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 زرگترین پیمان اقتصادی دنیا بدون آمریکا چین از امضاء ب   حمایت نخست وزیر

منطقه  : تسنیم اقتصادی  مشارکت  پیمان  امضاء  از  چین  وزیر  مسیری  نخست  را  گرایی  جانبه  چند  و  حمایت  ای 

زارش شینهوا، لی که چیانگ نخست وزیر چین امروز )یکشنبه( اعالم کرد که  به گ  .صحیح برای اقتصاد دنیا دانست

 .به شمار می رود  ای یک پیروزی برای چندجانبه گرایی و تجارت آزادمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه امضاء پی

مشارکت   پیمان  امضاء  گفت:  بود  کرده  شرکت  نشست  این  در  آنالین  صورت  به  که  درحالی  چین  وزیر  نخست 

به  یک دستاورد بزرگ برای همکاری منطقه    ایاقتصادی جامع منطقه  شمار نمی رود بلکه یک ای در شرق آسیا 

رود می  شمار  به  آزاد  تجارت  و  گرایی  چندجانبه  برای  مشارکت     .پیروزی  به  توجه  با  چین  وزیر  نخست  گفته  به 

د توسعه  پتانسیل  بزرگترین  و  ترین عضویت  متنوع  دنیا،  مشخصا  بزرگترین جمعیت  آزاد  تجارت  بلوک  پیمان،  این  ر 

ای تزریق کرده و در بهبود و رشد اقتصادی جهانی نیز مشارکت خواهد ای جدید برای توسعه و رفاه منطقه انگیزه 

الملل سال مذاکره، امضاء این پیمان باعث ایجاد امید در مردم در شرایط بین ۸لی که چیانگ گفت که پس از  .داشت

اد دنیا و  نشان خواهد داد که چندجانبه گرایی و تجارت آزاد همچنان مسیر صحیحی برای اقتص  کنونی خواهد شد و

پانزده اقتصاد منطقه آسیا پاسیفیک بزرگترین بلوک تجارت آزاد دنیا را امروز تشکیل دادند.   .پیشرفت انسانی است

  .دولت دونالد ترامپ از این گروه خارج شد  این پیمان که با حمایت چین ایجاد شده، آمریکا در آن نقشی ندارد زیرا در

ن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند است که هدف از آن در  آن، چین، ژاپ  کشور عضو آسه  ۱۰این پیمان متشکل از  

 .ها استها در بسیاری از حوزه های آتی کاهش تعرفه سال

 تغییر لحن شاید، تغییر رفتار هرگز /   چین انتظار دارد بایدن به اندازه ترامپ سختگیر باشد 

آبان ماه به جرگه کشورهایی پیوست   ۲۳هم روز جمعه    سرانجام پس از چند روز تاخیر، دولت چین : اقتصاددنیای 

ریاست در  بایدن  پیروزی  چینیکه  گفتند.  تبریک  او  به  را  و  هجمهوری  خصومت  سال  چند  از  پس  که  امیدوارند  ا 

اعتمادی میان این کشور و ترامپ، دوران بایدن دوره صلح و آرامش و خوابیدن توفان در روابط دو کشور باشد. بی

ژ در گزارش  »ریموند  نیویورک   ۱۳ونگ«  برای  روابط دوجانبه  نوامبر  در  آغاز گرمی  از  پیام چین نشان  نوشت،  تایمز 

ن«، یکی از سخنگویان دستگاه دیپلماسی چین، در یک کنفرانس خبری با اشاره به پیروزی بایدن  وانگ ونبی   .است

تبریک هریس  خانم  و  بایدن  آقای  »به  گفت:  هریس  کاماال  اولی  معاونت  آمریکا  می   و  مردم  انتخاب  به  ما  گوییم. 

جه انتخابات مشخص شود و سپس  گذاریم.« او افزود وزارت خارجه پیش از این اندکی تامل کرد تا نتیاحترام می

رویه  و  قوانین  به حقوق،  افزود  ادامه سخنانش  در  چین  خارجه  وزارت  مقام  این  بدهد.  تبریک  در  پیام  آمریکا  های 

آورد و تیم او در ترامپ هنوز رسما نتیجه انتخابات را نپذیرفته و اما و اگر می  .گذارده احترام میتعیین برنده یا بازند

ت حقوقی و به چالش کشیدن نتیجه انتخابات است. اما این امر باعث نشده که رهبران جهان به حال تنظیم شکای

یام تبریک رهبران جهان به بایدن این است که از تایمز، معنای دیگر پبایدن تبریک نگویند. به نوشته گزارشگر نیویورک

نپذ را  نتیجه  ترامپ  اگر  انتخابات است حتی  برنده  بایدن  آمریکا در  نظر جهانیان  از متحدان دموکراتیک  یرد. بسیاری 

گفته  تبریک  او  به  و  کرده  بایدن صحبت  با  با  جهان  روابط گرمی  که  اقتدارگرای جهان  رهبران  از  نفر  اما چندین  اند، 

جمهور  اند »والدیمیر پوتین«، رئیس اند. از آن جملهرامپ در دوران ریاست او داشتند، همچنان سکوت اختیار کرده ت

ترین حد خود رسید، جمهور برزیل. در دوران ترامپ، روابط آمریکا با چین به پایینه و »خائر بولسانارو«، رئیسروسی

در زمین برابر چین  در  تقابلی  او رویکردی  که  و مجموعهه چرا  فناوری، حقوق بشر  تجاری،  از مسائل  های  دیگر  ای 

تر شود، اما  گرچه لحن آمریکا در دوران بایدن ممکن است نرمتایمز، افزود اژونگ، گزارشگر نیویورک   .اتخاذ کرده بود



 
ممکن است لحن عبارت دیگر،  های ترامپ را کنار بگذارد. به طور کامل سیاستکارشناسان انتظار ندارند که بایدن به 

نرم  حدود  تا  تغییراآمریکا  دچار  چین  با  کشور  این  تقابلی  رویکرد  و  آمریکا  استراتژی  کلیت  اما  شود،  بنیادین  تر  ت 

سخت بود  اول  معاون  که  زمانی  و  اوباما  دوران  در  چین  به  نسبت  بایدن  نگرش  شد.  مسیر نخواهد  در  شد.  تر 

ترین ین را »اوباش« خواند. او گفته بود که ظهور چین »بزرگ جمهور چجمهوری هم بایدن رئیس های ریاست رقابت

ایاالت برای  استراتژیک«  کارچالش  است.  متحدانش  و  مبارزات  متحده  جریان  در  همچنین  بایدن  جو  انتخاباتی  زار 

»نسل  را  اویغور  مسلمان  اقلیت  با  چین  برخورد  دموکرات انتخاباتی  نامزد  بود.  کرده  ارزیابی  جریان کشی«  در  ها 

رئیس  مورد  در  خود  انتخاباتی  یک  تبلیغات  بدنش  اسکلت  کل  در  که  است  فردی  »او  بود:  گفته  چین  جمهوری 

از دموکر ندارد.« بایدن سال استخوان  با  افرز نوشت: »ایاالت ای در فارن جاری در مقاله اسی هم وجود  باید  متحده 

حوزه  در  بایدن  کند.«  برخورد  سخت  فکچین  مالکیت  سرقت  مانند  شرکتهایی  از  از  ری  استفاده  آمریکایی،  های 

اش به اقصی رش دسترسیهای چین برای گستهای نظارتی آمریکایی برای تسهیل سرکوب مردم و تالشفناوری 

برنامه  بایدن  حال،  این  با  دارد.  زیادی  اشتراکات  ترامپ  با  دنیا  در  نقاط  اما  است،  کرده  مطرح  چین  برابر  در  هایی 

تایمز معتقد است که هنوز گزارشگر نیویورک   .کرد که اولین اولویت او مهار کروناست  اش روشنسخنرانی پیروزی 

کار خواهد هایی را در برابر چین بهیانی ریاست خود بر کاخ سفید چه برنامههای پاروشن نیست ترامپ در هفته 

پنج  روز  آمریکاییگرفت.  و  کرد  صادر  اجرایی  فرمانی  ترامپ  سرمایه شنبه  از  را  که  گذها  شرکت  چندین  در  اری 

رهای آمریکا را از چین پیوندهایی با ارتش چین داشتند منع کرد؛ او با این کار یک گام دیگر برداشت تا اقتصاد و بازا

»شی اگرچه  سازد.  مقام جینجدا  دیگر  و  اما  پینگ«  کردند  اختیار  سکوت  انتخابات  نتیجه  مورد  در  چینی  های 

متحده نداشتند. »گلوبال تایمز«، صدای  پراکنی علیه ایاالت حدودیتی در سخنهای دولتی این کشور هیچ مرسانه 

خواهند پس از انتخابات آمریکا دچار مشکل شوند.« این چین نمی»باز«های حزب کمونیست چین، نوشت: »مردم  

دیوانه  شاید  حاضر  شرایط  »اکنون  افزود:  آمریکایی روزنامه  برای  لحظات  میوارترین  اما  باشد،  این دها  که  انیم 

کرده  امیدواری  ابراز  مفسران  برخی  هست.«  هم  آنها  لحظه  پذیرترین  حآسیب  اختالفات  وجود  با  بایدن  که  ل  اند 

زمینه  برخی  در  دموکراسینشده  و جنبش  تایوان  مانند وضعیت  در هنگها  تنش خواه  از شدت  تا حدودی  کنگ  ها 

سخنگویا از  یکی  خبری  کنفرانس  طی  اختالفات  این  آشکارتری  بکاهد.  نمود  شنبه  روز  در  چین  خارجه  وزارت  ن 

ه بود واکنش نشان داد. وزیر خارجه آمریکا روز  داشت. او به سخنان مایک پمپئو که روز قبل در مورد تایوان ایراد کرد

به پنج تایوان،  که  گفت  رادیویی  مصاحبه  یک  در  نیست.  شنبه  چین  از  بخشی  خودمختار،  دموکراسی  یک  عنوان 

های پکن را برانگیخته است. کا با این جزیره کوچک و فروش تسلیحات پیچیده نظامی به آن خشم مقام تعامل آمری

های این کشور بر  ها مدتی پیش مانوری نظامی برگزار کرده و جنگندهآمریکا از تایوان، چینی  هایدنبال حمایت به 

تبریک گفت، اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز زه  رو  ۱۰اگرچه چین با تاخیری تقریبا    .فراز تایوان به پرواز درآمدند

ت بایدن  به  برزیل  و  شمالی  کره  روسیه،  ازجمله  کشورها  برخی  نگفتهرهبران  دیگر بریک  از  هم  مکزیک  اند. 

این کشورها می تبریک  معتقدند عدم  برخی  نگفته است.  تبریک  که هنوز  داشته  کشورهایی است  دلیل  دو  تواند 

آنه اینکه،  یکی  به باشد.  نتایج  تا  انتظارند  در  آنکه می ا  دیگر  اعالم شود.  باعث  طور قطعی  آنها  تبریک  مبادا  ترسند 

اقی مانده در کاخ سفید اقدامات سفت و سختی علیه آنها اتخاذ کند. برخی کارشناسان  شود ترامپ در روزهای ب 

نوامبر نوشت، در    ۱۳تایمز در  ویورک استیون. لی مایرز« هم در گزارش دیگری در نی»  .اندگزینه دوم را ترجیح داده 

تفاوتی رهبران چین به نتایج انتخابات آمریکا اما در نهایت رهبران این کشور به این نتیجه رسیدند که بحبوحه بی

ن خواهد داشت و بهتر  متحده همچنان موضعی مخالف در برابر ظهور چیمهم نیست چه کسی برنده است. ایاالت

این گزارشگر، رهبر چین درایت به خرج داده روانه کاخ سفید شود. با این حال، به نوشته    این است که تبریک زودتر

با وجود  را  پیش روی ظهور چین  امکان موانع  تا حد  و  آمریکا دور سازد  با  نزاع  از مخمصه  را  و کوشیده کشورش 

ه ترامپ سختگیر باشد. اگرچه  ن با دولتی مواجه است که وعده داده به اندازهای ترامپ بردارد. چین اکنومخالفت 



 
کنند، اما این  در لحن آمریکا در دوره بایدن و عدول از رویکرد بعضا نژادپرستانه ترامپ استقبال می   بسیاری از تغییر

کا در دوران بایدن تغییر های تقابلی آمریهای چینی وجود دارد که بعید است به سرعت سیاستباور در میان مقام 

های بنیادین میان دو  تنش  -ه ظاهرا بعید استک  -ز، بدون امتیازات چشمگیر از سوی دولت چینکند. به نوشته مایر

ها مانند تجارت، فناوری، تایوان  ها در برخی حوزه ها فروکش نخواهد کرد. احتمال دارد این تنش کشور به این زودی 

د حقوق و سیاست چین در دانشگاه  با این حال، به گفته »کارل مینزنر« استا  .ودو حقوق بشر حتی بدتر هم بش

های محوری آمریکا در قبال چین در نیویورک، »پیروزی بایدن لزوما به معنای تغییرات بنیادین در سیاستفوردهام  

پینگ است و جیننفره شینخواهد بود«. به گفته این استاد دانشگاه »چین در مسیر حرکت به سوی حاکمیت تک

هد«. به گفته او، این ممکن است یکی ت حزب را بر امورات و مقدرات جامعه افزایش دوی تمایل زیادی دارد تا قدر

به باشد.  دو کشور  میان  تنش  از محورهای  مقامنظر میدیگر  رئیس رسد  ازجمله  و  های چینی  این کشور  جمهور 

مقام  ازدیگر  این وضعیت،  به  علم  با  ارشد  تبر  های  پیام  و  کرده  پیام مستقیم خودداری  از  ارسال  یکی  زبان  از  یک 

بیا  خارجه  وزارت  چینیسخنگویان  اگرچه  باشد.  شده  در  ن  مذاکرات  احیای  و  آمریکا  با  تنش  کاهش  خواستار  ها 

منتظر چالش ها شدهبرخی حوزه دیگر  برخی  اما  بزرگ اند،  به های  فناوری.  تر هستند  و  بشر  در حوزه حقوق  ویژه 

اقتصادی چین   ها موانعی پیش روی قدرت نظامی وبا اروپایی  ترسند بایدن در هماهنگی و همراهیها میچینی

 .بیفکند

 ازسرگیری پروازهای آمریکن ایرالینز به چین 

مایی آمریکن ایرالینز اعالم کرد پروازهای مسافربری خود به چین را از سر گرفته است.  شرکت هواپی : اقتصاد دنیای 

کا برای افزایش خدمات هوایی بین دو تالش و فشار دولت آمریپرواز در هفته نتیجه    ۱۰افزایش تعداد پروازها به  

« به نقل از رویترز، پس از شیوع اقتصادالملل روزنامه »دنیای اقتصاد بزرگ جهان است. به گزارش گروه اقتصاد بین 

ژو ماه  در  چین  و  آمریکا  جهان شد،  در سراسر  پروازها  توقف  به  منجر  که  میالدی  اوایل سال  از  کرونا  ئن  ویروس 

پرواز    ۸توافق کردند هر هفته چهار پرواز بین دو کشور انجام شود. در ماه اوت تعداد پروازها میان این دو کشور به  

ونقل هوایی و امور  دیوید شورت، معاون حمل  .پرواز در هفته رسیده است  ۱۰، حال نیز به  در هفته افزایش یافت

های هواپیمایی ی که هفته گذشته انجام شد گفت، اکنون شرکتالملل وزارت ترابری آمریکا، در کنفرانس مجازبین

متحده بود و »مورد رضایت ایاالت   پرواز به چین انجام خواهند داد، اما این تعداد کافی نخواهد  ۱۰آمریکا هر هفته  

توافق اجازه مینیست.«  دو کشور  به هر  و چین  آمریکا  میان  از  نامه  بیش  دو کش  ۱۰۰دهد  بین  ور پرواز هفتگی 

های هواپیمایی ما همچنان حق  های هواپیمایی آنها و شرکت اجالس »کاپا« گفت: »شرکت   انجام دهند. شورت در

کلیه مقررات مندرج   از  توافقاستفاده  نمیدر  آن عمل  به  اما چین  دارند،  را  امریکن  نامه  کند.« شرکت هواپیمایی 

مای مسافربری این شرکت به چین پروازی نداشته است و  ایرالینز اعالم کرد که این شرکت از ماه فوریه هیچ هواپی

بین فرودگاه  از  چهارشنبه  روز  آن  مسافربری  پرواز  در  نخستین  ورث  فورت  داالس  اصلی تگالمللی  مقر  که  زاس 

هواپیمایی امریکن ایرالینز است به مقصد پودونک شانگهای از طریق سئول انجام شد. در حال حاضر در میان دیگر  

به  های هشرکت پرواز هفتگی  ایرالینز هرکدام چهار  دلتا  و هواپیمایی  ایرالینز  یونایتد  آمریکا، هواپیمایی  واپیمایی 

وز  چین سپتامبر،  ماه  در  امور ار دارند.  هنگت  و  چین  کشورهای  به  سفر  توصیه  آمریکا،  برای  خارجه  را  کنگ 

نید« به وضعیت »در سفر خود تجدیدنظر  هایی که قصد سفر به این کشورها رادارند از وضعیت »سفر نکآمریکایی

 .کنید« بهبود بخشید

 می ایران )ایرنا(: الاس  یروخبرگزاری جمه -



 

 ارز افزایش یافت   ۲۸نرخ رسمی 

ارز    ۲۸ارز کاهش و    ۵ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

ای امروز  براساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا بر به گزارش ایرنا و  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۴افزایش یافت. نرخ  

  ۱۶۰هر پوند انگلیس با افزایش  هزار ریال قیمت خورد؛ ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ( ۹۹آبان  ۲۶ -)دوشنبه 

همچنین هر    .ریال اعالم شد  ۷۸۴هزار و    ۴۹ریال افزایش،    ۸۴ریال و هر یورو نیز با    ۵۵۹هزار و    ۵۵به قیمت   ریالی

  ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۰۳هزار و    ۴، کرون نروژ  ریال  ۸۴۸هزار و    ۴وئد  ریال، کرون س  ۶۸هزار و    ۴۶فرانک سوئیس  

  ۳۸۹هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۴ریال، روپیه هند    ۶۸۴هزار و  

 ۴۱۷هزار و    ۵کنگ    هنگ  ریال، دالر   ۱۸۶هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۵۲۰هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان  

بر اساس این گزارش، نرخ دالر    .ریال قیمت خورد  ۳۵هزار و    ۳۲ریال و دالر کانادا    ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان  

ریال، روبل روسیه   ۴۸۶هزار و    ۵ریال، لیر ترکیه    ۷۱۶   هزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۸۹۲هزار و    ۲۸نیوزیلند  

  ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۲هزار و    ۳یکصد دینار عراق  ریال،   ۵۳۹هزار و    ۱۱  ریال، ریال قطر  ۵۴۴

  ۲۱۰هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۱هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۶۱۵هزار  

بنگالدش   تاکای  و    ۴۹ریال، یکصد  و    ۳۳ال، کیات میانمار  ری   ۲۷۴و     هزار  ۲نکا  ریال، ده روپیه سریال  ۵۳۹هزار  ریال 

ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان    .ریال تعیین شد  ۷۳هزار و    ۳۵یکصد روپیه نپال  

و  ار  هز  ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۲۳۱هزار و    ۱۳۹ریال، یکصد بات تایلند    ۳۷۸هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۸۹۸هزار و    ۳۰

  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۸۷۷هزار و    ۳۷ر وون کره جنوبی  ریال، یک هزا  ۲۰۵

و   گرجستان    ۷۸۱هزار  الری  و    ۱۲ریال،  اندونزی    ۷۶۷هزار  روپیه  هزار  یک  و    ۲ریال،  افغانی    ۹۷۶هزار  ریال، 

بالروس    ۵۴۴افغانستان   جدید  روبل  آذربایجان    ۳۶۲هزار    ۱۶ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  پزوی    ۷۲۱هزار  یکصد  ریال، 

ریال و    ۲۰۶هزار و    ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال     ۷۱۷و     هزار  ۳ریال، سومونی تاجیکستان    ۱۶۵هزار و    ۸۷فیلیپین  

 .گذاری شدریال ارزش هزار ۱۲منات جدید ترکمنستان 

 

 دردانی دولت خودمختار لین شیای چین از استاندار قم ق

مراسم استاندار   -ایرنا    -قم   به  قم  استاندار  ویژه  پیام  از  ای  نامه  لین شیای چین طی  دولت خودمختار  رئیس  و 

به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی استانداری قم در متن نامه    .قدردانی کرد  ۲۰۲۰افتتاحیه نمایشگاه اکسپو  

پ لین شیا استاندار شدهترجمه   از  اینجانب  بهرام سرمست آمده است:  شما که در مراسم  یییام ویدیوخطاب به 

اکسپو   افتتاحیه شیا  لین  قدردانم  ۲۰۲۰نمایشگاه  شد  گذاشته  عمومی  نمایش  است:   .به  آمده  پیام  ادامه  در 

توجه و پشتیبانی شما از لین  ما از   شرکت کنندگان مورد ستایش قرار گرفت سخنرانی شگفت انگیز شما بواسطه

یادآو  .شیا سپاسگذاریم لین شیا همچنین  آغاز خواهر خواندگی  استاندار  با  در سال    ۲ر شده است:  ،  ۲۰۱۴شهر 

هر دو طرف دارای تماس ها و  همکاری های بین ما در بخش اقتصادی و تجارت توسعه یافته و قوت یافته است

پیام تصریح شده است: ما متاسفیم که به دلیل شیوع  در پایان    .هستیم  مبادالت متناوب و در سطوح باال را شاهد

در سال جاری، نتوانستیم میزبان شما در نمایشگاه باشیم همچنین امیدواریم با مشارکت یکدیگر بتوانیم    ۱۹کووید  

ب باشیم  تان  نمایندگان  حضور  شاهد  شیا  لین  آتی  سال  نمایشگاه  در  و  کرده  مقابله  کرونا  ویروس  شما  با  رای 

 .سالمتی و خوشبختی و برای مردم قم نشاط را آرزو می کنم

استاندار قم ضمن پیگیری وضعیت بیمارستان های نیمه تمام قم،  //    ز جبهه سالمت حمایت می کندمدیریت قم ا

کند از جبهه سالمت حمایت می  استان  مدیریت  پیگیری طرح  .گفت:  در جلسه  بیمارستانی بهرام سرمست  های 

دانشگااستان   از  را حمایت  این جلسه  برگزاری  از  رسالت  طی سخنانی هدف  انجام  راستای  در  پزشکی  علوم  ه 

های ی ظرفیتاستاندار قم با اشاره به پیگیری مدیریت استان و استفاده از همه  .خطیر حفظ سالمت مردم دانست

https://www.irna.ir/news/84111696/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84111389/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85
https://www.irna.ir/news/84111389/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85
https://www.irna.ir/news/84111389/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85


 
های مسئوالن استان بهره تالش  اتمام طرح های درمانی نیمه تمام افزود: خروجی بخشی از  ملی و استانی برای

بیمارستان   از  بود  ۲۳۰برداری  امیرالمومنین)ع(  است تختخوابی  کرونایی  بیماران  پذیرای  امروز  در    .که  سرمست 

ا مورد توجه قرار داد و  های درمانی رادامه همکاری شهرداری در اعطای مجوزهای الزم در راستای پیشبرد طرح 

سرمست   .صادر شد  احداث پارکینگ بیمارستان امیرالمومنین)ع( در این جلسه  تصریح کرد: در همین راستا مجوز

وی    .تامین برق اضطراری و پد هلیکوپتر این بیمارستان نیز در دستور کار مسئوالن استان قرار دارد گفت: مساله

الن و مردم در  را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز بیشترین توجه مسئوی سالمت  حمایت خیرین سالمت از جبهه

های در حال بهره برداری را نیز استاندار قم تامین کادر درمانی بیمارستان   .کاهش فشار به کادر خدوم درمان است

انجام  ضروری دانست و بیان کرد: بایستی پیگیری های الزم برای جذب پرسنل مورد نیاز دانشگاه علوم   پزشکی 

ابراز کرد: مدیریت استان از    خصوصی در احداث کارخانه تولید اکسیژنوی در پایان با اشاره به آمادگی بخش    .شود

وضعیت کرونا در قم از روز بیستم    .احداث این کارخانه در راستای کمک به درمان بیماران کرونایی حمایت می کند

ب توجه  قابل  افزایش  دنبال  به  و  بیماریشهریورماه  این  مبتالیان  و  است یماران  قرمز شده  ا«،  کرون  ویروس  .فوق 

در شهر »ووهان« واقع در مرکز چین گزارش  (  ۹۸آذر    ۲۴اواسط ماه دسامبر سال گذشته ) «  ۱۹موسوم به »کووید  

ر سال  دسامب  ۳۰شد، اما کمیسیون ملی بهداشت چین در  برده می الریه نام عنوان ذات ابتدا از این بیماری به  شد،  

را  به (  ۹۸دی    ۹)  ۲۰۱۹ ویروس  این  کردصورت رسمی شیوع  اعالم  چین  طرح هرگونه    .در  برای  قمی  شهروندان 

می کرونا  ویروس  مورد  در  تلفنپرسش  شماره  با  کسب    ۱۹۰و    ۳۱۳۶،  ۴۰۳۰های  توانند  برای  یا  و  بگیرند  تماس 

در فضای مجازی و یا تارنمای آن به   @webdaqom آخرین اخبار از دانشگاه علوم پزشکی قم به کانال آن به نشانی

توانند با مراجعه به سامانه غربالگری الکترونیکی همه ایرانیان می  .مراجعه کنند www.muq.ac.ir تینشانی اینترن

اینترنتی به نشانی  تکمیل اطالعات خواسته https://salamat.gov.ir ویروس کرونا  ارتقای  و  در  بلندی  گام  شده، 

   .ه و شکست ویروس کرونا بردارندسالمت جامع

 

 اژدهای زرد صادرات پای مرغ به سرزمین 

گوید بعد از یک ورشکستگی در خصوص کسب و کار  زند و میبا شور خاصی از کارش حرف می   -  ایرنا  -  آبادخرم

رغ تحقیق کرده است و امروز این محصول ارز آور را به  فرآوری گوشت و بدهکاری به بانک، در مورد صادرات پای م 

کند که    .چین صادر می  کارآفرینانی است  آندسته  از  دلفان  رشیدیان  و کارش     با حرارتبهزاد  از کسب  و هیجان 

در البالی سخنانش رگه هایی از گالیه و انتظارات برآورده نشده وجود دارد اما سخن اصلیش    حرف می زند، هرچند

فرهنگی که در شرف بازنشستگی است و یک بار پس از ورشکستگی در    .لید و گذر از بند مشکالت استرونق تو

وارد میدان   ز کار نمی کشد و این بار با صادرات پای مرغتسهیالت به بانک، دست ا  و بازپرداخت چند برابری ۸۶سال  

  ۸۶آنطور که می گوید سال    .ه استنفر را در شهر کوچک خودش ، کوهدشت، مشغول بکار کرد   ۱۲۰تولید شده و  

صوالت گوشتی را در مقابل مافیای بازار گوشت و کارکشته های این حوزه دوام نیاورد و نتوانست طرح فرآوری مح

میلیون تومان وامی را که برای شروع کار   ۳۱۵به سرانجام برساند و در نهایت بعد از ورشکستگی هم مجبور شد  

احتساب جریمه   با  بود  و  گرفته  میلیارد  به مبلغ یک  بدهد  ۲۰۰اش  تومان پس  گوید    .میلیون  دلفان می  رشییدیان 

وع کردم و به  ک، تحقیق در خصوص صادرات پای مرغ را شرپس از یک دوره ورشکستگی و بدهی به بان  ۹۰سال  

ه انگار تا چهار  آنچنان پرشور از کارش می گوید که انگار ن  .رسیدم که کسب و کار جدیدی راه اندازی کنم این نتیجه

سال قبل از آن یک ورشکسته و شکست خورده تولید بوده است اما به قول خودش به توانایی و پشتکارش ایمان  

کندداشت اندازی می  راه  را  کار جدید  و  دوباره کسب  و  از    .ه است  بیشتر  گوید  کننده می  تولید  برای   ۲این  سال 

به ن آن  از  پیگیری کردم، پس  را  دریافت کد صادراتی  اما همه  وارد شد  ایراداتی  آن  ملزومات  و  تولیدی  قشه واحد 

کارش را با طرح   .ی مرغ، آمدند و بازدید کردندپشت سر گذاشتم و حتی چینی ها ها برای تایید کارگاه و سفارش پا

https://www.irna.ir/news/84111797/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84111797/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84111797/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF


 
ری جدیدی،  نفر را مشغول کرده و امروز با راه اندازی فرآو  ۷۰نفر اشتغال آغاز کرده و تا همین ماه قبل    ۱۵توجیهی  

رشیدیان دلفان سه سال درخواست سرمایه در گردش داده    .خانوار را با زوربازوی خودشان تامین می کند  ۱۲۰نان  

د اولیه اش دست به دامن استان های همجوار وز وامی دریافت نکرده است و درحالیکه باید برای تامین موااما هن

پای مرغ در استانی انجام شود     زمانی که فرآوری  .دارد می شود همچنان گوشه چشمی به دریافت این تسهیالت

اید با قیمت واقعی در اختیار واحد فرآور قرار  نباید این دور ریختنی ارزآور از کشتارگاههای استان خارج شود بلکه ب

به و  دارد  گالیه  قانون  این  نشدن  رعایت  از  کننده  تولید  این  اما  کلف  بگیرد  گردن  با  تواند  نمی  ت های قول خودش 

می گوید آنها پای مرغ کشتارگاههای استان را گاها با پرداخت یک میلیارد    .خریدار پای مرغ سایر استانها رقابت کند

ه اند، مرا جواب می کنند و مجبور  ان پیش خرید می کنند و کشتارگاهها هم به بهانه اینکه پای مرغ را معدوم کردتوم

کنم مراجعه  همسایه  های  استان  به  جهاد    .هستم  از  هم  را  کشتارگاهی  ضایعات  سایر  فراوری  مجوز  هرچند 

ندارد و همچنان بین بود و نبود مجوزها کشاورزی گرفته است اما دامپزشکی می گوید فضای کافی برای این کار  

مانده است به سایر استانها عنوان   .معطل  پای مرغ استان  و خروج  نبود سرمایه درگردش  را  مهمترین مشکلش 

   فعلی آنچنان جوابگو نیست و تن ظرفیت  ۱۱۰می گوید: فضای سردخانه ای برای دپوی پای مرغ ندارد،    می کند و

با خوب و بد تولید کنار آمده است و اکنون گردش مالی    .رش سردخانه موجودش است در حال دریافت زمین یا گست

تومان می رسد، ساالنه   میلیارد  پنج  به  توم   ۶۰۰تا    ۵۰۰مجموعه اش  را  میلیون  کارگرانش می دهد و همه  به  ان 

 .ول کار هستندبیمه کرده است، با شیوع کرونا هیچ کارگری اخراج نشد و همه با رعایت پروتکل ها همچنان مشغ

و   تولید  افزایش  برای  خودش  گفته  به  و  است  کرده  قبول  هم  با  را  تولید  شیرین  و  تلخ  دلفان  رشیدیان  بهزاد 

کند   ثابت  تا  ثبات رسیده است  به  امروز  و  به جان خریده  را  کارآفرینی  کند، مصائب  تالش می  بیشتر  اشتغالزایی 

مسووالن  های  کمک  نیازمند  هرچند  تولید  جهش  و  بر  رونق  در  تسهیل  سخت و  اما  است  اداری  های  وکراسی 

را که شاید بسیاری از ما حس     پای مرغ  .کوشی، ایده پردازی و امید هم سهم بسزایی در این مسیر ایفا می کنند

پروتپین   مهم  منبع  یک  عنوان  به  و  دارد  بسیاری  طرفداران  آسیا  جنوب شرقی  کشورهای  در  نداریم  آن  به  خوبی 

یدکننده با همه مصائب و سختی ها در مسیر درست خودکفایی و اشتغالزایی  و اکنون یک تولاستفاده می کنند  

بدون شک    .گام برداشته است و این دور ریختنی چندش آور را به یک محصول ارزآور و اشتغالزا تبدیل کرده است

نه هایی مثل  درک کرده و بها تولید یک مسیر پر پیچ و خم و طوالنی است که این کارآفرین لرستانی آن را به خوبی  

نشده   وی  روبه جلوی  برای حرکت  مانعی  نبود حمایت مسووالن  و حتی  رقیبان  قدرت  اولیه، شکست،  ماده  نبود 

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز به صدور مجوز توسعه واحد صادراتی پای    .است

تولید و بسته بندی است که یک برند موفق برای   واحد دارای خط  مرغ کوهدشت اشاره می کند و می گوید: این

صیداحمد مرادی افزود: عالوه بر جلوگیری از دور ریخت ضایعات، بازاریابی خوبی توسط   .استان محسوب می شود

وی تصریح کرد: با درخواست   .این واحد صورت گرفته است و فعالیت آن بر اساس اعالم نیاز مقصد انجام می شود

احداث سردخم به  جوز  قانونی  های  کشاورزی حمایت  جهاد  و سازمان  است  موافقت شده  واحدها  این  برای  انه 

منظور تداوم تولید آن را انجام می دهد و در صورت تامین اعتبار الزم، تسهیالت مورد درخواست وی پرداخت خواهد  

شهرستان کوهدشت به   بدا امسال از م  تن پای مرغ  ۲۶۶مدیرکل دامپزشکی لرستان نیز می گوید یکهزار و    .شد

است شده  صادر  آسیایی  استانداردهای    .کشورهای  دارای  مقصد،  کشورهای  اینکه  بیان  با  زبردست  مصطفی 

کشور   مختلف  نقاط  از  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعال  توسط  میزان  این  افزود:  هستند  واردات  برای  خاصی 

وی با اشاره به اینکه هر تن پای مرغ   .ن صادر شده استکشورهای جنوب شرق آسیا با اولویت چی و به خریداری

دالر از جمله برای کشور چین صادر می شود تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در   ۶۰۰به طور متوسط  

صنعتی واحدهای  افزایش  و  گذاری  سرمایه  برای  فرصت  این  از  شود استان،  می  دامپزشکی    .استقبال  مدیرکل 

است  انجام شده پای مرغ حاوی بسیاری از پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنیطبق تحقیقات  :لرستان ادامه داد



 
می صادر  شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای  به  غذایی  و  دارویی  محصوالت  تولید  برای  گفت:   .شودکه  زبردست 

ظرفیت از  یکی  آن  صادرات  ندارد،  چندانی  مصرف  ایران  در  مرغ  پای  اینکه  به  ا باتوجه  محسوب های  استان    ین 

تولیدکنندگان داخلی می کند شود ومی را عاید  افزوده قابل توجهی  وی در خصوص ضرورت حمایت های    .ارزش 

الزم از این واحد اقتصادی تصریح کرد: کشتارگاههای استان باید ضایعات پای مرغ را در اختیار استان قرار دهند و از  

مصرف   .اکنون نسبت به این مساله پیگیر بوده استدامپزشکی نیز تفروش آن به سایر مناطق خودداری نمایند و  

هزار تن است و در حالیکه شاید یک کارآفرین    ۷۰هزار تن و تولید آن نیز بیش از    ۵۰در لرستان   مرغ ساالنه گوشت

و پشتکا ایده  کرد  ثابت  توان  اما می  و حتی مرغداری شود  وارد مباحث کشتارگاهی  این حوزه  به  ورود  در  برای  ر 

و    تولید حرف تولید  برداشت،  را  آن  نتوان  که  را نشانه گرفت  تولید سنگ بزرگی  برای  نباید  البته  و  زند  را می  اول 

کارآفرینی را می توان بدون مواد اولیه گران و وارداتی آغاز کرد و از یک ورشکسته بدهکار به صادرکننده موفق یک  

 .دور ریختنی ارزآور تبدیل شد

 

 بزرگترین پیمان تجاری جهان با حضور چین و غیبت آمریکا 

اقتصاد آسیا و    ۱۵در حالی بزرگترین پیمان تجاری جهان موسوم به »آرسپ« امروز یکشنبه با حضور    -ایرنا  -تهران

امضا واشنگتن   اقیانوسیه  بزرگ  رقیب  پکن  برای  فرصتی  شرایط  این  و  ندارد  حضور  پیمان  این  در  آمریکا  که  شد 

امروز یکشنبه در یک نشست مجازی بر   اقیانوس آرام  -کشور آسیا    ۱۵رهبران   به گزارش ایرنا،  .شودب می محسو

پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای ژاپن، کشور عضو »آسه    ۱۰توافق کردند.   (RCEP) سر  به همراه  آن« 

تجارت آزاد بودند اما  رامون این منطقه  سرگرم مذاکره پی  ۲۰۱۲چین، کره جنوبی، هند، استرالیا و نیوزیلند از سال  

پیمان خودداری   این  از امضاء  بر صنایع داخلی اش،  پایین  تاثیر منفی احتمالی تعرفه های  از  به دلیل نگرانی  هند 

است مجموعه»  .کرده  آن«  سه.  از  آ.  توسعه  ۱۰ای  برای  که  است  آسیا  شرق  جنوب  در  واقع  اقتصادی،   کشور 

  ۱۹۶۷آگوست سال    ۸این اتحادیه در    .کنندهای عضو اتحادیه و ثبات منطقه تالش میبرقراری ثبات سیاسی کشور

و  امبوجویتنام، میانمار، الئوس، ک شکل گرفت. سپس کشورهای اندونزی و تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی توسط

اجتماعی، تکامل روابط    هایآ. سه. آن عالوه بر رشد سیاسی و اقتصادی، بر پیشرفت   .برونئی نیز به آن پیوستند

مشارکت   .و تعیین راهبردهایی برای حل مشکالت منطقه نیز تأکید دارد  فرهنگی بین کشورهای عضو  -اجتماعی

ای منطقه  ملل    ۱۰شامل    (RCEP) اقتصادی جامع  انجمن  کره  عضو  و همچنین  آن(  )آسه  آسیای جنوب شرقی 

  .کل جهان را تشکیل می دهد    ناخالص داخلی آنها یک سوم  جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند است و تولید

یک  RCEP سران کشورهای شرکت کننده در این نشست در بیانیه پایانی اعالم کردند: ما توجه داریم که توافقنامه 

ابقه منطقه ای است که ترکیبی متنوع از اقتصادهای توسعه یافته، در حال توسعه و حداقل توافق تجاری بی س

بزرگترین قرارداد تجارت آزاد در جهان،   RCEP آنها افزودند: ما معتقدیم که  .یافته منطقه را شامل می شودتوسعه  

رهبران کشورهای    .گام مهمی به جلو به سوی چارچوبی ایده آل از قوانین تجارت جهانی و سرمایه گذاری است

با  RCEP» کهاهمیت می دهند و تاکید کردند  تاکید کردند که آنها همچنان به نقش هند در این اتحادیه   RCEP عضو

توجه به اهمیت استراتژیک هند به عنوان یک شریک منطقه ای در ایجاد زنجیره های ارزش منطقه ای عمیق تر و  

است باز  هند  برای  تر  این »  .«گسترده  امضای  گفت:  پیمان  این  با  ارتباط  در  چین  وزیر  نخست  چیانگ«  که  لی 

چندجانبه گرایی و    یای شرقی، بلکه همچنین پیروزیتوافقنامه نه تنها دستاورد برجسته همکاری منطقه ای آس

او    . ردانرژی جدیدی تزریق خواهد ک توسعه و رونق منطقه و احیای اقتصاد جهان   تجارت آزاد است که مسلماً به

المللی کنونی بین  با وجود شرایط  از هشت  خاطرنشان کرد:  توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای پس 

نشان می دهد که چند جانبه گرایی و   توانستند نور و امید را در تاریکی ببینند؛ این     اء شد و مردمسال مذاکره امض

راه آزاد،  و   تجارت  نش   بزرگ  و هنوز هم  و جهان استدرستی است  اقتصاد  به      .ان دهنده جهت درست حرکت 

https://www.irna.ir/news/84111070/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
چا برابر  در  را  همکاری  و  اتحاد  رویارویی،  و  درگیری  جای  به  مردم  وی،  کنندگفته  می  انتخاب  جای  لشها  به  و 

خانه آنها، همچون مسافران یک قایق   فرافکنی مشکالت و بالیا به گردن همسایگان و نشستن به تماشای آتش در

که همکاری و گشاده دست بودن تنها راه دستیابی به   می کنند. این موضوع به جهانیان نشان داد به همدیگر کمک

تا زمانی که اعتماد به نفس   کشورها است. راه پیش رو همیشه ناهموار است   برد برای همه-سود متقابل و برد

بهتر آینده  توانست  کنیم، حتما خواهیم  در دست همکاری  و دست  باشیم  برای آسیای شرقی و  محکم داشته  ی 

یارد  میل ۲.۳ کشور عضو توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای تقریباً   ۱۵ طبق آمار    .حتی بشر ایجاد کنیم

هزار میلیارد    ۲۵ درصد از جمعیت جهان را در بر می گیرد. مجموع حجم تولید ناخالص داخلی اعضاء از  ۳۰نفر یعنی  

  .بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان تبدیل می شود    پوشش این توافقنامه به بیشتر است و اکنون منطقه زیر دالر

اصلی یکدیگر در حوزه اقتصادی محسوب می شوند، فرصت غیبت آمریکا و حضور چین در این پیمان که دو رقیب  

با این کشورها توسعه دهد. از س  تا بتواند روابط اقتصادی خود را  وی دیگر مناسبی برای پکن فراهم خواهد کرد 

چین که اکنون در قالب جنگ تجاری با آمریکا سرشاخ شده است، می تواند با تجارت با این کشورها از شدت تنش  

 .ن بکاهدبا واشنگت

 

 د دار  ۵برابر کل جهان ایستگاه اینترنت نسل  ۲چین به تنهایی 

که بیش از دو برابر    ۵هزار ایستگاه پایه شبکه نسل    ۷۰۰گزارش ها حاکی است چین با ساخت تقریبا    -ایرنا  -تهران

ایستگا های  کل  دارد ۵Gه  قرار  دنیا  برتر  جایگاه  در  است،  جهان  در  شده  ایرنا  .نصب  گزارش  خبرگزاری   به  از 

طالعات چین روز دوشنبه اعالم کرد: تعداد تجهیزات  معاون وزارت صنعت و فناوری ا »شینهوا«، »لیو لیه هونگ«  

اینترنت نسل   از    ۵پایانه ای متصل به شبکه  به بیش  براین، زیرساخت  میلیون رسی  ۱۸۰در چین  ده است و عالوه 

را تسهیل می   ۵های توسعه یافته، مسیر به کارگیری هر چه بیشتر اپلیکیشن و برنامه های مبتنی بر شبکه نسل  

گفت  .کنند نسل  او  شبکه  پرورش    ۵:  و  مصرف  ارتقاء  گذاری،  سرمایه  تثبیت  زمینه  در  خصوص  به  مهم  نقشی 

این مقام چینی با بیان اینکه پیشرفت شبکه    .سعه اقتصادی ایفا می کندنیروهای محرکه جدید در مسیر رشد و تو

ها  ۵نسل   تلفن  به  مربوط  های  محموله  کرد:  اظهار  است  بوده  همراه  خوبی  نتایج  با  قابلیت  چین  با  همراه  ی 

ار  این در حالی است که قر میلیون عدد رسید  ۱۲۴ماه اول سال جاری میالدی در چین به    ۱۰در طول    ۵نسل   شبکه

 (۵G) «۵چین از سال گذشته که استفاده تجاری از اینترنت نسل »  .مدل جدید نیز به بازار بیاید  ۱۸۳است مجموعا  

ز کرد تاکنون پیشرفت زیادی در این حوزه داشته است و می توان گفت  را آغا ۵و ساخت شبکه فعلی اینترنت نسل  

دترین فناوری همراه است که نسبت به نسل های  یا اینترنت نسل پنجم، جدی ۵G  .سرامد جهان محسوب می شود

ا  اینترنت نسل پنج نه تنها انسان ها ر قبلی و قدیمی خود، نقش موثرتر و مهم تری را در زندگی ما خواهد گذاشت

این سطح از   به یکدیگر متصل می کند، بلکه ماشین ها و اشیاء را نیز به یکدیگر متصل کرده و آنها را کنترل می کند

و فناوری، باعث افزایش تجربیات کاربر می شود که می توانند سطح جدیدی از فناوری را به خوبی درک    کارایی

سل های گذشته دارای تفاوت بسیار زیادی هستند و از مهم  در اینترنت نسل پنجم، تمام فاکتورها نسبت به ن   .کنند

آن چیزی به اسم سرعت لود پائین و کم هیچ ترین آنها نیز می توان به سرعت و پهنای اینترنت اشاره کرد که در  

استفاده   و  دانلود  را  های حجیم  فایل  ثانیه  چند  در  و  تمام  سادگی  به  توانید  می  شما  و  داشت  نخواهد  معنایی 

تا    .دنمائی داده  انتقال  سرعت  افزایش  پنجم،  نسل  اهداف  هر    ۲۰از  برای  ثانیه  بر  گیگابیت  )یک  ثانیه  بر  گیگابیت 

ظ افزایش  سرویس کاربر(،  توان رفیت  مصرف  بیشتر  بهینگی  و  شبکه  تأخیر  کاهش  شبکه،  کاربران  به  دهی 

ر کاربران در حال حرکت مانند کاربر  و نیز پشتیبانی از سرعت بیشت و کاربر مانند گوشی موبایل تجهیزات شبکه در

یا قطارهای سریع  اتوبان  در  اتومبیل  بر  باید    .استتعریف شده   السیرسوار  نسل  این  کاربرِ  در  میلیون  یک  حداقل 

ترین حالت،  سیار در هر کیلومتر مربع بتوانند به شبکه متصل شوند و هر کاربر باید بتواند در شلوغ باندپهن ارتباطات

https://www.irna.ir/news/84111786/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
کند  ۱۰۰ت  حداقل سرع تجربه  را  ثانیه  بر  بود مگابیت  قید نشده  استاندارد نسل چهارم  در  این  کاهش مصرف   که 

های فرستنده و گیرنده اپراتورها باید در  است و دستگاهاین نسل به آن توجه شده  اٰنرژی هم معیاری است که در

که این معیار هم در نسل چهارم  جویی انرژی وارد شده و به سرعت فعال شوند  ساعت کم مصرف به حالت صرفه

در مهار و کنترل  در چین به عنوان یکی از کشورهای پیشرو، اینترنت نسل پنجم نقش مهمی      .استقید نشده بوده 

را    ۵بسیاری از گروه ها ساخت شبکه اینترنتی نسل   اپیدمی ویروس کرونا و از سرگیری تولیدات ایفا کرده است

 .اختار سرمایه گذاری ها و تثبیت رشد اقتصادی می دانندیک شروع مهم در بهینه سازی س

 

 هواپیمای جدید نیاز دارد ۶۰۰هزار و  ۸بوئینگ: چین به 

  ۶۰۰هزار و    ۸سال آینده به    ۲۰شرکت هواپیمایی »بوئینگ« اعالم کرد که خطوط هوایی چین در طول    -ایرنا  -تهران

چشمگیر و مورد انتظار بازار   تریلیون دالر نیاز دارد که این امر نشان دهنده روند بهبود  ۱.۴یمای جدید به ارزش  هواپ

خبرگزاری شینهوا روز یکشنبه به نقل از بوئینگ گزارش کرد که    به گزارش ایرنا،  .است  ۱۹-چین بعد از وقوع کووید

جود چالش های کوتاه مدت، همچنان در مسیر تبدیل پیش بینی شده است چین با حفظ رشد قوی خود علیرغم و

بوئینگ در عین حال پیش بینی کرده است که ارزش    .شدن به بزرگ ترین بازار هوانوردی غیرنظامی جهان قرار دارد

تریلیون دالر برسد    ۱.۷سال آینده در بخش خدمات هواپیمایی تجاری به رقمی معادل   ۲۰ای بازار چین در طول  تقاض 

فروند هواپیمای جدید و یا هواپیمای نوسازی شده نیاز خواهد    ۷۵۰حال چین در طول این بازه زمانی، به    و در عین

بازاریابی هواپیماهای تجاری  »  .داشت اقدامات  ریچارد وین« مدیرعامل  با کمک  بوئینگ در چین می گوید که چین 

به احیای چشمگی ارتجاعی اش،  با وجود اقتصاد  ری در بخش هوانوردی غیرنظامی دست  کنترلی کارآمد دولت و 

است کرده  کووید  .پیدا  که  شدیدی  آسیب  وجود  با  افزود:  کرده    ۱۹-او  وارد  جهانی  مسافربری  بازارهای  تمام  به 

به گزارش رادیو بین المللی چین،    .اسی چین همچنان مقاوم و قدرتمند باقی مانده انداست، محرک های رشد اس

ور که در جایگاه پیشرو در مسیر احیای حمل و نقل هوایی جهان قرار دارد، به  صنعت هوانوری غیرنظامی این کش

ده های ارائه شده از  بر اساس دا .کرده است  پیشرفت های ادامه داری در ارتباط با شاخص های اصلی دست پیدا

گ جهان را حفظ سوی اداره هوانوردی غیرنظامی چین، این کشور جایگاه خود به عنوان دومین بازار هوانوردی بزر

 .میالدی انجام داده است ۲۰۱۹میلیون سفر در سال  ۶۶۰کرده و 

 

 یافته جدید دانشمندان: کرونا قبل از چین، در ایتالیا شایع بود 

تازه   –ایرنا    –لندن   ماه ت دانشمندان نشان میترین تحقیقانتایج  به  دهد که  ابتال  اولین مورد  از شناسایی  قبل  ها 

است بوده  شایع  ایتالیا  در  ویروس  این  به   .کرونا،  دانشمندان  ایندیپندنت،  نشریه  از  ایرنا  دوشنبه  روز  گزارش  به 

سال گذشته است. این در  اند که متعلق به سپتامبر )شهریور/مهر(  هایی از پادتن کرونا در ایتالیا دست یافته نمونه

روس به شدت  حالیست که مقامات بهداشتی این کشور اولین مورد کرونا را در ماه ژانویه گزارش کردند که این وی

اند که های ایتالیا دست یافته دانشمندان پیشتر به آثار ویروس کرونا در آب  .در مناطق شمالی ایتالیا شایع شده بود

اه دسامبر یعنی دست کم یک ماه پیش از اعالم رسمی مقامات این کشور شایع  دهد این ویروس در منشان می 

یافته  اما  این  بوده است.  که  داشته استهای جدید حاکیست  این کشور جریان  در  از دسامبر  پیشتر  بر   .ویروس 

  ۲۰۲۰مارس  تا    ۲۰۱۹اساس این گزارش، دانشمندان نمونه خون حدود یکهزار بیماری را که در بازه زمانی سپتامبر  

داده  ریه  کرده آزمایش سرطان  بررسی  رسیده  اند  نتیجه  این  به  در حدود  و  کرونا  پادتن  که  افر  ۱۱اند  این  اد  درصد 

میزان   این  از  داشته است.  به سپتامبر    ۱۴وجود  مربوط  دوم    ۳۰و حدود    ۲۰۱۹درصد  به هفته  مربوط  دیگر  درصد 

اند: نامه توموری منتشر شده نوشتهه یک نسخه آن در دو ماه دانشمندان در این گزارش ک  .بوده است  ۲۰۲۰فوریه  

زودهنگام  تحقیقات نشان می  انتظار و  قابل  ماه   ۲-کو-ویروس سارسدهد که شیوع غیر  از شناسایی  از  پیش  ها 

https://www.irna.ir/news/84110607/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84112408/%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF


 
  ویروس کرونا موسوم به »  .اولین مورد مبتال به این ویروس در ایتالیا، در میان افراد بدون عالئم شایع بوده است

)  «۱۹کووید   دسامبر  ماه  به   ۲۴اواسط  بیماری  این  از  ابتدا  گزارش شد.  چین  مرکز  در  واقع  ووهان  در شهر  اذر( 

به  (  ۹۸دی ماه    ۹)   ۲۰۱۹دسامبر سال    ۳۰الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در  عنوان ذات  

  ۲۱وم« مدیر کل سازمان جهانی بهداشت  تدروس آدهان»  .صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد

دلیل حساسیتی که دارد    به  (pandemic) «گیردر کنفرانسی خبری تاکید کرد که اگرچه واژه »همه  ۹۸اسفندماه  

گیر جهانی« شناسایی  های این سازمان ویروس کرونا را »همهنباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابی 

می  اعالم  و  ایت  .کندو  کلینیک های شلوغ  تصاویر  بود.  اروپا  دیده  آسیب  از کشورهای  یکی  کرونا،  اول  موج  در  الیا 

خود حمل می کردند به سراسر جهان مخابره شد. بعد از اینکه تعداد آنها در تابستان  کامیون هایی که اجساد را با  

د موج  در  است.  یافته  گسترش  سرعت  به  اکتبر  ماه  از  ویروس   ، بود  کم  شمال،  نسبتاً  بر  عالوه  گیری،  همه  وم 

دولت ایتالیا همه مناطق  به دلیل افزایش تعداد آلودگی ها ،    .وضعیت در مناطق جنوبی ایتالیا نیز نگران کننده است

 .کشور را به سه دسته تقسیم کرده و در برخی موارد مقررات منع رفت و آمد اعالم کرده است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 اقیانوسیه -مان تجاری در آسیاامضای بزرگترین پی

میان   آمریکا  منهای  جهان  آزاد  تجارت  توافق  آسیا    ۱۴بزرگترین  حوزه  شد  -کشور  امضاء  چین  و  به    .اقیانوسیه 

صداوسیما گزارش خبرگزاری  الملل  بین  تج،  کواالالمپور از سرویس  توافق  آمریکا  بزرگترین  منهای  جهان  آزاد  ارت 

پیمانی که با وجود جنگ تجاری چین و آمریکا راه را برای    اقیانوسیه و چین امضاء شد.  -کشور حوزه آسیا    ۱۴میان  

در دست داشتن کل  با  دیجیتال  بازرگانی  و  بازرگانی، سرمایه گذاری، خدمات  ارتباطات گسترده  تقویت  و  توسعه 

پاسفیک هموار کرد و حدود یک سوم تولید ناخالص ملی کل    -رافیای وسیع آسیا  کشور عضو در جغ  ۱۵های  بازار 

بزرگترین پیمان تجاری دنیا    میلیون نفر از جمعیت دنیا به خود اختصاص داد.  ۲۰۰جهان را با در برگرفتن دو میلیارد و  

ن( امضاء شد بنا بر اعالم وب شرقی )آ. سه. آهای آسیای جنکه در پایان دیدار مجازی رهبران عضو اتحادیه کشور

لیو زهی کین. کارشناس  /مالزی: اسماعیل پورحاجی کارشناسان در واقع اعالن جنگ تجاری به آمریکا و اروپاست.

 عزمین علی. وزیر اقتصاد مالزی /  پروفسور تاین کی جیاپ. کارشناس مطالعات اقتصادی سنگاپور/  اقتصادی

 

 های شنژنایران در نمایشگاه فناوری

ترین و معتبرترین نمایشگاه علمی و فناوری، با حضور به عنوان بزرگ (CHTF) های پیشرفته چیننمایشگاه فناوری 

است  ۵۳ کرده  کار  به  آغاز  چین  جنوب  در  واقع  شنژن  در  ایران  جمله  از  سرویس    .کشور  گزارش  بین   به 

های فناوری پیشرفته چین به  ، بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دستاورد پکن از خبرگزاری صدا وسیما الملل

است. برگزاری  حال  در  حضوری  و  مجازی  شرکت  صورت  نمایشگاه  این  دانشدر  حوزه  های  در  ایرانی  بنیان 

معرض  های خود را در چین و فینتک آخرین دستاورد الکترونیک، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی، بالک 

تا کنون بصورت مستمر   ۲۰۱۵دید مخاطبان جهانی قرار داده اند. پاویون مخصوص جمهوری اسالمی ایران از سال  

های ایرانی در قالب این پاویون حضور دارند. در این نمایشگاه برپا بوده و امسال برای ششمین بار است که شرکت

فناوری  نمایشگاه  در  برتر چین )سال گذشته  و چین  رکت( شCHTFهای  ایران  بنیان  دانش  و  فنی   ۷های علمی، 

کردند. امضا  نامه  ربات  تفاهم  جمله  از  پیشرو  فناوری  چندین  اطالعات  فناوری  بخش  به در  مجهز  هوشمند  های 

قرار گرفته است.  کنندگان  بازدید  توجه  دارند مورد  بهداشت عمومی  در  نقش مهمی  که  برداری  ونمونه   بازرسی 

 محمد رضا خالق وردی   چین : /شرکت کننده از ایران مسئول غرفه/مسئول غرفه چین / مسئول علمی نمایشگاه 
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 ش سیاست خارجی بایدنچین بزرگ ترین چال//  تحلیل سی ان ان

چین با  روابط  بازسازی  درمسیر  شد بایدن  خواهد  امنیتی  و  تجاری  جنگ  ادامه  احتماال  و  متعدد  موانع  به    .درگیر 

الملل بین  بررسی سیاست ؛خبرگزاری صداوسیما گزارش سرویس  به  تحلیلی  در  ان  ان  قبال    هایسی  در  بایدن 

تجاری، جنگ  روابط،  بهبود  درباره  جمله  از  ،    چین  ایغورها  با  بدرفتاری  و  جنوبی  چین  دریای  کنگ،  هنگ  تایوان، 

پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم بن وستکات نوشت: در حالی که جو    پرداخت. شبکه خبری سی ان ان در 

قشه مواجه است، شاید سیاست خارجی آخرین موضوعی باشد که  با یک انتقال قدرت نابهنجار و مورد منابایدن  

پایتخت در  اما  کند.  فکر  آن  به  بازگرداندن  وی  و  مجدد  روابط  برقراری  امید  به  خارجی  سران  جهان،  سراسر  های 

 فرصت ایجاد   کنند توجه وی را جلب کنند.هایی که در دوران ریاست جمهوری آمریکا تغییر یافته اند، تالش می هنجار

ای به وخامت شده برای تغییر در روابط میان چین و آمریکا که در دوران ریاست جمهوری ترامپ به طور بی سابقه 

های تجاری، محدود کردن دسترسی برای طرف با اعمال تعرفه   ۲گراییده است، بیش از هرجای دیگری است. هر  

ها و آمادگی نظامی برای رویارویی در  سولگریمه نگاران و دیپلمات ها، تعطیل کردن کنهای فناوری، روزناشرکت

 دریای چین جنوبی به یکدیگر ضربه زده اند.

کشور هنوز در حال بحث و بررسی هستند که آیا بایدن از    ۲تحلیلگران در هر  //      بایدن و بازسازی روابط با چین   

 ان واشنگتن و پکن تالش خواهد کرد.کند یا برای بهبود روابط می قبال میهای تنبیهی ترامپ علیه چین استسیاست

بیانیه  هیچ  رسمی  طور  به  هنوز  بایدن  انتقالی  تیم  کنون،  زمینه  تا  در  بایدن  است.  نکرده  صادر  چین  درباره  ای 

برداشته   ها علیه چین گامدهه فعالیت در عرصه سیاست بار   ۵سیاست خارجی تازه کار نیست. وی در طی تقریبا  

ی به عنوان  تجارت جهانی در سال  است. وی همچنین  در سازمان  در عضویت چین  نقش داشته    ۲۰۰۱ک سناتور 

از    است. بایدن  که  اوباما  باراک  ریاست جمهوری  دوران  اهمیت   ۲۰۱۷تا    ۲۰۰۹در  از  با چین  روابط  بود،  معاون وی 

چین جدید  موقعیت  نیز  آن  علل  از  یکی  که  بود  برخوردار  ب  زیادی  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  عنوان   ود. به 

گرچه در آن دوران چین از نظر اقتصادی و نظامی در حال قدرت گرفتن بود، اما از دیپلماسی بیشتر برای همکاری  

می  توجه استفاده  و  بود  شده  گذاشته  کنار  عمدتا  اساسی  اختالفات  تقابل.  نه  و  مانند  شد  امنیتی  مسائل  بر  ها 

 تمرکز بود.دریای چین جنوبی و جاسوسی سایبری م تقویت نظامی چین در

  

ها به پکن سفر کرده بود تا حمایت چین را از شماری از  بایدن در آن دوران بار/  نگاه دموکراتها به شرق

 های کلیدی اوباما از جمله مهار سیاست

، بایدن با شی جینپینگ، ۲۰۱۳ها در سال  در یکی از این سفر   ای کره شمالی، به دست آورد.های هسته جاه طلبی

رئیس جمهوری چین    ساعت به طول انجامید.  ۲ای که  دقیقه  ۴۵چین، دیدار کرد. یک دیدار خصوصی    رئیس جمهور

اما با وجود اتهاماتی که ترامپ به بایدن وارد کرده است مبنی بر این    بایدن را "دوست قدیمی چین" خوانده است.

سیاست در واشنگتن، نظرات وی    دهد با تغییروجود دارد که نشان میکه بسیار به چین نزدیک است، شواهدی  

آمریکا، رقیب اصلی آن  نیز در سال  بالقوه  به جای شریک  اکنون پکن  زیرا  تغییر کرده است،  های اخیر درباره چین 

رقابت   شود.قلمداد می در  فوریه  در  تبایدن  را  رئیس جمهور چین  ریاست جمهوری،  انتخابات  مقدماتی  بهکار های 

بر اسا  باید  برنامه حزب دموکرات در سال    س قوانین عمل کند.خواند و گفت پکن  بر چین مشهود    ۲۰۲۰در  تمرکز 

های عمیق اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری خود  ها در کاهش نگرانیاست. در این برنامه آمده است: "دموکرات 

رامپ جنگ  های سیاست خارجی تیکی از بخش  د. "درباره اقدامات دولت چین صریح، قدرتمند و استوار خواهد بو

، دولت ترامپ در تالش برای کاهش کسری بودجه تجارت آمریکا با چین ۲۰۱۸تجاری اش با چین بود. از اواسط سال 

  ها میلیارد دالر واردات چین تعیین کرد.هایی بر صدو وادار کردن آن به بازکردن بیشتر اقتصاد خود، تعرفه 
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سیاست گیرانهادامه  سخت  بایدن//     های  اخیر  می   سخنان  نشان  در  نیز  پکن  علیه  اقدام  به  وی  که  دهد 

اما در مصاحبه سیاست ادامه خواهد داد.  به روشنی گفت معتقد های اقتصادی  آر پی  رادیو ان  با  ای در ماه اوت 

به بدی بوده است. در عوض وی مایل  اقدام  برای چین  برای آمریکا و هم  ائتالف    است وضع تعرفه هم  ایجاد یک 

هایی وجود دارد که بایدن احتماال جنگ همچنین نشانه   شتن چین به آزاد کردن اقتصادش است.جهانی برای وادا

را وادار کند فن  آمریکا  ترامپ تالش کرده ست شرکای دیپلماتیک  ادامه خواهد داد.  را  ترامپ علیه چین  فن آوری 

های چینی هستند، هدف  تهای محبوبی را که تحت مدیریت شرکجی ساخت چین را رد کنند و اپلیکیشن   ۵آوری  

گیرد و از قرار داد. بایدن نیز در سپتامبر از وجود اپلیکیشن تیک تاک ساخت چین که بسیار مورد استفاده قرار می 

رد که  ، نشانه دیگری وجود دا۲۰۲۰ها در سال در برنامه دموکرات  اهدف اصلی دولت ترامپ است، ابراز نگرانی کرد.

ر این زمینه ادامه خوهد داد. در این برنامه آمده است: "ما با متحدان و شرکای خود دولت بایدن به تالش ترامپ د 

 جی و رفع تهدیدات در فضای سایبری همکاری خواهیم کرد. " ۵های امن برای توسعه شبکه

جنوبی  چین  دریای  در  امنیتی  های  چالش  جنوبی  //    افزایش  چین  دریای  ترامپ  درباره  دولت  و  اوباما  نیزدولت 

اما    های گسترده و ثابت نشده دولت چین در دریای چین جنوبی دنبال کرده اند.هایی را در مخالفت با ادعا استسی

ای وجود ندارد که وی  بایدن هنوز در این زمینه به صورت علنی اظهار نظر مشخصی نداشته است، اما هیچ نشانه 

درباره تایوان نیز   ها را تشدید کند.که حتی شاید آنرا در این منطقه تغییر بدهد، بلهای سختگیرانه ترامپ  سایست 

ماه گذشته تقویت    ۱۲باید گفت، آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ روابط رسمی خود را با تایوان به ویژه در  

 ان صادر کرد.ها دالر سالح را به این جزیره خودگردکرد. دولت ترامپ حتی مجوز فروش میلیارد 

بایدن نیز با حمایت آمریکا از تایوان و دولت منتخب آن موافق بوده است. وی  //    است چین واحدنگاه بایدن به سی 

اما نشانه  نکرده است،  تایوان صحبت  درباره  زیاد  انتقال قدرت  آغاز  زمان  از  یا  انتخاباتی خود  مبارزات  ای وجود در 

ت همچنین در برنامه  حزب دموکرا  بکشد.های ترامپ در این زمینه دست  ندارد که وی قصد داشته باشد از سیاست

خود همه اشارات به سیاست "چین واحد" را حذف کرد. چین واحد به معنی آن است که فقط یک چین وجود   ۲۰۲۰

ماه گذشته اقدامات تنبیهی  ۱۲درباره سین کیانگ و هنگ کنگ نیز دولت ترامپ در    دارد و تایوان بخشی از آن است.

کینانگ انجم داده است از جمله تحریم مقامات حزب کمونیست   ایش در منطقه سینعلیه چین به علت سیاست ه 

کاال ممنوعیت  ایغور و  اجباری  کار  با  احتماال  که  اند.هایی  شده  تولید  و    ها  بایدن  انتخاباتی  مبارزات  و  اظهارات  در 

 د دارد.ها تحمل کمی وجونظرات حزب دموکرات نیز مشخص است که در مقابل رفتار پکن با ایغور

به مسئله هنگ کنگ  رویکرد  با سرکوب  //     دموکرتها  که  در هنگ کنگ  از حامیان دموکراسی  همچنین، بسیاری 

کنند، با ابراز نگرانی از این که بایدن به اندازه کافی بر پکن سخت نگیرد،  های مدنی در دولت چین مبارزه می آزادی 

ای در ماه مه ترامپ را به علت اقدامات  در بیانیه   اد انتخاباتی بایدناما ست  امیدوار بودند ترامپ دوباره انتخاب شود.

 سرکوبگرانه چین در هنگ کنگ سرزنش کرد و قول داد اقداماتی در این زمینه انجام دهد.

 

 :ایسنا -

 جیانگ چین اندازی جدید برای توسعه پایدار در شینچشم/   سفیر چین در ایران مطرح کرد 

ه قوم مسلمان اویغور مطرح  چه که تحت عنوان به اصطالح آسیب و آزار چین علیسفیر چین در ایران گفت: تمام آن

چانگ    به گزارش ایسنا،  .های ضد چین استپردازی آمریکا و برخی قدرتشود کامال جعلی بوده و صرفا داستان می

"چشم عنوان  با  یادداشتی  در  ایران  در  چین  سفیر  چین" هوآ،  جیانگ  شین  در  پایدار  توسعه  برای  جدید  اندازی 

کهن است، در سال های اخیر به واسطه پیشبرد بی وقفه ابتکار "یک   نوشت: شین جیانگ گلوگاه جاده ابریشم

و از شین جیانگ بازدید داشته اند، این افراد با یک جاده" بسیاری از دوستان ایرانی به چین سفر کرده    –کمربند  



 
ال جاری  چشمان خود اتحاد، هماهنگی، شکوفایی و ثبات در شین جیانگ را مشاهده نموده اند. در ماه سپتامبر س 

و   نموده  افتتاح  را  کارگروه شین جیانگ  رئیس جمهور چین سومین نشست  پینگ،  آقای شی جین  میالدی، جناب 

راه و سیاست ه اندنقشه  تعیین کرده  را  پایدار شین جیانگ چین  و توسعه  امور  اداره  برای  به واسطه   .ای کالن 

یت امور شین جیانگ را تعمیق نموده است. بر ممارستی طوالنی مدت، چین بی وقفه آگاهی و تسلط خود بر مدیر 

یادآوری   را  زیر  مورد  سه  ویژه  ای  گونه  به  جیانگ  شین  کارگروه  نشست  سومین  اساس  نموده همین  پیگیری  و 

است: نخست، توجه به حاکمیت قانون به عنوان وسیله ای جهت ثبات و حفظ صلح و سعادت؛ مسئله مهم اینکه 

بلندا برافراشت، و بر اداره امور شین جیانگ بر مبنای قانون پافشاری نمود، همگان    باید پرچم حاکمیت قانون را در

است که می توان به گونه ای همه جانبه مطالبه اداره کشور بر مبنای  در برابر قانون برابرند و با چنین رویکردی  

دوم، اصل اتحاد است که در  قانون را به تمام عرصه های مربوط به امور مختلف در شین جیانگ تسری داد. مورد  

در شین  اقوام ساکن  اقوام ساکن شین جیانگ است.  میان  زمینه هماهنگی  در  به منزله شاهرگی حیاتی  واقع 

یانگ بخش مهمی از ملت چین محسوب می شوند و بر این اساس باید ضمن پیشبرد تبادالت گسترده با یکدیگر،  ج

یکدیگر   با  عمیق  تعامل  و  جانبه  همه  قرار ارتباطات  مدنظر  اقوام  میان  اتحاد  مداوم  سازی  مستحکم  راستای  در 

ق ثبات و امنیت پایدار در شین جیانگ داشته باشد. سومین نکته، مسئله توسعه است، توسعه در واقع مقوم تحق

  و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادی، همزمان با تمرکز ویژه بر   ۱۹است. اعمال مدیریت واحد در مقابله با کووید  

مسئله فقرزدایی در شین جیانگ و توجه به امر اشتغال در این منطقه به عنوان دو مورد بزرگ، نقشی موثر را در  

ای منطقه شین جیانگ ایفا نمود و با تاکید بر جایگاه محوری این منطقه در کمربند اقتصادی جاده  زمینه ارتقای مزای

افزایش قوت و  به    ابریشم به عنوان موتور محرکه، موجبات  را  نشاط توسعه محور در فضای داخلی شین جیانگ 

است آورده  ا  .همراه  سوء  با  جیانگ  شین  در  برخی  که  بود  دورانی  این  از  پیش  و اما  قومی  عوامل  از  ستفاده 

مذهبی، اقداماتی را در راستای ایجاد مسئله، هیاهوهای جدایی طلبانه، انتشار افراطی گرایی، ایجاد خشونت و 

د در  ترور  در شین فضای  اقوام ساکن  تمامی  آسایش  و  زندگی  ای سهمگین  گونه  به  و  داده  قرار  کار خود  ستور 

افع بنیادین تمام اقوام شین جیانگ را به شدت مورد صدمه قرار داده و  جیانگ را تخریب می نمودند؛ این جماعت من

از سیاستمداران آمریکایی و غربی، امنیت و ثبات این منطقه را به طور جدی تخریب می کردند. در این میان تعدادی  

ه انتشار  برخی از سازمان های غیردولتی و رسانه ها بر خالف جریان حقیقی رخدادهای جاری در شین جیانگ ب

مکرر "اخبار جعلی" در خصوص این منطقه پرداختند. آن ها با بی شرمی به انتشار سلسله ای از دروغ ها پرداخته  

له در امور داخلی چین ارائه نموده و با عناوینی واهی چون "نقض حقوق بشر"، "کار  و حتی الیحه ای را برای مداخ 

یه مقامات چینی مرتبط با شین جیانگ، نهادها و شرکت های تجاری اجباری" و موارد مشابه چندین دور تحریم را عل

م گروه تروریستی "جنبش مربوط به این منطقه اعمال نموده و از تمامی این موارد جسورانه تر اقدام به حذف نا 

نمودند خود  تروریستی  های  گروه  لیست  از  شرقی"  ترکستان  به     .اسالمی  عنوان  تحت  که  آنچه  تمام  واقع  در 

پردازی  اصطال داستان  صرفا  و  بوده  کامال جعلی  می شود  مطرح  اویغور  مسلمان  قوم  علیه  چین  آزار  و  آسیب  ح 

وا و  مهار  هدف  با  چین  ضد  های  قدرت  برخی  و  برای آمریکا  ای  غوغاساالری  همچنین  و  چین  بر  فشار  آوردن  رد 

سو از  که  است  گروهی  شرقی"  ترکستان  اسالمی  "جنبش  است.  بوده  چین  وجهه  امنیت تخریب  شورای  ی 

سازمان ملل متحد در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته و در عین حال به طور متفق از سوی جامعه جهانی 

اخته می شود، این گروه مدتهاست که فعالیت های خشونت آمیز و تروریستی را  به عنوان گروهی تروریستی شن

مت ایاالت  اقدامات  است.  داده  قرار  خویش  کار  دستور  این  در  دوگانه"  "استانداردهای  دیگر  بار  رابطه  این  در  حده 

قوام متکثر بوده و چین کشوری واحد با ا  .کشور در مواجهه با مسئله مبارزه با تروریسم را به نمایش گذاشته است

سیاست هایش در رابطه با مناطق مختلف کشور، اقوام مختلف و ادیان متفاوت یکسان و برابر است. شین جیانگ 

میلیون نفر جمعیت ساکن در آن شامل    ۲5یام کهن تا به امروز، منطقه ای با تکثر اقوام بوده و اکنون نیز بیش از  از ا



 
هان، اویغور و قزاق هستند. شین جیانگ همچنین منطقه ای با سابقه در امر قوم از جمله اقوام    4۷هموطنانی از  

پ کنون  تا  باستان  ایام  از  و  بوده  گوناگون  ادیان  مسیحیت، توسعه  اسالم،  بودایی،  زرتشتی،  های  آئین  ذیرای 

ز آن ها  کاتولیسیسم و ادیان دیگری بوده که یکی پس از دیگری به این منطقه وارد شده و همزیستی مسالمت آمی

با یکدیگر را شکل داده اند. شین جیانگ نیز همچون مناطق دیگر چین همواره آزادی عقیده و ادیان هموطنان اقوام  

حفظ نموده و آداب و فعالیت های مذهبی عادی اقوام مختلف مسلمان در این منطقه نیز بر اساس تمایل    مختلف را

نماینده از پیروان    ۱۰۰۰رابطه صورت نپذیرفته است. بیش از    شخصی آن ها در جریان بوده و هرگز دخالتی در این

کن و  ملی خلق  کنگره  مختلف  در سطوح  منطقه شین جیانگ  از  مختلف  در  ادیان  فرانس مشورتی سیاسی چین 

و حقوق  مردمی  نظارت  و  مشارکت سیاسی  با حضور خویش حقوق  مشغولند،  فعالیت  به  و عضویت  نمایندگی 

را مختلف  ادیان  به  اند   مربوط  نموده  تضمین  کامل  و    .به طور  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  اخیر،  طی سال های 

دهایی بدیع و بی سابقه مواجه بوده و احساس کسب این  بهبود اوضاع معیشتی مردم در شین جیانگ با دستاور

ه است. دستاوردها توسط مردم از هر قومیتی، در کنار حس خوشبختی و امنیت به گونه ای بی وقفه تقویت شد

میلیارد یوآن به رقم یک تریلیون و   ۹۱۹.5۹، میزان تولید ناخالص منطقه شین جیانگ از رقم  ۲۰۱۹تا    ۲۰۱4از سال  

درصدی را نشان می دهد. در همین حال  ۷.۲میلیون یوآن افزایش یافته که رشد متوسط ساالنه  ۷۱۰رد و میلیا  ۳5۹

درصدی مواجه بوده است. طی این مدت در عرصه   ۹.۱ساالنه    میزان درآمد سرانه ساکنین در این منطقه با رشدی

دولت در مناطق روستایی و    میلیون مسکن حمایتی از سوی  ۳.۲ساخت و سازهای شهری و روستایی، بیش از  

میلیون نفر به خانه های جدید خود نقل مکان کرده اند. از دیگر سو میزان   ۱۰شهری شین جیانگ بنا شده و بیش از  

درصد رسیده و عمال معاینه بالینی رایگان برای همگان   ۹۹.۷مه های درمانی در ساکنین این منطقه به  مشارکت بی

نفر دراین منطقه فقرزدایی شده و    ۲۰۰هزار و    ۹۲۳، در مجموع از دو میلیون و  ۲۰۱۹را فراهم آورده است. تا سال  

درصد رسیده است. در مجموع انواع داده های    ۱.۲4به رقم    ۲۰۱4درصد در سال    ۱۹.4آمار مربوط به میزان فقر از  

ست. تحقق امنیت، صلح آماری و مستند حاکی از توفیق دولت چین در دوران جدید برای مدیریت امور شین جیانگ ا

سومین    .و ثبات در شین جیانگ، موجبات بهبودی روز به روز زندگی مردمان این منطقه چین را فراهم آورده است

به  نشست کارگروه شین ج تردید  اتخاذ نموده که بی  تدابیر جامعی در خصوص شین جیانگ در دوران جدید  یانگ 

بلندمدت در شین جیان ثبات  برای  این منطقه در زندگی منزله تضمینی  از پیش مردم  گ و بهروزی و سعادت بیش 

این مسی در  و  نسبی است  رفاه  با  ای  ایجاد همه جانبه جامعه  آستانه  در  بود. چین  آینده شان خواهد  از سال  ر 

، را نیز کلید خواهد زد تا از رهگذر این روند  ۲۰۳5"چهاردهمین برنامه پنج ساله" و پیگیری و تحقق اهداف بلندمدت  

حرکت جدید کشور در مسیر مدرنیزاسیون سوسیالیستی را به گونه ای همه جانبه عملیاتی نماید. شین جیانگ 

با زندگی ایمن و رضایت  آینده، بی شک شین جیانگی زیبا، متحد و هما هنگ، شکوفا و غنی، متمدن و پیشرفته، 

دوستا و  ایرانیان  مقدم  بود.  خواهد  بهینه  محیطی  زیست  شرایط  و  را  شغلی  جیانگ  به شین  جهان  نقاط  دیگر  ن 

انتهای  .گرامی می داریم تا ضمن حضور در این منطقه شخصا در آن گام برداشته و نظاره گر ابعاد مختلف آن باشند

 یام پ

 

 گفتگوی فرهنگی اصفهان و چین 

برپایی  ایسنا/اصفهان و  فرهنگی  میان  روابط  اهمیت  دربارۀ  توضیحاتی  بیان  با  اصفهان  شهردار  فرهنگی  معاون 

ر حوزه اقتصاد  ای دنامه زودی تفاهمشهر شانگهای، خبر داد که به  CIIE دستی اصفهان در نمایشگاهغرفۀ صنایع 

منعقد خواهد شد نانجینگ چین  و  اصفهان  بین شهرداران  گفت  .فرهنگ،  در  عیدی  کرد:  محمد  اظهار  ایسنا  با  وگو 

های بومی خود ها باید به این سمت بروند که از طریق اقتصاد فرهنگ، رونق دادن به آن و تبدیل ظرفیتشهرداری

فرهنگی هنری در شهرها ایجاد کنند و تنها راه ممکن برای نیل    هایبه امر جهانی، فضایی را برای تحقق خالقیت 



 
وی ادامه   .به این هدف این است که بازارهای داخلی صنایع فرهنگی و دستی را به بازارهای جهانی متصل کنیم 

ای شود و هم، ما را از طریق ایجاد منظومه های بیشتر فرهنگی در شهر می داد: این کار هم موجب بروز خالقیت

می شکل  مخاطب  و  اثر  خالق  اثر،  بین  میکه  جهانیان  به  و    .شناساندگیرد  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس 

به  فرهنگ  اقتصاد  کرد: وضعیت مطلق  اصفهان خاطرنشان  و  ورزشی شهرداری  محرز است  کاالی هویتی  عنوان 

به  که  هستند  این  دنبال  به  بزرگ  شهرهای  و  سرمایه کشورها  دیجای  روی  بر  فروشی، گذاری  شهر  یا  کاالها  گر 

برسندقابلیت   پایدار  توسعه  به  فرهنگ  اقتصاد  طریق  از  تا  دهند  افزایش  را  خود  توسعه    .های  گفت:  عیدی 

رساند و ای که در دوره سلجوقی و صفوی داشت میکانون میان فرهنگی دیپلماسی شهری جایگاه اصفهان را به  

یا مرکز پیرامون، ملی و جهانی، از طریق ایجاد بازارهای متداخل   این مهم را در سه سطح ارتباطات درون استانی

کردمی دنبال  در    .توان  حضور  را  هدف  این  به  رسیدن  بسترهای  از  یکی  اصفهان،  شهردار  فرهنگی  معاون 

های معتبر جهان دانست و گفت: ما در گذشته سفری به شانگهای داشتیم و مسئوالن ای شهر نیز به نمایشگاه 

آم بزرگاصفهان  که  شدیم  خبر  با  و  برگزار دند  چین  شانگهای  شهر  در  آسیا  شرق  چندمنظوره  نمایشگاه  ترین 

ای هشتاد متری در آن، به  آبان ماه، غرفه   ۲۰تا    ۱۵شود. ازآنجاکه امسال موضوع این نمایشگاه واردات بود، از  می

عضای شهرداری اصفهان به خاطر کاهش یک از اوی با تأکید بر اینکه هیچ  .دستی اصفهان اختصاص داده شدصنایع 

این نمایشگاه حضور نداشتههزینه البته ویروس کرونا در  و  این غرفه توسط یکی از سمنها  های اند، اظهار کرد: 

ایرانی که تسهیلگر روابط فرهنگی ما و چین بود اداره شد و در بیان اعتبار نمایشگاه همین بس که افتتاحیه آن با 

یادآور شد: توسط کاردار فرهنگی اصفهان  عیدی    .شده استوزیر آن انجام خلق چین و نخستجمهور  حضور رئیس

دستی اصفهان به  هایی که در غرفه صنایع در چین، در این نمایشگاه از نماد اصفهان رونمایی شده و نظر به قابلیت 

معتبرترین خبرگزاری چین نیز بازتاب داشته، شهردار نانجینگ به انعقاد  شده و در خبرگزاری شینهوا،  مخاطب عرضه 

استنامه تفاهم کرده  تمایل  ابراز  اصفهان  و  نانجینگ  بین  این    .ای  داد:  توضیح  اصفهان  شهردار  فرهنگی  معاون 

زودی شاهد این واقعه مبارک در حوزه نامه بعد از تائید، به سمع و نظر شهردار اصفهان نیز خواهد رسید و بهتفاهم

بود خواهیم  نانجینگ  و  اصفهان  بین  فرهنگی  میان  ارتباطات  و  فرهنگ  بتوانیم   .اقتصاد  اگر  کرد:  تصریح  وی 

با استفاده از این وجه مشترک، بر سر یک میز بنشانیم و وارد منظومه تعاملی کنیم، کشورهای جاده   ابریشم را 

موفق از  یکی  کشورهای شاید  تمام  چراکه  باشیم؛  شاهد  آینده  در  هویتی  رویکرد  با  را  جهان  اقتصادهای  ترین 

ها خالقیت فرهنگی بیشتر های فرهنگی هنری بسیاری دارند و گفتگوی آنموجود در مسیر جاده ابریشم قابلیت 

عیدی گفت: امیدوارم در سنوات آتی با حضور بیشتر اصفهان در این   .های میان فرهنگی را سبب خواهد شدکانون 

کننده از سایر کشورها را نیز جلب کنیم و موجب ایجاد ارتباطات بین  ها بتوانیم توجه بازارهای شرکتقبیل نمایشگاه 

 پیام  انتهای .فرهنگی بیشتری شویم

 

 :نیاقتصادآنال -

بررسی هدف چین در زمینه صادرات و واردات/ پکن دیگر روی گسترش   دهد؛اقتصاد آنالین گزارش می

 صادرات تمرکز نخواهد کرد 

چین به منظور ایجاد تعادل تجاری، دیگر هدف خود را تنها بر روی گسترش صادرات و مازاد تجاری قرار نخواهد داد، 

نیز خواهد بود افزایش نسبی واردات خود  به فکر  به گزارش رویترز، یک مقام   ؛مهسا نجاتی – اقتصادآنالین  .بلکه 

صرفا   و  تجاری  مازاد  به  دستیابی  دیگر  چین  هدف  گفت:  چین  دولت  به  وابسته  اندیشکده  در  ارشد 

محموله صادرات گسترش بین  تعادل  ایجاد  منظور  به  واردات  متوسط  توسعه  به  بلکه  بود،  و نخواهد  ورودی  های 

المللی گفت: "این موضوع نه تنها به بین  مبادالت اقتصادی نایب رئیس مرکز چین برای  .خروجی روی خواهد آورد
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می کمک  ارتقای  چین  به  بلکه  آورد،  دست  به  را  عمل  ابتکار  تجاری  و  اقتصادی  مذاکرات  جدید  دور  در  که  کند 

جمهور چین، شی جین پینگ در اوایل ماه جاری گفت: "چین در طول دهه  رئیس   ".کندالمللی یوآن نیز کمک میینب

کرونا،    گیر ویروستریلیون دالر کاال وارد خواهد کرد، و باید گفت که این کشور با وجود بیماری همه۲۲آینده، بیش از  

است خود  اقتصاد  بازگشایی  تسریع  حال  نظر   .در  از  است  ممکن  صادرکننده  بزرگ  کشورهای  هوانگ،  گفته  به 

از   یا  باشد  داشته  نیاز  کارگر  زیادی  تعداد  به  آنها ممکن است  زیرا محصوالت صادراتی  نباشند،  قدرتمند  اقتصادی 

در عوض، اقتصادهای بزرگ واردکننده عموما قدرتمند هستند، تا    .ساخت آنها استفاده شودمواد خام وارداتی برای  

استفاده می معامالت  تسویه  در  به صورت مستقیم  آنها  ارزهای  که  میان همه  .شودحدی  در  گیری صادرات چین 

تا حد زیادی مقاوم بوده، زیرا تقاضای قابل توجه برای تجهیزات پزشکی و کاهش ظرفیت تولید در   ۱۹-کووید جهانی

نفع آن بوده است به  باالترین سرعت در طول    .سایر مناطق جهان  با  اکتبر  این کشور در ماه  ماه رشد ۱۹صادرات 

 .بینی تحلیلگران بودیافت اما کندتر از پیش  کرد، در حالی که واردات نیز افزایش

 

 : فرارو -

 ترین توافق تجارت آزاد؛ تحولی در جنگ تجاری گچین و امضای بزر

کشور آسیا و اقیانوسیه امضا    ۱۵ترین توافق تجاری جهان بین  پس از حدود یک دهه مذاکره، سرانجام دیروز بزرگ 

سی  از  روز  آخرین  در  که  توافق  این  آسهشد.  انجمن  نشست  بهوهفتمین  میآن  به  و  مجازی  ویتنام  صورت  زبانی 

  شود.تریلیون دالر را شامل می  ۲۶/۲میلیارد نفر از جمعیت جهان و مجموع تولید ناخالص داخلی    ۲/۲نهایی شد،  

رئیس  بایدن،  و جو  آن است  آمریکا تماشاچی  تجاری بزرگی در شرایطی جان گرفته که  آزاد  جمهور چنین منطقه 

ترین  دیروز، یکشنبه بزرگ    های تجاری مشخص نکرده استمنتخب این کشور هنوز مواضع خود را در قبال توافق

جنوب  آسیای  کشور  چندین  بین  جهان  تجاری  می توافق  که  توافقی  رسید،  امضا  به  اقیانوسیه  و  به  شرقی  تواند 

دهد که هنوز اند کمک کند. این رویداد بزرگ تجاری در شرایطی رخ می های زیادی که از کرونا آسیب دیده اقتصاد 

ایاالت  آینده  دولت  نیست موضع  بینمعلوم  اقتصاد  گروه  گزارش  به  تجارت جهانی چیست.  به  نسبت  الملل متحده 

جنوبی  اقیانوسیه که شامل چین، ژاپن و کره-های منطقه آسیااقتصاد« به نقل از بلومبرگ، کشورروزنامه »دنیای 

سوم جمعیت و ای جهان را به امضا رساندند. این توافق تقریبا یک ترین توافق تجاری منطقه شوند یکشنبه بزرگ می

دربرمی را  جهان  داخلی  ناخالص  رده  گیرد.تولید  و    ۱۵باالی  مسووالن  نیوزیلند  استرالیا،  شامل  عضو    ۱۰کشور 

( را که تدوین آن تقریبا یک دهه به طول انجامید،  RCEPای ) (، توافق تجارت اقتصادی جامع منطقه ASEANآن )آسه

امضا شد، به  صورت مجازی به میزبانی ویتنام برگذار می آن که بهدر آخرین روز سی و هفتمین نشست انجمن آسه

مراسم امضای توافق گفت: »تکمیل مذاکرات پیامی قدرتمند وزیر ویتنام، پیش از  فو، نخستگوئن سوان  رساندند.

تثبیت نقش آسه  به برای  تجارت چندجانبه  نظام  از  در حمایت  زنجیرهحساب می آن  توسعه  به  توافق  این  های  آید. 

چان، چون سینگ، وزیر   کند.«مختل شده بودند و بهبود اقتصادی کمک می  ۱۹-گیری کوویدخاطر همهتامینی که به 

 ۶کم  و تجارت سنگاپور پس از امضای این قرارداد به خبرنگاران اعالم کرد که برای اجرای این توافق، دست   صنعت

عضو باید آن را به تصویب برسانند: »سنگاپور برنامه دارد طی چند ماه آینده این  شریک غیر  ۳آن عالوه بر  عضو آسه

تریلیون    ۲۶/  ۲نفر و مجموع تولید ناخالص داخلی  میلیارد   ۲/  ۲حامیان این معاهده تجاری که    توافق را تایید کند.«

کردن زنجیره تامین از طریق تدوین ها و مستحکمشود، اعتقاد دارند این توافق با کاهش تعرفهدالری را شامل می

گیری  دلیل همههایی را تقویت کند که به تواند اقتصاد قواعد مشترک مبدأ و وضع قواعد جدید تجارت الکترونیک، می

با توجه به بیانیه وزارت صنعت و تجارت سنگاپور در روز یکشنبه، مزایای این توافق شامل   اند.کرونا تضعیف شده

دست تعرفه  کاال ۹۲کم  حذف  از  تجارت درصد  کشور های  بین  به  شده  رسیدگی  برای  بهتر  شرایط  عضو،  های 
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کننده، شفافیت و  طالعات آنالین شخصی و مصرف هایی، چون محافظت از اای، تقویت حیطههای غیرتعرفه راهکار 

درصد از   ۶۵تر است و در قالب آن حداقل  های گمرکی سادهشود. این توافق دارای رویهتجارت غیربوروکراتیک می

 ها حد سهامداری خارجی افزایش یافته است.های خدماتی کامال باز است و در آنبخش

روی او خواهد بود. هنوز مشخص نیست  با ورود جو بایدن به کاخ سفید، چالشی در این زمینه پیش //    چالش بایدن

توافق  به  نسبت  رویکردی  چه  بایدن  تیم  اتخاذ میکه  تجاری  آرام  های  اقیانوس  تجاری  پیمان  به  آمریکا  آیا  و  کنند 

(TPP باز توافق  می(  از امضاکنندگان  اوباما یکی  یا خیر. دولت  ابتدای ریاست  TPPگردد  ترامپ در  اما  جمهوری  بود، 

می خارج  آن  از  کرد  اعالم  داد.خود  انجام  را  کار  این  نهایت هم  در  و  نیویورک  شود  گزارش  تجاری  به  پیمان  تایمز، 

های آمریکایی را در معرض  وکار ها؛ زیرا کسب خواهان بود و هم دموکراتآرام هم مورد اعتراض جمهوریاقیانوس 

ق بحثرار میرقابت خارجی  بسیار  پیمان هنوز هم  این  این داد.  به  آیا  که  نکرده است  اعالم  بایدن  و  بوده  برانگیز 

باالیی نخواهد داشت. بایدن گفته است گردد یا خیر، اما به عقیده تحلیلگران این مساله احتماال اولویت توافق بازمی 

گیری کرونا،  او قصد دارد انرژی خود را روی همه  که برای مذاکره هر نوع توافق تجاری جدیدی منتظر خواهد ماند.

اقتصادی و سرمایه  کند.بهبود  آمریکا متمرکز  فناوری  و  تولید  در بخش  به   گذاری  تجارت،  اما  برخی متخصصان  نظر 

توافق   می  RCEPامضای  ایاالت نشان  منتظر  دیگر  دنیا  باقی  که  نمیدهد  مذاکرات  متحده  هم  اروپا  اتحادیه  ماند. 

پیگیری می  با امضای توافقتجاری را با سرعتی بسیار زیاد  های دیگر، صادرکنندگان های جدید توسط کشورکند. 

از همکاران ارشد شورایآمریکایی ممکن است فرصت ر از دست بدهند. جنیفر هیلمن، یکی  الملل در روابط بین ا 

متحده فعال روی مسائل داخلی که ایاالت گوید: »در حالی سیاسی جهانی، در این زمینه می زمینه تجارت و اقتصاد 

شود، باقی دنیا  خت میگیری کرونا و بازسازی اقتصاد و زیرساتمرکز کرده است که شامل نیاز به مبارزه با همه

هایی که چین کنم قطعا اقداماتی در پاسخ به کار منتظر نخواهد ماند تا آمریکا اول خانه خود را مرتب کند. فکر می

 دهد، وجود خواهد داشت.« انجام می 

 

 : تربرتریت -

حضور رایزنان   :سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد معاون اجتماعی 

فرهنگی مدیریت شهری اصفهان در نمایشگاه شانگهای/امضای تفاهمنامه فرهنگی اصفهان و نانجینگ  

 روز دیگر  ۱5

کرونا،  بیماری  شیوع  دلیل  به  گفت:  اصفهان  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  معاون 

که بزرگترین نمایشگاه چند منظوره آسیا   CIIE مدیریت شهری اصفهان امسال برای حضور در نمایشگاه بین المللی

به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای   تیتربرتر به گزارش  .است از توان رایزنان فرهنگی اصفهان در چین استفاده کرد

المللی بین  نمایشگاه  اینکه  به  اشاره  با  رشیدی  مرتضی  اصفهان،  چند  CIIE شهرداری  نمایشگاه  بزرگترین  که 

آبانماه( در شهر شانگهای چین برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت شهری   ۲۰تا    ۱5است از پنجم نوامبر )منظوره آسیا  

نمایشگاه   این  در  گرفت  تصمیم  فرهنگ،  به  بخشیدن  رونق  و  اصفهان  شهر  معرفی  رسالت  انجام  برای  اصفهان 

های و فعاالن فرهنگی رایزنی شد و وی ادامه داد: برای حضور در این نمایشگاه با ایرانیان مقیم شانگ    .شرکت کند

آسیا   چندمنظوره  نمایشگاه  بزرگترین  در  بار  اولین  برای  چین  در  شهرداری  مجموعه  از  نفر  یک  حتی  حضور  بدون 

پرداختیم اصفهان  شهر  فرهنگ  و  دستی  صنایع  آثار،  معرفی  به  و  کردیم  سازمان      .شرکت  اجتماعی  معاون 

فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: مجموعه کتابچه هایی به منظور معرفی صنایع دستی 

و هنر اصفهان آماده و به زبان چینی ترجمه شده و در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت؛ معرفی شهر، تاریخ و هویت 

بازدیدهایی که صورت گرفته    شهر اصفهان و رونق اقتصاد فرهنگ هدف ما با  بود که  این نمایشگاه  از شرکت در 



 
داشت خواهیم  را  چین  شهر  چند  با  فرهنگی  ارتباطات  حوزه  در  قبل  از  بهتر  تهیه       .روزهایی  اینکه  بیان  با  وی 

اختصاص   این موضوع  به  یک ساعته  زمان  که  نمایشگاه  در  اصفهان  از غرفه  اختصاصی شبکه ملی چین  گزارش 

شد از جمله برنامه های این نمایشگاه بود، گفت: همچنین تمبر یادبود اصفهان به دست کاردار فرهنگی ایران    داده

رشیدی افزود: همچنین شهردار    .بود CIIE در شانگهای رونمایی شد که یکی از اتفاقات مهم نمایشگاه بین المللی 

گر صورت  گوهایی  و  گفت  و  داشت  دیدار  اصفهان  غرفه  از  میان  نانجینگ  فرهنگی  همکاری  تفاهمنامه  تا  فت 

شهرداری های دو شهر اصفهان و نانجینگ منعقد شود؛ همچنین مقرر شد موزه دائم در این شهر به معرفی آثار  

وی گفت: رابطان فرهنگی ما در چین در حال رایزنی و تنظیم این      .فرهنگی و تاریخی اصفهان اختصاص داده شود

 .روز دیگر هستند ۱5ا تفاهم نامه و انعقاد آن ت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :34 هفته یثدح

 ( و کتابدار انیو، کتابخ روز کتابآبان  24مناسبت )ب  «یکتاب و کتابخوان »

 :ودرمف  ،دبا شننداو خا او  رب  اخد مال س که امیرالمومنین امام علی

 :    بالکتب لم تفته سلوه  یمن تسل

 گردد.  ی از او سلب نم شیو آسا ی. راحت ابدیهرکس که با کتابها آرامش 

 233غررالحکم ص 

 ( و کتابدار انیو، کتابخروز کتاببت )بمناس  «یکتاب و کتابخوان»   :دوم یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

 :      العلماء نیالکتب بسات

 . دانشمندان است یکتابها بوستانها

 24۵غرر الحکم ص

 ( و کتابدار انیو، کتابخروز کتاب)بمناسبت   «یکتاب و کتابخوان» :ومس یثدح

 :ودرمف ،دبا شننداو خا  او  رب  اخد م الس که امام صادق

لال   نیللباق نیاخبار الما ضم دیبها تق  ی..الکتابه التاال نسان من . یمفضل ما انعم اهلل تقد ست اسماوه به عل ای تامل

 رها یالعلوم و االداب و غ یو بها تخلد الکتب ف   نیت

است که   یسندگینعمتها نو نیا ...از جمله شیندیداشته است ب یکه خداوند به انسان ارزان یی مفضل در نعمتها یا

رساند .به سبب آن است که دانشها و آداب و    یم دگاننیاخبار گذشتگان را به باز ماندگان و از بازماندگان به آ

 ماند.  یم دان یجزآنها در کتابها جاو

 725؛ص60بحار االنوار ج   



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل
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