریال کاهش    ۱۱۶با    ریال و هر پوند انگلیس  ۳۱۳هزار و    ۴۹فزایش به  ریال ا  ۳۹۹به  

ریال، کرون نروژ چهار    ۷۸۴ریال، کرون سوئد چهار هزار و   ۱۱۱هزار و    ۴۶هزار و   ۱۱۱امروز هر فرانک سویس    .شدند

  ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۶ریال، روپیه هند    ۶۲۴هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۵۱۱هزار و  

  ۲۷۵هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۳۲۹هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۲۰۶هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت  

در تابلوی بانک   .گذاری شدریال ارزش   ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال و هر ریال عمان    ۴۱۶ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و  

ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و    ۱۴۵هزار و    ۲۸نیوزیلند  دالر    ریال،   ۹۷۲هزار و    ۳۱زی، امروز هر دالر کانادا  مرک

ریال، یکصد دینار عراق   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۴۱ریال، روبل روسیه    ۹۷۵ریال، لیر ترکیه چهار هزار و    ۶۴۷

و   و    ۳۰الر استرالیا  ریال، د  ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹سه هزار  ریال،    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۰۸هزار 

ریال، ده    ۴۹۴هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۹۱۶هزار و    ۳۰ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱دینار بحرین  

ریال، یکصد درام    ۱۶۵زار و  ه  ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۷۷روپیه سریالنکا دو هزار و  

هزار   ۶همچنین هر یوان چین    .گذاری شدریال قیمت  ۶۸۱هزار و    ۳۰ریال و دینار لیبی    ۷۱۵و  ارمنستان هشت هزار  

  ۳۷هزار وون کره جنوبی  ریال، یک  ۱۱۴هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۳۰۶هزار و    ۱۳۵ریال، یکصد بات تایلند    ۳۱۴و  

هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان  ۷۲۷هزار و  ۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۲۳۹هزار و  ۵۹اردن  ریال، دینار ۷۶هزار و 

هزار و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۷ریال، افغانی افغانستان    ۸۹۱هزار روپیه اندونزی دو هزار و  ریال، یک   ۵۴۴

ریال، سومونی تاجیکستان چهار    ۸۶۷هزار و    ۸۶ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان    ۳۶

ریال تعیین   ۹۶۹هزار و    ۱۱ریال و هر منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و    ۳۴ر و  هزا

 .قیمت شد

 

 انگهای المللی ش نمایشگاه بین درصدی مشارکت ایران در  ۱۰۰افزایش 

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در شانگهای اعالم کرد در سومین نمایشگاه بین المللی واردات    -ایرنا  -تهران

رمضان  »  .درصدی نشان می دهد  ۱۰۰ایرانی حضور دارند که نسبت به سال گذشته افزایش  شرکت    ۲۸شانگهای،  

با گو  و  گفت  در  چهارشنبه  روز  شرکت  پرواز«  خوب  استقبال  به  اشاره  با  واردات  های  ایرنا  نمایشگاه  از  ایرانی 

ال صورت گرفته بود  های ایرانی در نمایشگاه امس ریزی بسیار وسیعی برای حضور شرکتشانگهای افزود: برنامه 

نشد اجرا  کامل  طور  به  برنامه  این  آمده  پیش  لجستیکی  مشکالت  و  کرونا  با شیوع  متاسفانه  با    .اما  تشریح  وی 

شرکت های ایرانی در چهار بخش فناوری و شرکت های دانش بنیان،   های ایرانی اعالم کرد: امسالحضور شرکت

اندخشکبار و مواد غذایی و فره فرش و صنایع دستی،   پرواز تصریح کرد: بیشترین مشارکت    .نگی شرکت کرده 

که   بود  خواهد  فناوری  بخش  در  ما  ایران  ۱۵کشور  بنیان  دانش  مساحت  شرکت  در  نمایشگاه    ۱۰۸ی  در  مترمربع 

سرکنسول ایران در شانگهای در مورد آمادگی      .امسال حضور دارند و به معرفی محصوالت خود خواهند پرداخت

برگزا برای  گفت:چین  نمایشگاه  این  بین  ری  نمایشگاه  سومین  گشایش  به  شدن  نزدیک  چین، با  واردات  الملی 

روید این  برگزاری  آماده  بین شانگهای  با حضور شرکتاد  به المللی  نقاط جهان شده است  اقصی  از  های خارجی 

به  برگزاری نمایشگاه،  از شیوع کوویددلیل نگرانی  طوری که به گفته مسئوالن  و به منظور حفظ    ۱۹-های ناشی 

کمک به  درمانگاه در محل برگزاری و حضور داوطلبان صلیب سرخ برای    ۹سالمتی شرکت کنندگان، عالوه بر احداث  

گاه هر روز پس از خروج بازدیدکنندگان از محل شروع می  بازدیدکنندگان و عوامل اجرایی، ضد عفونی محل نمایش

المللی واردات چین با هدف ادغام فضای کسب و کار و تجارت  اه بین نمایشگ     .یابدشود و تا نیمه شب ادامه می
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آبان(    ۲۰تا    ۱۵ر شهر شانگهای از تاریخ پنجم تا دهم نوامبر )المللی برای سومین سال پیاپی دچین با بازارهای بین 

شد خواهد  چهارشنبه "  .برگزار  شامگاه  در  نمایشگاه  افتتاحیه  مراسم  در  چین  جمهوری  رئیس  پینگ"  جین  شی 

کرد خواهد  کنفرانس سخنرانی  ویدئو  صورت  به  جاری  با    .هفته  امسال  نمایشگاه  به  داده شده  اختصاص  فضای 

مساحت    صدیدر  ۲۰افزایش   در  گذشته،  سال  به  خواهد    ۳۶۰نسبت  برگزار  مربعی  متر  به  .شد  هزار  اعالم   بنا 

بین  نمایشگاه  در دومین  واردات شانگهای در سال گذشته  مقامات چینی  امضا    ۷۱المللی  به  قرارداد  میلیارد دالر 

 .رسید

 

 مطلوبی برای گسترش بازار چین است  نمایشگاه شانگهای فرصت   :رییس اتاق بازرگانی ایران و چین

شانگهای  ه بین المللی واردات  رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به برگزاری سومین نمایشگا  -ایرنا  -پکن

به گزارش ایرنا، »مجیدرضا حریری« روز    .مطلوبی برای گسترش بازار چین است ن نمایشگاه فرصتاظهار کرد ای

رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفت: ایران برای دومین بار در این نمایشگاه شرکت خواهد  چهارشنبه در گفت و گو با

نمایشگاه   این  برگزاری  و  د کرد  عظیمی  فرصت  تنها  جهاننه  موسسات  اختیار  برای    ر  ایرانی  موسسات  از جمله 

اقتصاد   برای توسعه  انگیزه بیشتری  اپیدمی کرونا،  با  مبارزه  کنونی  بلکه در شرایط  داده  قرار  بازار چین  گسترش 

ت  گاه بین المللی واردا ایران از سال گذشته با اعزام هیات نماینده در نمایش او با اشاره به اینکه  .جهان خواهد بود

د: موسسات ایرانی برای حضور در این دوره نمایشگاه تمایل بسیار دارند و همه موسسات  چین شرکت کرد، افزو

ایرانی که سال گذشته شرکت کرده بودند امسال نیز ثبت نام کرده اند چرا که واقعا فرصت مطلوبی برای گسترش  

از جمله   از طرف موسسات جهانی  ایرانی استبازار چین  موسسه    ۱۵گفته وی در سال گذشته    هب  .موسسات 

تاسیس   با  بیشتر   ۲۰ایرانی  کرونا،  گیری  همه  پایان  از  پس  امیدواریم  و  کردند  شرکت  نمایشگاه  این  در  غرفه 

در سومین نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای،   .موسسات ایرانی بتوانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند

شرکت های   دهد. امسالدرصدی نشان می   ۱۰۰افزایش    که نسبت به سال گذشتهت ایرانی حضور دارند  شرک  ۲۸

خشکبار و مواد غذایی و فرهنگی  ایرانی در چهار بخش فناوری و شرکت های دانش بنیان، فرش و صنایع دستی،  

آبان( در    ۲۰تا    ۱۵)  ۲۰۲۰نوامبر    ۱۰تا    ۵سومین نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای از تاریخ    .شرکت کرده اند

 .شهر شانگهای برگزار می شود

 

 اقتصادش را دو برابر کند   ۲۰۳۵پکن می تواند تا   جمهوری چین:رئیس

اندازه اقتصاد خود را دو    ۲۰۳۵د تا سال  »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین گفت کشورش می توان  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا از شینهوا، شی روز چهارشنبه در نشست تعمیق   .برابر کرده و به کشوری با درآمد باال تبدیل شود

ساله و بلند مدت کشور که در جلسه   ۵اصالحات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، سیاست های جدید اقتصادی 

او به تاثیر منفی ویروس کرونا    .ه مرکزی حزب کمونیست چین تصویب شد را توضیح دادعمومی هفته گذشته کمیت

شی   .شاره کرد اما گفت: چین سریعترین بهبودی اقتصادی در جهان را از این همه گیری داشته استبر کشور ا

تریلیون دالر رشد  ۱۵تریلیون یوان یا حدود   ۱۰۰پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به 

م  .کند و  روی  تک  گفت:  امریکا  از  آشکار  انتقاد  یک  در  چین  تضعیف چرخه  رییس جمهوری  در حال  گرایی  حافظت 

است جهان  باشد  .اقتصادی  کشور  داخل  در  پیشرفت  پایه  دادن  قرار  باید  چین  هدف  که  کرد  اظهار  شی   .وی 

شده بود کشورش به هدف خارج شدن تمامی ساکنان پیش بینی می کند همان طور که وعده داده  همچنین گفت:

از  تا سال    روستایی  یابد  ۲۰۲۰فقر  ای  .دست  نوآوری،   ن جلسه اعالم شد که دولتدر  باید قدرت رقابت اقتصادی، 

تاثیرگذاری باال و   کنترل،  با معیار  بازار  ایجاد یک نظام  برای  افزایش دهد و  پیوسته  را  و مقابله با خطرات احتمالی 

 .ی چهارچوب جدید توسعه تالش کندسازندگ

https://www.irna.ir/news/84098570/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84098570/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84098570/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84098570/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84098824/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B5-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 
 

هزار میلیارد   ۲۲رییس جمهوری چین چشم انداز واردات این کشور را /  اکسپو بین المللی شانگهای

 دالر اعالم کرد 

وارداتی  -ایرنا-پکن المللی  بین  اکسپو  سومین  گشایش  آیین  در  چین  خلق  جمهوری  رییس  پینگ«  جینگ  »شی 

ر خواهد  لیارد دالهزار می ۲۲سال آینده میزان واردات کاال به چین به  ۱۰شانگهای در روز چهارشنبه گفت که در طول 

زرگترین نمایشگاه تجارت حال حاضر جهان است که در بحبوحه همه گیری کرونا برگزار  ب به گزارش ایرنا ، این  .رسید

می شود و رییس جمهوری خلق چین بار دیگر اعالم کرد که برگزاری آن نشانه ای از تعهد تزلزل ناپذیر چین برای 

به مساعدت  و  باز  درهای  سیاست  است  پیشبرد  جهانی  همکاری  بازا   .تقویت  یک  چین  گفت:  یک  وی  با  بزرگ  ر 

میلیون نفر از آنان در طبقه درامد متوسط قرار می گیرند و این بازار    ۴۰۰که   میلیون نفر جمعیت است  ۴۰۰میلیارد و  

  ۲۲ه چین به  سال آینده میزان واردات کاال ب  ۱۰بزرگترین پتانسیل جهانی را دارا است و براورد می شود در خالل  

م برخی از اظهار نظرها درباره تمرکز چین بر بازار داخلی و نوآوری های بومی و وی به رغ   .هزار میلیارد دالر برسد

مقابله با مخاطرات خارجی ، تاکید کرد که ما حتی از این استانداردها فراتر خواهیم رفت و فضای مطلوبی برای 

ون مشارکت اقتصادی  ی های منطقه ای تجاری از جمله توافقنامه هایی چجریان ازاد فناوری ایجاد کرده و همکار

داد پیش سوق خواهیم  به  را  پی  یی  آر سی  به  ای موسوم  منطقه  مبادالت  »  .جامع  مرکز  کارشناس  وانگجون« 

اقتصادی بین المللی چین در پکن گفت: اظهارات رهبر چین نشاندهنده عزم راسخ این کشور برای بازتر کردن درها  

برای پیشبرد همکاری بازار داخلی   .های اقتصادی جهانی است  به روی جهان و تالش فعاالنه  افزود: تمرکز بر  او 

مشاغل   برای  هایی  فرصت  ایجاد  و  کیفیت  با  خارجی  محصوالت  واردات  برای  بیشتر  فضای  ایجاد  معنای  به  تنها 

ضوعی است که بارها در سخنرانی ها خارجی است. هدف راهبردی چین بازتر کردن درهای کشور است و این مو

کشور و منطقه جهان از جمله از   ۱۲۰شرکت تجاری و بازرگانی از بیش از    ۷۰۰بیش از دو هزار و     .تکرار شده است

هزار خریدار در این دوره از اکسپو بین المللی واردات شانگهای در شرق چین حضور    ۴۰۰و   جمهوری اسالمی ایران

  .دارند

 

 گیری درباره انتخابات آمریکا خودداری کردچین از موضع

»وانگ ونبین« سخنگوی وزارت امورخارجه چین روز چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی در پکن گفت که  -ایرنا-پکن

به گزارش ایرنا، وی خاطر نشان کرد که موضوع   .کندگیری نمیریاست جمهوری آمریکا موضعپکن درباره انتخابات  

آمریکا  انتخاب ریاست جمهوری  است   ات  کشور  آن  داخلی  موضع مسائل  آن  درباره  پکن  نمیو  انتخابات  گیری  کند. 

خش دیگری از این  سخنگوی وزارت امورخارجه چین در ب  .همچنان در جریان است و نتیجه آن مشخص نشده است

و کشته شدن یک شهروند چینی   اتریش  در  اخیر  درباره حمالت  و    -مصاحبه  دیگر  اتریشی  تبعه  زخمی شدن یک 

پکن گفت:  م چین،  دشمن  خشن  تروریسم  است.  شده  شوکه  حمله  این  از  شدت  استبه  بشریت  وی   .شترک 

کنیم و  ت. ما برای قربانیان سوگواری می افزود: چین با هر شکل و نوع تروریسم و جنایات خشونت آمیز مخالف اس

کردخانواده  با همدردی  ابراز  مجروحان  و  داغدیده  میهای  تسلیت  آنان  به  و  در  ه  اتریش  در  چین  سفارت  گوییم. 

به   و کمک  مقامات محلی  با  نزدیک  اتریش است ارتباط  در  به شهروندان چینی  به سوالی   .موقع  پاسخ  در  وانگ 

امو درباره پیشنهاد ام کیو  وزارت  پهپادهای مدل  برای فروش  آمریکا  ارزش    ۹  -رخارجه  به  به    ۶۰۰بی  میلیون دالر 

در گفت: تایوان  شنبه  سه  چی روز  آمریکاموضع  تسلیحات  فروش  مورد  در  است.  ن  روشن  و  ثابت  تایوان  به 

تایوان به شدت ناقضمی به منطقه  ایاالت متحده  از سوی  اصل چین   خواهم دوباره تأکید کنم که فروش اسلحه 

بیانیه  و  چینواحد  مشترک  است -های  اصل  این  با  ارتباط  در  کهد   .آمریکا  کرد  تاکید  به  تسلیحات   فروش  وی 

نادرست  مداخله آشکار در امور داخلی چین و نقض حق حاکمیت و امنیت ملی این کشور و ارسال عالئم   تایوان،

https://www.irna.ir/news/84099193/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84099193/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84099193/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84099180/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84099180/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84099180/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
وانگ    .زندو آمریکا و صلح و ثبات تنگه تایوان لطمه می   به روابط چین برای استقالل طلبان تایوانی است و در نهایت

می متحده  ایاالت  از  چین  بیانیه   خواهدگفت:  و  واحد  چین  اصل  به  کشکه  دو  فروش  های  به  بماند.  متعهد  ور 

ب را نیز لغو کند تا بیش از این به مناسبات و تنگه تایوان آسی برنامه فروش پهپاد تسلیحاتی به تایوان پایان داده و  

  .اهد داشتنرسد. چین برای حفاظت از حق حاکمیت و منافع امنیتی خود هر واکنش حقوقی الزم را محفوظ خو

 

 یا جهان عرب تصادی به شرق  عراق؛ نگاه اق

سرمایه    -ایرنا  -بغداد   برای  اردن  و  عربستان  مصر،  کشورهای  با  عراق  دولت  بازرگانی  و  تجاری  های  توافقنامه 

میلیارد دالری دولت قبلی   ۵۰۰قتصادی توسعه اقتصادی عراق در سایه تعلیق بیش از یکساله توافقنامه ا گذاری و 

یا نگاین کشور با چین این سوال کلید اه به جهان عرب ی را در داخل عراق مطرح کرده که اساسا نگاه به شرق 

مفید است؟  و    برای عراق  امنیتی  کارشناسان  و  بین سیاستمداران  روزی  از  این سوال خصوصا  ایرنا،  گزارش  به 

ها شبکه  و  ها  رسانه  عراق  اقتصادی،  دولت  که  است  شده  مطرح  جدی  طور  به  اجتماعی  توافقنامه،   ۱۵ی 

پر یاد و  تفاهم  رساندداشت  امضا  به  مصر  با  همکاری  و    .وتکل  ها  تفاهم  یادداشت  ها،  توافقنامه  این  محورهای 

با   فرهنگی  و  علمی  و  انرژی  کشاورزی،  سیاسی،  تجاری،  اجتماعی،  اقتصادی،  های  زمینه  در  همکاری  پروتکل 

قویت روابط دوجانبه بین عراق و مصر بود که دهم آبانماه جاری در حضور نخست وزیران دو کشور در بغداد  هدف ت

مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق که کشورش از بحران اقتصادی و ضعف زیرساخت های آن  » .به امضا رسید

تروریست از سالها اشغالگری خارجی و ویرانگری گروه  بیکاری فزاینده ناشی  با  و  ی داعش رنج می برد، در دیدار 

همتای مصری خود از شرکت های مصری خواست تا در مناطق آزاد شده عراق از دست گروه تروریستی داعش  

کنند نیز  .سرمایه گذاری  توافقنامه ها  این  امضای  با  میلیون ها   همزمان  واگذاری  احتمال  از  انتشار گزارش هایی 

را در   ب عراق به عربستان برای سرمایه گذاری در آنها، نگرانی ها و سواالتیهکتار از بیابان های استان های جنو

  ۱۴عراق و عربستان سعودی در راستای کمیته مشترک دو جانبه در    .محافل سیاسی و اقتصادی عراق ایجاد کرد

که در آن    در ریاض برای سرمایه گذاری سعودی ها در عراق بحث و گفت وگو کردند (  ۹۹مهرماه    ۲۳اکتبر گذشته )

میلیارد دالری عربستان در طرح های مختلف در عراق پرده برداشته شد و »خالد بتال النجم«    ۲.۹از سرمایه گذاری  

ارزش   به  گذاری سعودیها  مناسب سرمایه  پیشنهادی  طرح  هزار  وجود شش  از  نیز  عراق  ریزی  برنامه    ۱۰۰وزیر 

گفت دالر سخن  ژانویه    .میلیارد  در  عراق همچنین  زمینه    ۲۰۱۹سال  دولت  در  اردن  با  را  هایی  توافقنامه  میالدی 

حال امضای    .انرژی، تبادل کاال و سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی مشترک برای توسعه اقتصادی امضا کرد

این توافقنامه ها، انتقادهایی را در بین کارشناسان سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مردم عادی عراق نسبت به نوع  

این توافقنامه ها را با   دولت الکاظمی برای توسعه و آبادانی این کشور مطرح کرده و آنها را بر آن داشته تارویکرد  

دالمهدی« نخست وزیر سابق عراق برای توسعه اقتصادی عراق پیش از  توافقنامه ای مقایسه کنند که »عادل عب

بست چین  با  خود  اقتصادی  .استعفای  توافقنامه  د  ۵۰۰ این  روزه  میلیارد  پنج  سفر  در  سال    ۲۸الری    ۹۸شهریور 

ماه   مهر  نهم  از  و  رسید  کشور  دو  امضای  به  پکن  به  عبدالمهدی  درآمد  ۹۸عادل  اجرا  عبدالحسین  »  .به 

گفته بود: میزان مبادالت تجاری مورد   ۹۸شاور اقتصادی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق یکم مهرماه م الهنین«

آغاز می  و این هدف از هم اکنون میلیارد دالر خواهد بود  ۵۰۰سال آینده بیش از    ۱۰هدف میان عراق و چین طی  

منتشر  .شود »نخیل«  ساحلی  شهر  از  تصویری  نیز  عراق  های  رسانه  اساس    همزمان  بر  بود  قرار  که  کردند 

نهم مهرماه    اما اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در  .توافقنامه اقتصادی، چینی ها در سواحل بصره بسازند

الکاظمی سکاندار    ۹۸ و سپس  کرده  استعفا  المهدی  عادل  دولت  تا  باعث شد  نهایت  در  که  در عراق همراه شد 

برخ که  هرچند  شود؛  کشور  این  برای  دولت  تالش  و  آمریکا  خشم  باعث  را  عبدالمهدی  شرق  به  نگاه  همین  ی 

آمدن دولت جدید،    .سرنگون کردن دولتش برشمردند کار  روی  با  به  اما  بیشتر  و  تغییر کرد  اقتصادی عراق  رویکرد 

https://www.irna.ir/news/84099273/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8


 
ماند مسکوت  چین  با  توافقنامه  و  چرخید  عربی  کشورهای  و  غرب  و    .سمت  امنیتی  سیاسی،  کارشناسان  حال 

ی و محافل مردمی عراق هریک از نگاه خود به بررسی توافقنامه های دولت کنونی با کشورهای عربی و  اقتصاد

و   چین  با  آن توافقنامه  اند  مقایسه  در    .پرداخته  عراق  در  مصر  حضور  امنیتی،  و  سیاسی  کارشناسان  نگاه  از 

بین مصر   رقابت  به عرصه  تبدیل شدن عراق  نگرانی هایی درخصوص  اقتصادی  تیرگی  پوشش  در سایه  ترکیه  و 

را   روابط آنها ایجاد کرده است و حضور عربستان بویژه در مناطق جنوبی عراق در قالب اقتصادی نیز این نگرانی

  ایجاد کرده است که عربستان از آن به عنوان اهرمی سیاسی برای فشار بر دولت عراق استفاده کند. این حضور

اشته است زیرا عراقی ها به سابقه بد عربستان در ارسال هزاران تروریست  به همراه د همچنین نگرانی امنیتی را

دن دوباره جنوب عراق با حضور عربستان هشدار  به کشورشان در گذشته اشاره می کنند و درخصوص بی ثبات ش

رای  آنها معتقدند که حضور چین برای سرمایه گذاری در عراق چنین نگرانی های سیاسی و امنیتی را ب  .می دهند

کارشناسان اقتصادی نیز از منظر اقتصادی و سرمایه گذاری به این موضوع نگاه    .کشورشان به همراه نمی آورد

توانمند و  کنند  با هم می  را  اختیار  در  و سرمایه  فناوری  زمینه سطح  در  چین  و  یاد شده  عربی  کشورهای  یهای 

کنند از   مقایسه می  بهره مندی چین  کارشناسان،  این  اعتقاد  این کشورهای    به  از  باالتر  فناوری پیشرفته بسیار 

  .فع پکن سنگینی می کندعربی و قدرت سرمایه گذاری بسیار باالی چینی ها نشان می دهند که کفه ترازو به ن

درپی طرح این انتقادها »چانگ تاو« سفیر چین در عراق نیز در اظهارنظری گفته است که چین به عادل عبدالمهدی  

که استان های جنوب عراق را در طول سه سال بازسازی کرده و پروژه های بزرگ و راهبردی بی  تعهد داده بود  

به نظر می رسد   اما  اجرا کرد  را  به  نظیری  برای  رو،  این  از  و  نبود  برخی  و عراق خوشایند  این همکاری چین  که 

که های اجتماعی به اظهار در سطح مردمی نیز کاربران در شب  .شکست کشاندن این توافقنامه بزرگ تالش کردند

که پرداختند  یاد شده  توافقنامه های  مقایسه  و  )توافقنامه نظر  مطلبنا«  الصین  »اتفاقیة  عنوان  با  چین   هشتگی 

حال باید دید که در سایه این شرایط کفه ترازو در    .خواسته ما است( در توییتر در روزهای اخیر در عراق، ترند شد

گینی خواهد کرد و توافقنامه با چین فعال سازی خواهد شد یا عراق به حرکت در  آینده به سمت نگاه به شرق سن

 .مسیر کنونی ادامه خود ادامه خواهد داد

 

 :صدا و سیما خبرگزاری -

 تاکید پوتین بر توافق نظامی با پکن/   پایگاه خبری آر تی 

می  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین  آینده  والدیمیر  در  پکن  و  مسکو  بین  جانبه  همه  دفاعی  توافق  یک  تصور  گوید؛ 

است محتمل  بسیار  الملل  .نزدیک،  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  از خبرگزاری  نقل  »آر   به  اینترنتی  پایگاه 

می تی«، روسیه  رئیس جمهوری  پوتین  در  والدیمیر  پکن  و  مسکو  بین  جانبه  دفاعی همه  توافق  یک  تصور  گوید: 

سال پیش استالین و مائو سران شوروی و چین، توافقی که مدتی کوتاهی   ۷۰  آینده نزدیک، بسیار محتمل است.

به اقتصاد و    دوام برای کمک  تازه بود، پکن  انقالب کمونیستی چین همچنان  پیدا کرد، امضاء کردند و در حالی که 

اتحاد جماهیر شوروی متمایل شد. به سمت  نظامی خود  تکرار ش  نیروی  در حال  تاریخ  اکنون  و احتماالً  دن است 

احت نظامی  توافق  گفت  گذشته  روز  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  را  والدیمیر  پکن  و  مسکو  بین  اتحاد  برای  مالی 

نمی تردید   داند.منتفی  بدون  است.  محتمل  بسیار  چیزی  چنین  تصور  نظری،  لحاظ  »از  گفت:  باره  این  در  پوتین 

 شود.«های چین میهمکاری ما با چین باعث تقویت توانایی 

 

 : فارس  یخبرگزار -

https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.iribnews.ir/fa/international


 

 سازد مگاواتی در ازبکستان می ۱5۰۰چین نیروگاه حرارتی 

ش حراریک  جدید  نیروگاه  ساخت  چینی  ظرفیت  رکت  به  »سردریا«    ۱5۰۰تی  استان  »شیرین«  شهر  در  مگاوات 

کرد آغاز  را  فارس  .ازبکستان  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  شرکت به  تاشکند،   China Gezhouba Group در 

Corporation    سردریا« را آغاز  مگاوات در شهر »شیرین« استان »  ۱5۰۰ساخت نیروگاه جدید حرارتی به ظرفیت

میلیارد کیلووات ساعت    ۱۰تر مکعب گاز طبیعی مصرف و  میلیارد م  ۲این نیروگاه جدید حرارتی ساالنه در حدود    .کرد

می  تولید  است    .کندبرق  شده  آغاز  حرارتی  جدید  نیروگاه  این  ساخت  اقدامات  حاضر  حال  طرح،  .در  این    طبق 

می ریزی  دستگابرنامه  نیروگاه  این  در  از  ه شود  بیش  مفید  عمل  ضریب  با  گازی  بخار  مدرن  تولید    6۰های  درصد 

قرارداد سرمایه گذاری ساخت نیروگاه جدید حرارتی بین وزارت سرمایه گذاری و      .شود   پن نصبژا MHPS شرکت

المللی طرح بین  با شرکت  ازبکستان  آببازرگانی خارجی   Acwa انرژی عربستان سعودی و شرکت طراح  -های 

Power Sirdarya  در آن مقطع زمانی، قراردادی بین      .در اوایل ماه آگوست سال جاری میالدی امضا شده است

چین بزرگترین    .در مورد خریداری برق به امضا رسید Acwa Power Sirdarya های برق ملی ازبکستان« و»شبکه

درصد    ۱۸.۱میالدی با    ۲۰۱۹در سال  مبادالت بازرگانی میان دو کشور    .همکار اقتصادی و بازرگانی »تاشکند« است

سال   به  نسبت  سطح  میال  ۲۰۱۸افزایش  در  و    ۷دی  سرمایه    6۰۰میلیارد  حجم  است.  گرفته  قرار  دالر  میلیون 

هم اکنون در    .میلیارد دالر فراتر رفته است  ۸های چینی جذب شده به اقتصاد ازبکستان از سطح  ها و وام گذاری 

از   بیش  با سرما  ۷۰۰تاشکند  زمینه گذاری چینییه شرکت  در  فعالیت  ها  این کشور  اقتصاد    .کنندمیهای مختلف 

  ۲میالدی به رسمیت شناخته و در تاریخ    ۱۹۹۱دسامبر سال    ۲۷را در تاریخ    جمهوری خلق چین استقالل ازبکستان 

 انتهای پیام/ح  .میالدی روابط دیپلماتیک برقرار کرده است ۱۹۹۲ژانویه سال 

 

 :مشرق -

 چندان پررنگ ایران در بازسازی سوریه حضور نه

ترین حامیان سوریه در مبارزه با تروریسم بود اما در دوران بازسازی علی رغم اینکه از  با وجودی که ایران از مهم

به گزارش    .شودشده، هنوز فعالیت جدی مشاهده نمیطرف حاکمیت سوریه امتیازهای گوناگونی به ایران داده  

لین کشورهایی بود که پس از پیروزی انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت  ، سوریه از اوشرقم

شناخت و در نتیجه، روابط رسمی دو کشور آغاز شد. در زمان جنگ تحمیلی نیز سوریه جزو کشورهای معدودی 

دهه گذشته، ماندن سوریه دو کشور در چند    ترین دالیل روابط نزدیکبود که از ایران حمایت کرد. یکی دیگر از اصلی

با اسرائیل بود به  .برخالف سایر کشورهای عربی در خط مبارزه  امنیتی  و  قدری  روابط دو کشور در بعد سیاسی 

سوری مذاکرات  حتی  که  بود  میانجی  -عمیق  با  اسد  حافظ  زمان  در  را  اسرائیلی  آن  نتوانست  نیز  آمریکا  گری 

باروی کار آ نماید.  یافت و  مخدوش  امنیتی گسترش  ابعاد سیاسی و  نیز روابط دو کشور در  ایران مدن بشار اسد 

های خود از مقاومت لبنان و فلسطین را ادامه دهد. با درگیر شدن سوریه در یک  توانست از طریق سوریه حمایت

کشوری بود که به  پیمانانش به این کشور، ایران اولین  های اعزامی آمریکا و همجنگ تحمیلی سخت با تروریست

 .کمک دولت و ملت آن رفت

به گزارش فارس، دولت ایران برای ورود به این  //    ها از سوریه حمایت کرد؟ وریست چرا ایران در جنگ سوریه با تر*

 :توان به موارد زیر اشاره کردها میجنگ سخت، دالیل مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی داشت که ازجمله آن

که تقریباً همه کشورهای    ۱۳۵۹در زمان حمله عراق به ایران در شهریورماه   :ران در جنگ با صدامتنها حامی ای -۱

می  -غربی حمایت  حسین  صدام  از  رئیس عربی  و  سوریه  کمککردند،  با  اسد  حافظ  آن  نظامیجمهور    -های 

https://www.mashreghnews.ir/news/1138864/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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را عربی و عجمی   سیاسی خود در کنار ایران ایستاد. این موضوع درزمانی که صدام حسین تالش داشت تا جنگ

 .دهد عالوه بر تأثیرگذاری در میدان جنگ در عرصه دیپلماسی عمومی نیز ارزشمند بود نشان

مقاومت -۲ محور  استراتژیک  دولت  :عضو  از  سنگر  آخرین  سوریه  مقابل  دولت  در  همچنان  که  است  عربی  های 

در مبارزه با اسرائیل، سبب شده تا    اسرائیل ایستاده است. این ایستادگی و همسویی با جمهوری اسالمی ایران

ایران،  ارتباطات ایران و سایر اعضای محور مقاومت در فلسطین و لبنان تقویت شود؛ چراکه سوریه پل ارتباطی بین

های بر اینکه پل ارتباطی ایران با رزمنده   های مختلف عالوهلبنان و فلسطین است. همچنین کشور سوریه در دوره 

عنوان  های شایانی به این گروها کرده است. درنهایت سوریه به فلسطین بوده، خود نیز کمک  مقاومت در لبنان و

 .امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت دارد خط مقدم مبارزه با اسرائیل، اهمیت حیاتی سیاسی و

اقتصادی -۳ اروپا   :منافع  بازارهای  به  ایران  ورود  امکان  سوریه  در  ایران  میحضور  فراهم  را  دریا  طریق  آورد. از 

تحریم  دلیل  به  ایران  حملازآنجاکه  در  اینها  است،  ضعیف  هوایی  شمار ونقل  به  کشورمان  برای  مهم  امتیاز    یک 

تواند بازار مصرف بزرگی برای ایران ازجمله در دوره بازسازی باشد و در مقابل سوریه  رود. همچنین سوریه می می

نی نیز می از  بهتواند برخی  نماید.  را تأمین  از جمله مرکبات  ایران در حوزه کشاورزی  بازسازی سوریه  ازهای  عالوه 

ا می مختلف  صنایع  در  تولید  رونق  به  کمک  سبب  ساختتواند  حوزه  شودز  انرژی  حوزه  تا  آغاز    .وساز  از  بعد 

ادین نفت و گاز بود، آزادسازی مناطقی همچون تدمر در استان حمص در مرکز سوریه که دارای معادن فسفات و می

تخریب  اقتصاد  احیای  و  بازسازی  به سمت  ایران  ازجمله  با متحدانش  اخذ قراردادهایی  با  شده خود دولت سوریه 

هایی نیز های ایران و سوریه صورت گرفت که به توافق های متعددی بین دولت ر این راستا، رایزنیحرکت کرد. د

 .منجر شد

ترین حامی و تاکنون، ایران مهم  ۲۰۱۱در طول جنگ داخلی سوریه از  //    ی سوریهاقدامات ایران در دوره بازساز*

های کرده است. حال با فروکش کردن شعله  های زیادی برای این حمایت پرداختمتحد دولت سوریه بوده و هزینه 

قسمت آزادسازی  و  عمدهجنگ  کمکهای  دنبال جذب  به  کشور  این  دولت  از خاک سوریه،  خارجیای  برای    های 

بازسازی این مناطق و راه انداختن چرخ اقتصاد خود است. در این راستا دولت سوریه بارها اعالم کرده است که 

امتیاز  و  بازسازی  در  به اولویت  متحدان  با  اقتصادی  استهای  ایران  ایران    .ویژه  سوریه،  در  جنگ  وقوع  از  قبل  تا 

اقت بعد  در  امنیتی  و  سیاسی  گسترده  ارتباطات  سال  برخالف  در  و  داشته  سوریه  با  اندکی  تبادالت    ۲۰۱۰صادی 

حدود   سوریه  به  ایران  سرمایه   ۳۷۸صادرات  بحث  در  و  است  بوده  دالر  ایرانمیلیون  نیز  حضور    گذاری  سوریه  در 

و سرمایه  کاال، خدمات  به  کشور  این  نیازمندهای  و  بازسازی سوریه  دوران  است. شروع  نداشته  گذاری  وسیعی 

هایی بین دو کشور به  نامهسبب افزایش تبادالت اقتصادی بین دو کشور شود. در این راستا تفاهمتواند  ایران می

توجهی رخ نداده است. از سوی دیگر نقشه راه جامعی برای  قابل   طور که باید در عمل اتفاقامضاء رسیده اما آن 

 .کشور، احیا شوند های اصلی اقتصاد اینبازسازی سوریه طراحی نشده است تا بر مبنای آن بخش 

است* مانده  زمین  روی  که  سوریه  و  ایران  بلندمدت  همکاری  اسحاق //    توافقنامه  سفر  در  فارس،  گزارش  به 

رئیس  اول  معاون  بهمنجهانگیری  در  دمشق،    ۹۷ماه  جمهور  و تفاهم   ۱۱به  ایران  بین  همکاری  یادداشت  و  نامه 

زمینه  در  زمینسوریه  علوم  برنامهای  آموزش شناسی، سینما،  زمینه  در  در سال ه همکاری  ، ۲۰۱۹های  وپرورش 

یلی، تشویق  های رشویی و تأمین مالی تروریسم، مسکن و خدمات عمومی، همکاری، مبارزه با پول ۲۰۲۱و    ۲۰۲۰

همکاری سرمایه  همکاری گذاری،  و  نمایشگاهی  رسید.های  امضا  به  طرفین  بین  فرهنگی  این  های  تا  بود  قرار 

حال اکثر قریب به اتفاق موارد آن بدون هیچ اقدامی تبدیل به نقشه همکاری طرفین شود که تابه نامه جامع  توافق

اندازه سهمش در جنگ در بازسازی سوریه نیز نقش  ه باید و به مانده است و ایران هنوز نتوانسته آنطور کبر زمین 

الی است که رقبای آن از جمله روسیه  شده به بازسازی سوریه در حتعلل ایران در ورود جدی و حساب    .ایفا کند

م و  های مهبرداری را از امتیازهای اعطایی دولت سوریه ببرند. روسیه در حال حاضر پروژه اند نهایت بهرهتوانسته 



 
سازی بندر طرطوس برای صادرات کاال به سوریه و سایر کشورهای غرب آسیا و نیز برداشت از  بزرگی چون آماده

را تدمر  بهره  معادن فسفات  مرحله  به  اخذ تقریبا  تا  در تالش است  نیز  دیگر، چین  از سوی  رسانده است.  برداری 

این ص که در  بگذارد  بازسازی سوریه  به عرصه  پا  این کشور  امتیازهایی  در  ایران  اقتصادی  نفوذ  برای  ورت عرصه 

 .حاشیه مدیترانه، تنگ خواهد شد

وه بر بازسازی، ایران حضور پررنگی در بازار مصرفی سوریه  عال//    حضور کم رنگ ایران در بازار مصرفی سوریه*

ترین تامین کنندگان  نیز ندارد و کشورهایی مانند ترکیه در حال حاضر در جنگ با سوریه است، چین و روسیه از مهم

در سال   به سوریه  در صادرات  برتر  زیر، سهم کشورهای  مردم سوریه هستند. جدول  را    ۲۰۱۸کاالهای مصرفی 

پررنگ در عرصه های سیاسی و  همانطور که در جدول فوق، دیده می   .دهدمینشان   باوجود حضور  ایران  شود، 

گونه  به  است؛  داشته  ضعیفی  عملکرد  اقتصادی  عرصه  در  اما  سوریه  ظرفیتامنیتی  باوجود  که  در  ای  باال  های 

دربازسازی سوریه موردنیاز  کاالهای  ای   تامین  با  متخاصم  از کشورهای  ماما حتی  نیز عقبن کشور  ترکیه  تر انند 

 منبع: فارس .است

 

 :گیتی آنالین -

 لی واردات چین نوآورانه از سومین نمایشگاه بین الملارسال گزارش به روش 

المللی واردات چین روز چهارشنبه بین  یافت.  4 سومین نمایشگاه  تلویزیون مرکزی  نوامبر رسما گشایش  و  رادیو 

شین های شیونگ رئیس رادیو      .چین خود را برای تهیه گزارش همه جانبه از این رویداد با شکوه آماده کرده است

باید حقایق را گزارش کرده و با دستیابی به نوآوری در تبلیغات   ماگفت که   و تلویزیون مرکزی چین روز سه شنبه

المللی و بین  ایجاد  المللی  بین  ارتباطات  در  جدیدی  های  سومین  پیشرفت  موفق  برگزاری  برای  قوی  حامی 

کنیم فراهم  واردات  المللی  بین  تدارکاتی   .نمایشگاه  کارهای  بررسی  مشغول  شیونگ  های  پخش   شن  برای 

رادیو و تلویزیون  گزارشگر از  ۸۰۰اکنون بیش از    / تودیو رادیو و تلویزیون مرکزی چین در شانگهایاس  /است زنده

شگاه، رادیو  در حاشیه برگزاری این نمای    مرکزی چین در شانگهای برای تهیه گزارش از این نمایشگاه آماده هستند.

چند  ه اصلی ارتباطات همه رسانه ها و ایستگاهو تلویزیون مرکزی چین با به کارگیری برتری های خود مانند ایستگا 

اخبار،   زبان خارجی، اطالعات این نمایشگاه را به صورت    44سکویی، رسانه های جدید، تلویزیون، رادیو و پخش با  

تحت پوشش قرار می دهد تا عزم راسخ و اقدامات عملی چین را برای  تفسیر و ویدیو، پخش زنده و خبر تصویری  

  .اصالحات و درهای باز به سطح باالتر و توسعه اقتصاد باز جهان نشان دهدپیشبرد مداوم 

 

 : جی اس ام -

 کارخانه تولید چیپست چینی، راهکار هوآوی برای مبارزه با آمریکا 

طبق    .کندآوی را از مخمصه به وجود آمده خارج می یک کارخانه سازنده تراشه در کشور چین، هو  -  مهدی ده نبی

منتشر شده، کمپانی هوآوی قصد دارد تا با مشارکت یک کارخانه تولید   Financial Times گزارش جدید که توسط

 های آمریکایی تولید تراشه به مبارزه وارد شود.چیپست در شانگهای چین، با مسئله ممنوعیت همکاری با شرکت

لیه کشور  های خود بر عها و ممنوعیتاند تا تحریم ولت آمریکا و برخی کشورهای دیگر تصمیم گرفته از آن جا که د

چین و کمپانی هوآوی را افزایش دهند، لذا عرصه بر این برند چینی بسیار تنگ شده است. حال اگر این کارخانه  

طرف کند، به این ترتیب یک گام بزرگ بر    سازنده تراشه بتواند نیازهای کمپانی هوآوی را به صورت تمام و کمال بر

 Shanghai شده در حال حاضر، با کمک شریک تجاری هوآوی با نام  کارخانه یاد  ها برداشته خواهد شد. علیه تحریم
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IC R&D Center رسد که خط تولید این کارخانه، توانایی رفع نیازهای کمپانی هوآوی شود. به نظر میهدایت می

تراشه   تولید  باشد.و قطعات سختبرای  داشته  را  پرچمداران  برای  نیاز  مورد  این   افزاری  یاد شده،  گزارش    طبق 

چیپست  تولید  به  حال  به  تا  شانگهای  در  چینی  بوده   45 هایکارخانه  مشغول  مخابراتی  تجهیزات  برای  نانومتری 

برنامه ریزی  بعد، به سمت نانومتر 28 هایبه تراشه 2021 خواهند در سالها میها، آناست. طبق  ی و در سال 

شود تا هوآوی در مقایسه با رقبای  دت، باعث می نانومتری کوچ کنند. اما این زمان بندی طوالنی م 20 هایتراشه

خود به طرز محسوسی عقب بیافتد. البته نکته مهم در مورد این ماجرا، متکی شدن به کشور بومی و مبرا شدن 

های هوشمند،  ها برای تلویزیوندر حالی که این تراشه  کایی خواهد بود. های آمریکمپانی هوآوی نسبت به شرکت

محصوالت مبتنی بر اینترنت اشیاء و تجهیزات متبنی بر نسل پنجم شبکه مخابراتی کاربرد خواهند داشت، اما هنوز 

پردازنده  تولید  توانایی  کارخانه  این  که  نیست  نیز خواهد  های گوشیمشخص  را  امروزی  یا های هوشمند  داشت 

های گوگل توسط دولت آمریکا برای کمپانی هوآوی و محصوالت این شرکت  زمانی که استفاده از سرویسخیر. از  

ممنوع اعالم شد، جای تعجبی نیست که مسئوالن این برند چینی به دنبال جایگزینی برای این موارد در کشورهای 

های چیپست آمریکایی  ی تولید کنندهادامه همکاری برخای برای  در حالی که خبرهای خوشحال کننده  دیگر باشند.

می گوش  به  هوآوی  کمپانی  تراشهبا  تأمین  امکان  هنوز  اما  شبکهرسد،  به  اتصال  قابلیت  با  حالت  5G هایی  در 

ممنوعیت قرار دارد. البته هنوز قدم بعدی دولت آمریکا در این زمینه مشخص نیست. آیا دونالد ترامپ در گام بعدی،  

 AndroidCentral :منبع خبر  علیه کمپانی هوآوی اتخاذ خواهد کرد؟ عیت تجاری را بر ممنو

 :ریخبرفو

 اهنمای سفر به چین ر

تفریحات  لیست  دنیا درصدر  در کشورهای مختلف  و گردش  افرادی که سفر  دارد، چین یک مقصد برای  قرار  شان 

نفر، میلیون  4۰۰از یک میلیارد و  ا بیش های دنیا بوده که ب از پهناورترین سرزمین   کشور چین یکی   .آل خواهد بودایده 

کرهپرجمعیت کشور  محسوبترین  جاذبهمی  زمین  سلیقه  هاشود.  با  مسافران  چین،  امکانات  را  و  مختلف  های 

کنید. این کشور جالب با تاریخ  را آغاز می   سفری به بلندای تاریخ بلیط چین کشاند. درواقع با خریدسوی خود میبه 

برخی   که  دارد  زیادی  تاریخی  آثار  آنابسیار غنی خود،  کافی  ز  دارند.  قرار  یونسکو  میراث جهانی  فهرست  در  ها 

ترین دیوار  ترین کاخ تاریخی جهان بیابید یا روی باعظمت است بلیط هواپیما چین را تهیه کنید تا خود را دربرابر بزرگ 

تاریخ، خرید،   .کنیمعنوان راهنمای سفر به چین برای شما بازگو میا راه بروید. درادامه این مطلب نکاتی را به دنی

نمی//    طبیعت بی فرقی  طبیعت  تماشای  اهل  تاجر کند  باستانی،  بناهای  عاشق  یا  باشید  مختلف  مناطق  نظیر 

یا صرفا عاشق خرید و گشت اگر فقط شباشید  بازارها، حتی  با های مختلف و سروکلهیفته فرهنگوگذار در  زدن 

ما خواهد بود. اگر برای دیدن تاریخ، بلیط چین تهیه حال خونگرم هم هستید، چین بهشت شهای عجیب و درعین آدم

آنمی که کشور چین  باشید  داشته  نکته دقت  این  به  باید  برای  کنید،  فرصتی  احتماال  که  دارد  دیدنی  قدر جاهای 

مناطق به همه  نمی  سرزدن  بهپیدا  بلیط هواپیما چین  با خرید  مثال  برای  فرود  کنید.  در شهری  پکن، شما  مقصد 

تاریخیآیید  می تاریخی یونسکو ثبت کرده و در گوشهکه شش جایگاه  آثار  را در فهرست  وکنار آن، حیات یک  اش 

های خود را مشخص کنید  های چین، اولویتخورد. برای دیدن جذابیتمی  چشمهزار ساله بهپادشاهی عظیم پنج

ها، وقت زیادی را از شما  که دیدن همه آن  ها شما را سردرگم نکند. در چین معابد زیادی وجود داردتا انبوه انتخاب 

از کاالهای    .گیردمی پر  از چین، سرزمینی  برند کمی جا بخورید چون عموما تصور ما  با دیدن قیمت اجناس  شاید 

برا  بازرگانان  که  بوده  میارزان  ایران  به  فروش  قدم ی  با  ولی  قیمتآورند؛  بزرگ،  پاساژهای  در  های زدن 

صورت تک، رسد ولی برای خریدن اجناس بهنظر مینید. چین برای خرید عمده کاال مناسب بهبیدورازانتظاری را می 

برندفرو و  بزرگ  بازارهای  در  مساله  این  البته  کنید.  پیدا  را  خود  دلخواه  قیمت  نتوانید  در شاید  است؛  صادق  ش 
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زدن غفلت نکنید! در کشور  نه گاه از چا های کوچک، قادر به خرید سوغاتی با قیمت مناسب خواهید بود. هیچمحله

های زنی از فروشندگان تخفیف توانید با چانه باوری می طرز غیرقابلرود و به شمار میچین این کار یک هنر بزرگ به 

چنین به تقلبی یا اصالت  کنیم. همرید لوازم الکترونیکی را به شما توصیه نمیطورکل خوغریب بگیرید؛ اما به عجیب

ال باشد، فصل های شانگری چنانچه هدف شما از خرید بلیط چین لذت تماشای طبیعت و شکوفه .کاالها توجه کنید

چشم  زیبایی  این  دیدن  و  سفر  برای  عالوهبهار  بود.  خواهد  مناسب  بسیار  فصنواز  در  اینکه  پاییز  ل بر  و  بهار  های 

تجربه میآب را در سفر خود  قابل وهوای مطلوبی  از گردشگراکنید. بخش  اهالی چینی توجهی  را  دیدنی  نقاط  ن 

مختلف می تشکیل می  نواحی  به  برای گردش  بیشتری  تعداد  این کشور،  تعطیالت رسمی  ایام  در  که  روند. دهند 

پیما چین را طوری تنظیم کنید که با تعطیالت ملی و رسمی این از شلوغی زیاد، حتما تاریخ بلیط هوابرای دوری  

اپ، توییتر و... در چین، نصب ینگ خدمات گوگل، واتس دلیل فیلتربه//    وآمد در چینرفت  .باشدکشور تداخل نداشته 

گوگل اپلیکیشن چین  در  مثال  برای  بود.  خواهد  راهگشا  بسیار  چینی  نمیهای  کار  پیداکردن مپ  برای  ولی  کند؛ 

هم برای پیداکردن مناطق گردشگری   maps.me ا نصب کنید. برنامهر Baidu افزارتوانید نرم تان می راحت مسیرهای 

می شهرهای   فعالیت  هم  چین  در  تاکسی  کرایه  برای  اوبر  جهانی  اپلیکیشن  دارد.  کاربرد  چین  ولی مختلف  کند؛ 

روی خود دارید. درصورت عدم تسلط به زبان چینی، برای رسیدن به مقصد با این روش، کار بسیار دشواری را پیش 

راحتی، اتومبیل پیدا کنید. برای  اسنپ، به  را نصب کنید تا با زبان انگلیسی و محیط کاربری شبیه DiDiجای اوبر،  به 

گیرید، حتما از راننده بخواهید تاکسیمتر خود را روشن کند و مطابق با  تردد داخل یک شهر، اگر از تاکسی کمک می

که بقیه پول شما را با  باشید؛ چون درصورتی  تان داشته رد همراه االمکان پول خآن، هزینه تاکسی را بپردازید. حتی

شهری، استفاده از مترو و  ونقل درون افتید. ولی توصیه ما برای حملدردسر میهای تقلبی بپردازند، بهاساسکن

به هم  که  است  خیاباناتوبوس  ترافیک  از  را  شما  هم  و  هستند  میصرفه  نجات  )مترو(ها  سرزمین    .دهند 

ف این کشور عجایب، کافی نخواهد ها وسعت زیادی دارد و خرید بلیط چین برای سفر به نقاط مختلبادامی مچش

رفت برای  مناسبی  برنامه  باید  هم  مختلف  شهرهای  به  سفر  برای  داشتهبود.  درصورتی وآمد  قصد باشید.  که 

ین بلیط به سایت علی بابا مراجعه کنید. برای توانید برای خرید آنالاستفاده از پروازهای داخلی را در چین دارید، می

شهری تجربه بسیار خوبی بوده و شرایط این قطارها  السیر بیناده از قطارهای سریع جویی در سفر، استفصرفه 

جابه  جابهبرای  برای  هم  معمولی  قطارهای  البته  است.  مناسب  قرار  جایی،  مردم  دراختیار  مسافران  جایی 

بخوانید( خود  مدارک الزم برای پاسپورت توانید با پاسپورت )دربارهی خرید بلیط قطار میگیرند. درهرصورت برامی

راه کنید.  ایستگاه قطار مراجعه  دارد. شما میبه  بلیط قطار وجود  برای خرید  دیگری هم  از  حل  با استفاده  توانید 

روش آنالین رزرو کنید؛ سپس اصل بلیط خود را در ایستگاه قطار تحویل را به و پرداخت کارمزد، بلیط   ctrips برنامه

آید، ناخودآگاه فکر غذا و یافتن  می  میانوقتی صحبت از راهنمای سفر به چین به//    خوردوخوراک در چین  .بگیرید

در چین، مناسب  ما جای    خوراکی  افکار  راس  در  را  مردممیخود  اکثر  تصور  برخالف  ولی  اصال    دهد.  بگوییم  باید 

با رستوران نباشید. چین  این کشور  را درباره غذای  نگران غذاخوردن در  های متنوع حالل و غیرحالل، دیدگاه شما 

به می چینی  تغییر  اغذیهکلی  چین،  توریستی  شهرهای  سراسر  در  خیافروشیدهد.  میهای  را  با  بانی  که  بینید 

برای خوشمزه  و  سریع  غذاهای  مناسب،  میقیمتی  آماده  رستورانتان  و  کنند.  کوچک  فونتی  با  هم  حالل  های 

عنوان توصیه به  .کنندها پذیرایی میالمسلمین، از توریستهای مختلف مانند موسولمانچه یا طعام نام سبزرنگ به

نیاز  آخر، سعی کنید واحد پول چینی یعنی یو اگر  و  ببرید. در چین صرافی نیست  به چین  را همراه خودتان  به  آن 

کنند. دهند. البته خود هتل یا فرودگاه هم پول شما را تبدیل میتبدیل پول داشتید، چند بانک این کار را انجام می

 .ل خود بگیریدهای تبدیل را مقایسه کنید تا بتوانید پول بیشتری درازای پواز تبدیل ارز، حتما نرخقبل 

 

https://www.alibaba.ir/mag/about-passport/
https://www.ctrip.com/


 

 :33  هفته یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «انجام مسئوليت با دلسوزی»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  که  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 .َنُّةِرائِحَةَ الجَ  رَحْیَبِهِ نَفْسَه  لَمْ  ح وط یَبِما   ح طْه میَوَلَمْ   نَی مِنْ أمْرِ الم سِْلمِ  یَامْرِئٍ وَلِ مَای ُّأ

ها مانند و در کار آن  رد یاز کار مسلمانان را بر عهده گ یکس بخش  هر

 هد کرد.بهشت را استشمام نخوا ی نکند، بو ی کار خود دلسوز

 1۴۶5۴، ح ۲0، ص  ۶کنزالعمال، ج 

 :دوم یثدح

 آنحضرت(  والدت)بمناسبت  «ماريب   ازين تالش برای رفع نتيجه  »

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا  او  رب ا خد مالس  هک  پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد مصطفی

 وَلَدَتْه  أ م ُّه    وٍْمَیوبِهِ کَخَرَجَ مِنْ ذ ن  قْضِهَاـیَحَاجَةٍ ـ قَضَاهَا أوْ لَمْ    یفِ ضٍی لِمَرِ یمَنْ سَع 

مانند  ،چه آن را برآورده سازد، چه نسازد،بکوشد یماری ب  ازین یکس براهر

 .شودیپاک م مادرش زاده شده، از گناهانش  که از یروز

 1۶، ص ۴ج  ه،ی الفق  حضرهیمن ال



 

 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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