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 روزنامه دنیاي اقتصاد:  -

 در چین   دالر اوراق قرضه  ردیامیل ٦۷نتشار بیش از ا

داده مالی چین، دولتطبق  وزارت  اکتبر  ھای  ماه  در  این کشور  یوآن (معادل    ۴۴۲/  ۹ھای محلی    ۶۷/  ۳۵میلیارد 
ھای وزارت مالی  ھوا، طبق دادهاند. به گزارش خبرگزاری مھر به نقل از شینمیلیارد دالر) اوراق قرضه صادر کرده 

میلیارد دالر) اوراق قرضه صادر    ۶۷/  ۳۵میلیارد یوآن (معادل    ۴۴۲/  ۹در ماه اکتبر  ر  شوھای محلی این کدولت  چین،
تریلیون   ۶/ ۱۲کنون را به    ھای محلی چین از ابتدای سال تا اند.اوراق این ماه کل اوراق صادرشده توسط دولت کرده 

درصد از سھمیه صدور   ۹۴/  ۹  ینچ  ھای محلیامسال دولت   ماه ابتدایی  ۱۰دھد در  ھا نشان مییوآن رساند. داده 
کرده  صادر  را  خود  امسال  قرضه  دولتاوراق  توسط  قرضه  اوراق  صدور  به  جاری  سال  در  چین  محلی اند.  ھای 

 .ھای مختلف را تحت فشار بحران کرونا ممکن سازداجرای به موقع پروژه  سرعت بخشید تا 

 وزیر خارجه چین به کره جنوبی سفر می کند 

ارت امور خارجه کره جنوبی، وزیر امور خارجه چین قرار است ھفته آینده به شھر سئول رفته وزم  الطبق اع : ايسنا
رویترز گزارش داد، وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز جمعه    .ھای این کشور دیدار و گفتگو داشته باشدو با مقام 
بیانیه  برای یک اقامت سه روزه وارد کره جنوبی ه  نبای اعالم کرد، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز چھارشدر 

با کانگ کیونگ وھا، ھمتایش در این کشور برای تبادال و  ت سطح باالی دوجانبه  خواھد شد و در جریان این سفر 
این سفر در ضمن تالشھا برای از   .کنددیدار می  ۱۹ای شامل کره شمالی و شیوع کووید بحث بر سر مسائل منطقه 

با کره شمالی صورت خواھد  ای به بن بست رھای دوجانبه و مذکرات ھسته تشس ن  سر گیری دیپلماسی سیده 
ھمچنین دو کشور در حال بررسی سفر بالقوه شی جینپینگ، رئیس جمھور چین به سئول ھستند؛ سفری   .گرفت

انتظار می  افکه  تاخیر  به  کرونا  گیری  تاثیر ھمه  تحت  اما  انجام شود  اوایل سال جاری میالدی  امور    .دتارفت  وزیر 
پدیدار شدن   زمان  از  که  بود  ارشد چینی خواھد  دیپلمات  دومین  اواخر سال  خارجه چین  در  در چین  کروناویروس 

کند. پیشتر یانگ جیچی، یک عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست چین نیز  گذشته میالدی به کره جنوبی سفر می
 .بود دهکردر ماه اوت به شھر بندی بوسان در جنوب کره جنوبی سفر 

 ائتالف چندجانبه علیه چین /  که آمریکا به آن نیاز داردای استراتژی

نشریه انگلیسی اکونومیست برای این ھفته خود دو سرمقاله در نظر گرفته است.  : شادی آذری  -اقتصاد  دنیای 
سرمقاله  این  از  محافظهیکی  حزب  وضعیت  تحلیل  به  که  بریتانیاست  مختص  انگلستان  ھا  در  و  پمی کار  ردازد 

عنوان که در نسخه سایر نقاط جھان منتشر شده به رقابت بین آمریکا و چین که اصطالحا از آن به   سرمقاله دیگر
دستاورد دولت ترامپ این بود که تھدید    :خوانیدجنگ سرد دوم یاد کرده، پرداخته است. در این سرمقاله چنین می

 .دولت بایدن این خواھد بود که روی نحوه مواجھه با آن کار کنده یفحکومت خودکامه چین را شناسایی کند. حاال وظ
تنھا پیش رفت؛ متحدان قدیمی مالزمانی بیش  ارزه در این جنگ باید دستگفت که برای مبغریزه دونالد ترامپ می 

، باید  ندکاش در برابر چین آماده میشدند. حاال که جو بایدن خود را برای استراتژی نبودند و شریک محسوب نمی
کند   حاصل  خود  ھمفکر  کشورھای  با  را  بزرگ  توافقی  دارد  نیاز  آمریکا  گیرد.  پیش  در  متفاوتی  بتواند  مسیر  تا 

بسیار  تالش  آن  منافع  اما  است،  بسیار  اتحادی  چنین  راه  سر  بر  موجود  موانع  اگرچه  کند.  ھمراستا  را  آنھا  ھای 
ه چرا جنگ سرد علیه چین از ه شوید کافی است ببینید کوجمت برای آنکه دلیل این موضوع را    .تر خواھد بودعظیم



 
ماھیر شوروی بر ایدئولوژی و تسلیحات اتمی متمرکز بود.  نخستین جنگ سرد متفاوت است؛ ھماوردی با اتحاد ج

نیمه ھادی فناوری اطالعات است:  اما  مبارزه جدید  داده میدان  تلفن ھمراه  ھا، شبکهھا،  ، استانداردھای  ۵Gھای 
کننده این موضوع خواھند بود که یکی از  ھا تعیینمحاسبات کوآنتومی. ھمه این حوزه  ، ھوش مصنوعی ونتتراین

تنھا در حوزه نظامی دست باال را دارد، بلکه از اقتصادی پویاتر نیز برخوردار است. این ھای چین یا آمریکا نه ت قدر
جنگ سرد اول دو دنیای    .ات علمی ھم برتری دھدیقحقتواند به یکی از این دو رقیب در حوزه ت معیارھا حتی می 

اما  دوم  سرد  جنگ  دشمنان  بود.  کرده  ایجاد  را  مجزا  درھم  کامال  شدت  نتیجه تنیده  به  تاحدودی  موضوع  این  اند. 
به سازمان تجارت جھانی پیوست. البته    ۲۰۰۱ویژه پس از آنکه در سال  یکپارچه شدن چین با اقتصاد جھان است به

موض کارآیی شبکهھ  وعاین  در  ومچنین  از کسب  بسیاری  آنھا،    ای  کارآیی  این  دارد.  ریشه  فناوری  کارھای حوزه 
ابع آنھا ھدیه داده است. ھمین موضوع نشان میاد بزرگ و گستردگی فعالیتمزیت  به  را  برای ھر ھایشان  دھد 

عنوان مثال در برسد. به  حرتب ھای تخصصی اقتصاد فناوری به درجه  کشوری چقدر دشوار است که در ھمه حوزه
ی تولید شوند، آن ھم با استفاده ھای تایوانھای آمریکا یا انگلیس ممکن است در کارخانه ھا، طراحیبخش تراشه

با لنزھای آلمانی و بعد در کارخانه  شوند. این موضوع تصادفی  ھای چین مونتاژ می از تجھیزات ژاپنی یا ھلندی و 
تواند تسلیحات اتمی بسازد اما از پس ساخت کامپیوترھای پیشرفته بر  لی میماشنیست که حکومت مستبد کره

ریافته است که فناوری ھمان مسیر دستیابی به قدرت است. چین از نعمت بازار  حزب کمونیست چین د  .آیدنمی
را ی  ینھای چبزرگ، بلندپروازی و خیل عظیم استعدادھای سختکوش برخوردار است. حزب حاکم ھم تالش شرکت 

ت، چین که به اھمیت مقیاس بزرگ کار واقف اس   خرد.از طریق تخصیص یارانه و جاسوسی صنعتی برای خود می
با استفاده از ابتکارعمل  ھای خود از قراردادھای صادراتی حمایت می در راستای جلب مشتری برای فناوری  کند، 

می معرفی  دیجیتال  قدرت  یک  را  خود  جاده  و  کمربند  به  تنظیم   ندکموسوم  کمپین  جھانی  نھادھای  در  و 
می  راه  به  چین  طرفدار  و  .اندازداستانداردھای  فرسایشی  واکنش  وضعیت دست   البته  این  به  ترامپ  تنھای 

ھایی در پی داشت. او توانست برخی از متحدان آمریکا را مورد عتاب قرار دھد تا خرید تجھیزات مربوط به موفقیت
چینی۵G   ھایشبکه شرکت  متوآھ  از  را  که  وی  تراشه  تولیدکنندگان  تحریم  به  تھدید  با  ھمچنین  او  کنند.  وقف 
این روش اما در درازمدت به نفع چین تمام   .ودند، توانست به آن شرکت آسیب بزندکنندگان قطعات ھوآوی بتامین 

تراشه در سطح جھان سرعشود. ھمین حاال ھم موجب شده که تالش می ایجاد صنعت  برای  یرد بگت  ھای چین 
که مدام  ھرچند ممکن است دستیابی به این ھدف حدود یک دھه یا بیشتر طول بکشد. عالوه بر این اگر آمریکایی  

می قرار  عتاب  مورد  را  ھممتحدان  از  بسیاری  بیندیشد،  خود  کوچک  منافع  به  فقط  ھمیشه  که  دھد،  را  پیمانانی 
، فراری خواھد داد. ھمین حاال ھم سیاستمداران اروپایی  ندما توانند به آن کمک کنند تا در حوزه فناوری پیشتاز بمی

ھایشان توسط ھای فناوری آمریکایی و محدودسازی خرید شرکتلھایی را برای اعمال مالیات دیجیتال بر غوطرح
ه  ب   د.تواند این درگیری با اروپا را به یک ھمکاری تبدیل کنیک توافق خوب و بزرگ اما می  .اندھا مطرح کرده خارجی

می ھمفکر  کشورھای  با  بزرگ  توافق  یک  آمریکا،  ماندن  تنھا  حوزه  جای  در  منتواند  کسب  وسیله  به  افع  فناوری 
یک توافق   .حاصل از ھمکاری نزدیک برای ھمه، به آمریکا کمک کند تاھمچنان سلطه خود را در این حوزه حفظ کند

می پیش خوب  قابل  جھان  موجب شود  نتیجبینیتواند  در  و  امن   بهه  تر  است جایی  قرار  که  وقتی  تبدیل شود.  تر 
 .ھمان چیزی است که عمیقا باید آرزو کرد دور برخورد با یکدیگر قرار گیرند، این ھا روی یکابرقدرت 

 می ایران (ایرنا): الاس  يروخبرگزاري جمه -

 ارز افزایشی شد  ۲۳نرخ رسمی  اول آذرماه؛ 

https://www.irna.ir/news/84117410/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84117410/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
  ۱۲ارز را برای امروز (شنبه، اول آذرماه) اعالم کرد که بر اساس آن، نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تھران

و   کاھش  نرخ    ۲۳ارز  یافت.  افزایش  ماندارز    ۱۲ارز  ثابت  ایرن  .نیز  شنبه  روز  گزارش  وبه  بانک اساس    بر ا    اعالم 
ھزار ریال قیمت خورد. قیمت ھر    ۴۲مرکزی، ھر دالر آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز پنجشنبه گذشته،  

ھزار و   ۴۶ھمچنین ھر فرانک سوئیس    .ریال اعالم شد  ۸۰ھزار و  ۴۹ریال و ھر یورو نیز  ۷۳۹ھزار و    ۵۵پوند انگلیس  
ریال،   ۶۸۶ھزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۵۷ریال، کرون نروژ چھار ھزار و    ۸۳۷ار و  ریال، کرون سوئد چھار ھز  ۱۰۵

ریال، یکصد روپیه  ۳۱۵ھزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷ھزار و    ۱۱ریال، درھم امارات متحده عربی    ۵۶۷روپیه ھند  
ریال، ریال عمان    ۴۱۸و  ھزار    نگ پنجک  ریال، دالر ھنگ  ۴۴۰ھزار و    ۴۰ژاپن    ریال، یکصد ین  ۱۰۵ھزار و    ۲۶پاکستان  

ھزار    ۲۹بر اساس این گزارش، نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۷۴ھزار و    ۳۲ریال و دالر کانادا    ۲۳۱ھزار و    ۱۰۹
ریال، ریال قطر    ۵۵۱ روبل روسیه  ریال،  ۴۹۴ریال، لیر ترکیه پنج ھزار و  ۷۲۶ ھزار و  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۱۰۴

ریال،    ۶۷۷ھزار    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹ریال، یکصد دینار عراق سه ھزار و    ۵۳۹ر و  ھزا  ۱۱
ریال، یکصد تاکای    ۲۶۳ھزار و  ۳۱ریال، دالر سنگاپور   ۷۰۰ھزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰ھزار و  ۱۱ریال سعودی 

  ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار    ۲۶۹و   ھزار  ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۵۷۳ھزار و    ۴۹بنگالدش  
  ۹۵۰ھزار و    ۳۰ریال، دینار لیبی    ۷۲۱ھمچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ھشت ھزار و    .ریال تعیین شد  ۲۳۱ھزار و  

یوان چین   و    ۶ریال،  تایلند    ۴۰۰ھزار  بات  یکصد  و  ھز  ۱۳۸ریال،  مالزی    ۷۲۵ار  رینگیت  و  ۱۰ریال،  ل، یا ر   ۲۶۳  ھزار 
  ۸۱۴ھزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸ھزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۶۵۳ھزار و    ۳۷ھزار وون کره جنوبی  یک

ال، ری  ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۶۲ھزار و    ۲ھزار روپیه اندونزی  ریال، یک  ۷۴۶ھزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان  
بالروس   مناریال  ۴۷۰ھزار    ۱۶روبل جدید  و    ۲۴آذربایجان    ت،  فیلیپین    ۷۰۶ھزار  پزوی  یکصد  و    ۸۷ریال،   ۱۱۸ھزار 

ھزار سه  تاجیکستان  سومونی  و   ۷۱۷و     ریال،  ھزار  چھار  ونزوئال  جدید  بولیوار  جدید   ۲۰۶ریال،  منات  و  ریال 
 .گذاری شدریال ارزش   ۹۶۷ھزار و ر ۱۱ترکمنستان 

 

 ھای ن شانگسازما   عضویت ایران و افزایش اقتدار
که -ایرنا-پکن آن  اما عضویت رسمی  ناظر سازمان ھمکاری شانگھای است  ایران عضو  اگرچه جمھوری اسالمی 

 .مورد حمایت اعضا از جمله چین و روسیه است، می تواند اقتدار این سازمان را در منطقه خاورمیانه افزایش دھد
شھر شانگھای چین، ایران ھمکاری ھایش   میالدی در  ۲۰۰۱ال  به گزارش ایرنا، از زمان تاسیس این سازمان در س

را با این گروه منطقه ای که امروزه وظایف بین المللی نیز بردوش دارد، در یک روند ھم افزایی ادامه داده است و  
بسیاری از کشورھای عضو رسمی سازمان بر این باورند که عضویت ایران و افزودن بر شمار اعضای سازمان می  

افزون بر این نباید از یاد برد که حسن روحانی رییس     .و جھانی سازمان را بیش از قبل کند  قه ایرت منطاند قدتو
با کلیه  تھران  این سازمان و ھمکاری ھای  با چین و دیگر اعضای  ایران  بر روابط راھبردی  ایران ھمواره  جمھوری 

است کرده  تاکید  المللی  بین  ھای  افزوده     .سازمان  چینروحانی  د  که  اادقول  شکل ه  ھر  به  برجام  از  که  ست 
 .حراست کند و روابط راھبردی با ایران را توسعه دھد و با ایران در سازمان ھای بین المللی ھمکاری کند

منطقه  در  ایران  مھم  دلیل //    جایگاه  به  بار  این  را  بیستم  دور  اجالس سران  اعضای سازمان ھمکاری شانگھای 
بانی مسکو و ریاست والدیمیر پوتین رییس جمھوری آن کشور و در  ی و با میزمجازشکل  ه  ب ۱۹شیوع ویروس کرونا  

ایران دارای   .شرایطی برگزار می کنند که درخواست ھا برای وسعت بخشیدن به این سازمان بیشتر شده است 
ی ھا ھمکار  یک جایگاه مھم در منطقه است و بخصوص برای راه ابریشم نوین چین از شرایط بسیار خوبی برای

است. برای ھمین انتظار می رود که اعضای رسمی سازمان از جمله چین و روسیه نیز این مساله را به  رخوردار  ب
این  به  باید  و  تقویت شود  باز ھم  ایران  ای  و الزم است جایگاه مطلوب منطقه  قرار دھند  نظر  تری مد  طور جدی 

مان ھمکاری شانگھای، عضویت از ط با سی مرتبنطقه ابرای ھمه کشورھای م   .موضوع بھای بیشتری داده شود

https://www.irna.ir/news/84113862/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C


 
رسمی یک مساله مھم است اما از آن مھمتر اینکه افزودن بر تعداد اعضا قدرت و اقتدار این سازمان را افزایش می  

نیستند آمریکا  بخصوص  غرب  فزاینده  نفوذ  خواستار  که  است  منطقه  کشورھای  منافع  راستای  در  این    .دھدو 
از مزایای مکمل یکدیگر بھره مند خواھند شد. برای مثال ایران به دلیل ازمان  س  گرفتن  ا وسعتاعضای سازمان ب 

و   بود  خواھد  در سازمان ھمکاری شانگھای  مھم  وزنه  و  مھره  یک  طبیعتا  گاز  و  نفت  و  انرژی  غنی  منابع  داشتن 
تقویت نقش و  با سازمان ھمکاری شانگھای  تھران  و  ایران  با  بیشتر سازمان  را  ایران  ھمکاری  ابریشمدر  برای    ه 

افزون بر این طرفین می توانند ھمکاری ھای تجاری و اقتصادی و امنیتی خود    .ھمه طرف ھا سودمند خواھد بود
را نیز گسترش دھند. االن ایران و چین دارای روابط مشارکتی راھبردی ھستند و برد اساس توافقات طرفین قول  

آنھا در بخش ھای اقتصادی و انرژی نه برای ایران    کاری ھاید و ھمجرا شوداده شده است که مفاد مربوط نیز ا
 .بلکه برای چین ھم اھمیت دارد

برجام   تحمای ** از  ایران//     سازمان  دستاوردھای  بزرگترین  از  سران  یکی  اجالس  در  برجام  از  که  بوده  این 
در اجالس    .اند  تاکید ورزیدهای آن  بر اجرشانگھای حمایت شده است و روسیه و چین و ھند و پاکستان وافغانستان  

قبلی در شھر بندری چینگ دایو در شرق چین بود که اعضای این سازمان صراحتا از توافق ھسته ای حمایت و با  
میالدی برای    ۲۰۱۵مانع تراشی ھای آمریکا مخالفت کردند و این یکی از دستاوردھای دیگر توافق ھسته ای سال  

جا اعضای  ودیگر  بی ایران  الملمعه  می  ن  محسوب  و    .شود لی  چین  بخصوص  اعضای سازمان ھمکاری شانگھای 
روسیه بارھا در مقاطع مختلف از جلسات سازمان ملل و شورای امنیت گرفته تا در سخنرانی ھای رھبران و مقام 

نیز   سازمانھای ارشد و ھمایش ھای منطقه ای و بین المللی از برجام حمایت کرده اند و در اجالس ھای مختلف  
تا دستاورد  پیروزی ین  یک  خود  که  است  گرفته  قرار  دیگران  و  آنھا  پشتیبانی  مورد  دیپلماتیک  المللی  بین  اریخی 

  .دیپلماتیک برای دولت حسن روحانی محسوب می شود
  از دیدگاه کشورھای عضو سازمان از جمله ایران به عضو ناظر، سازمان//  سازمان شانگھای قدرت برتر منطقه ای

یک قدرت برتر منطقه ای بخصوص در آسیای مرکزی و حتی خاورمیانه و کل آسیا    ھای به تدریج بهی شانگھمکار
بود خواھد  ناتو  مانند  قوی  نیروی  یک  و  شد  خواھد  از    .تبدیل  یکی  شود  ناتو  مانند  وقتی  واقع  در  سازمان  این 

است که ایران  این ھای تھران  خواست یکی ازوظایفش جلوگیری از نفوذ آمریکا در منطقه خواھد بود و برای ھمین 
بود خواھد  آمریکا  برابر  در  قدرتی  آینده  در  که  شود  شانگھای  سازمان  رسمی  عضو  سازمان   .ھم  گستردگی 

تقویت باعث  تواند  می  فرھنگی   ھمکاری شانگھای  و حتی  اقتصادی  و  نظامی  امنیتی،  ھمکاری ھای سیاسی، 
اگر   .سازمان ھمکاری و رایزنی می کندر چارچوب ھمین  دیگر دورھای  با کش طرفین شود و به ھمین سبب ایران

کشورھا   ایران از  بیشتری  شمار  سپس  و  شد  خواھد  بیشتر  خاورمیانه  در  سازمان  قدرت  شود  سازمان  عضو 
در زمینه ھای اقتصادی، سرمایه گذاری و   خواستار عضویت رسمی خواھند شد و ایران از ھم اکنون آماده است

امتیازاتی در این زمینه ھا به آنھا   سازمان ھمکاری نزدیک داشته باشد.ا کشورھای این  نرژی بچنین اتجارت و ھم
شود سازمان  رسمی  عضو  بتواند  تا  از    .بدھد  بیش  الزم   ۱۵ایران  و  است  سازمان  ناظر  عضو  که  است  سال 

ن «شی جی ود کهشود. گفته می ش رسمی آن از سوی ھمه جوانب ذی ربط به طور جدی پیگیری عضویت است
ج رییس  روابط  پینگ»  دارای  کشور  دو  حاال  و  است  کرده  حمایت  سازمان  به  ایران  پیوستن  از  چین  خلق  مھوری 

 .راھبردی ھستند و الزم است این موضوع به طور جدی دنبال شود
تاثیر آن بر سازمان شانگھای  ی جلب حضور در اجالس شانگھای یکی از بھترین فرصت ھا برا//    عضویت ایران و 

ضع ایران است و ھمزمان دیپلماسی بین المللی را تقویت خواھد کرد و برای ھمین در این سازمان از مواحمایت  
تاثیراتی مثبت خواھد داشت نیز  امنیت آسیای     .کاربرد سازمان  برای  به شکل رسمی  در سازمان  ایران  عضویت 

نیز مھم است و ھمزمان این  وسیه دپشتیبانی چین و ر مرکزی و خاورمیانه  از سوی   زمینه اھمیت وافریر  دارد. 
دیگر در زمینه امنیتی و مبارزه با تروریسم ایران یکی از موثرترین و موفقترین کشورھا در این عرصه ھا و تضمین  



 
امنیت و مبارزه با پدیده شوم تروریسم بوده است و اینھا مسایلی است که از دیدگاه دیگر اعضای رسمی سازمان  

نیس کشورنظربا    .تپنھان  که  مرزھایی  آنھا داشت  برای  مشترک  دشمن  یک  تروریسم  طبیعتا  دارند  یکدیگر  با  ھا 
و   بوده است  تروریسم  بارھا در معرض خطر  این شامل خود چین ھم ھست که مرزھایش  و  محسوب می شود 

برای کشورھا کرد و خواھد طبیعتا وجود قدرت ھایی نظیر ایران در این سازمان اقتدار امنیتی آن را به مراتب بیشتر  
  .به بار خواھد آورد امنیت

عضویت رسمی ایران و شماری از کشورھای دیگر منطقه ای مایل به ورود  //    برد سازمان شانگھای-ھمکاری برد
یو شینگ از کارشناسان    .به این سازمان مزایای متقابل و منافع فراوانی برای ھمه جوانب ذی ربط خواھد داشت

تلف ھمکاری شانگھای به اقتدار بیشتری نیاز دارد. اعضای مخی می گوید که سازمان  الملل  و بین  مسایل منطقه 
به گفته وی   .دارای ظرفیت ھای متنوع ھستند و این باعث می شود آنھا مکمل یکدیگر باشند و ھم افزایی کنند

انرژ  امنیتی،  در چارچوب ھای  توانند  آن می  گرفتن  در صورت وسعت  باناعضای سازمان  ما ی،  با  کی،  مبارزه  لی، 
تجارت خارجی افزایش حجم  گیر،  بیماری ھای ھمه  مھار  زیربنایی ھمکاری ھایی    تروریسم،  اجرای طرح ھای  و 

بیستمین نشست سران این سازمان بار دیگر این فرصت را به اعضای آن داده    .بسیار قوی و مثمرثمر داشته باشند
به رغم مبارزه با چالش کرونا،   برای ھمه  ی گسترراه ھااست که  تواند  را که می  ش مشارکت و ھمکاری ھایی 

ال کنند و ایران ھمچون گذشته در این نشست نیز نقشی فعال ایفا می کند و به دنبال  برد باشد، دنب-طرف ھا برد
  .افزودن بر اقتدار منطقه ای سازمان با نگاه راھبردی به ھمکاری با ھمه اعضای آن است

 

 آسیا تایمز: فشار آمریکا علیه ایران بطور کامل شکست خورد 
نشریه اینترنتی آسیا تایمز در گزارشی تاکید کرد که کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بطور    -ایرنا    -تھران  

به   .سازد  در تالش است تا کار آشتی دولت بایدن با ایران را دشوارکامل شکست خورده و با این حال دولت ترامپ  
پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا نگران بی اثر شدن "کارزار فشار   گزارش روز شنبه ایرنا، آسیا تایمز می نویسد: مایک

می   الف  و  است  ایران  علیه  جدید  تحریمھای  اعمال  حال  در  بایدن،  جو  آتی  دولت  توسط  او  که  حداکثری"  زند 
الد  آمیز بوده است. در واقع دولت در حال خروج از قدرت دون   ھای تنبیھی دولت ترامپ علیه ایران موفقیت سیاست

است ایران  با  دوباره  آشتی  برای  بایدن  دولت  راه  کردن  مسدود  برای  تنش  و  تحریم  افزایش  حال  در  این   .ترامپ 
ایر علیه  شده  اعمال  جدید  تحریمھای  به  اشاره  با  که  گزارش  است  حالی  در  تازه  تحریمھای  این  افزاید:  می  ان 

متیاز دادن تحت فشار بگذارد. پمپئو در دو سال و نیم  بلند باالی تحریمھا تا کنون نتوانسته ایران را برای ا  فھرست
گذشته فھرست بلندی از خواسته ھا برای گنجاندن در یک توافق جدید ھسته ای تھیه کرده اما دولت ایران به این  

ا .رخواستھا جواب نداده است د بطور کامل شکست   ذعان خود پمپئو، فشار آمریکابا ھر معیاری و ھمچنین طبق 
به بیان دیگر ، علیرغم ادعاھای پمپئو مبنی بر اینکه تحریم   .خورده ھر چند لطماتی به اقتصاد ایران وارد کرده است

موجب افزایش ریسک اشاعه ھسته ای شده است. این ھا "ابزار مھم امنیت ملی" بوده اما در واقعیت این اقدام  
در این حال   ابیر آشتی جویانه به آن بپردازد.ت راھبردی است که انتظار می رود دولت بایدن از طریق تدیک واقعی

در   مسیر  تغییر  برای  بایدن  دولت  کار   ، ھا  تحریم  مقیاس  و  اندازه  افزایش  با  تا  کند  می  تالش  خود  زعم  به  پمپئو 
ای سازدخصوص  دشوارتر  را  چھا .ران  به  بخواھد  که  صورتی  در  تبعیبایدن  و  برجام  ای  ھسته  توافق  از  رچوب  ت 
دستور    ۲۲۳۱قطعنامه   چند  صدور  و  جمھوری  ریاست  اختیارات  از  استفاده  با  تواند  می  بازگردد،  امنیت  شورای 

ر امکان ریاستی تحریم ھای دولت ترامپ علیه ایران را معکوس کند. این درحالی است که مقامات ارشد ایران ھم ب
د دولت ترامپ بدون اعتنا به توصیه ھای دادگاھھای عالی  به برجام تاکید کرده اند، ھر چن  پذیر بودن بازگشت آمریکا

جھانی ھمچنان به تحریم ایران ادامه داده و در بحبوحه شیوع کرونا قوانین حقوق بشری را ھم به طور گستاخانه 
اھند داشت تا مشابه دولت  سیاست خارجی او این گزینه را خو  از سوی دیگر، بایدن و تیم .ای نقض کرده است

https://www.irna.ir/news/84117394/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF


 
مسائل ھسته ای و غیرھسته ای را جدا کنند زیرا رویکرد کلی به اعتقاد کارشناسان راه به جایی نخواھد برد اوباما 

ه  و حل مساله ھسته ای را ھم پیچیده خواھد کرد. مشکل رویکرد کلی و تمامیت خواھانه علیه ایران این است ک 
بازدارندگی متقابل در و و تھران که مورد حمایت روواقعیت  را نادیده می گیرد. اشنگتن  سیه و چین ھم قرار دارد 

ھمانند روابط آمریکا با چین و روسیه، تنش زدایی و بازدارندگی می تواند نتیجه بخش باشد و کانالھای دیپلماتیک  
و مناقشه ھا و اعمال    کلید حل مساله، تنظیم روابط .شودصرف نظر از مناقشه ھای بین دو طرف می تواند ایجاد  

لفاظی  منطق   و  تقابلی  با شیوه ھای  ترامپ  رویکرد دولت  اینکه ھمانند  بجای  آنھا است،  در  پذیری  بینی  پیش  و 
  .اجازه دھیم مناقشه ھا از کنترل خارج شوند

 

 ۲۰۲۱ی الکترونیکی روسیه برای ایران از فوریه سال صدور ویزا
فرھنگی، گردشگری و لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران در دیدار با علی اصغر مونسان وزیر میراث  -ایرنا-تھران
در کشور روسیه ویزای الکترونیکی صادر می شود ایران ھم جزء    ۲۰۲۱عالم کرد: از ماه فوریه سال  دستی اصنایع 
میراث آریا، لوان جاگاریان سفیر روسیه   به گزارش ایرنا از .شودھا این ویزا صادر می رھایی است که برای آن کشو

میراث فرھنگی، گردشگری   وزیر  با علی اصغر مونسان  دیدار  در  تھران  بادر  افزود:  وزیر   و صنایع دستی  پیشنھاد 
صنایع میراث و  گردشگری  مفرھنگی،  گردشگری  توسعه  برای  ایرانیدستی  ھستم،  موافق  کشور  دو  ھا  یان 

سال   در  دارند،  روسیه  با  خوبی  از    ۲۰۱۸آشنایی  زیادی  تعداد  شد،  برگزار  کشور  این  در  که  فوتبال  جھانی  جام 
سفیر روسیه  «.ر آنجا حضور داشتند و از شھرھای مختلف روسیه بازدید کردندگردشگران و ھوادارن فوتبال ایران د

ن روسیه و ایران بعد از مھار کرونا گفت: از ماه فوریه  واری از گسترش و توسعه گردشگری میادر تھران با ابراز امید
ھا این  برای آن   در کشور روسیه ویزای الکترونیکی صادر می شود ایران ھم جزء کشورھایی است که  ۲۰۲۱سال  

می  صادر  داشتیم  ویزا  قصد  کردیم؛  برخورد  کرونا  ویروس  گیری  ھمه  به  با  شود.متأسفانه  که  را  نشستی  ھمان 
تا  فعاالن بخش خصوصی و گردشگری چین در قالب نشست بی تو بی برگزار کردیم در ای  ن کشور نیز اجرا کنیم 

 .شوند و ارتباط برقرار کنندموسسات خدمات گردشگری بین دو کشور با ھم بیشتر آشنا 
یابد  افزایش  به روسیه  ایرانی  گوز علی اصغر مونسان // تعداد گردشگران  میراث فرھنگی،  و صنایع  یر  ردشگری 

مند ھستند به این کشور سفر کنند، بنابراین تعداد  دستی افزود: مردم ایران، کشور روسیه را دوست دارند و عالقه 
مند ھستیم تعداد  توانند به روسیه نیز سفر کنند، عالقهکنند، میاروپا سفر میزیادی از گردشگران ایرانی که به  

مونسان به روابط خوب سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه اشاره   .ی به روسیه افزایش پیدا کندگردشگران ایران
مند ھستند، قهکرد و گفت: روسیه گردشگران زیادی دارد که به موضوع فرھنگ، تاریخ، موزه و طبیعت گردی عال

وآمدھای گردشگری می این موضوعرفت  و  کند  زیاد  از دو کشور  را  روابط ملت ھا    تواند شناخت مردم  به تعمیق 
می میراث  .کندکمک  صنایع وزیر  و  گردشگری  برنامه فرھنگی،  کرونا  ویروس  شیوع  گفت:  ھای  دستی  طرح  و  ھا 

ھیاتی با  چین  مانند  داشتیم  قصد  کرد،  محدود  را  نمایشگاه    ۴۰  گردشگری  یک  و  کنیم  سفر  روسیه  به  نفری 
را اجرا کنیم تا موسسات خدمات   ھای ایرانیشب  شب برنامهدستی در آن کشور برگزار کنیم و به مدت چند  صنایع 

وی به فاصله نزدیک جغرافیایی ایران و   .مسافرتی روسیه و ایران با فضای گردشگری ایران و روسیه آشنا شوند
و گفت: آمادگی داریم بعد از کرونا گردشگران دو کشور به مقاصد ایران و روسیه سفر کنند، به  روسیه اشاره کرد  

با انجام این کار آمارھای گردشگین منظور برنامه ھای ویژهھم ری بین دو  ای در توسعه گردشگری تدارک دیدیم، 
 .توان افزایش دادکشور را می 

مونسان لغو روادید گروھی را در زمینه   // ه در پساکرونانشست فعاالن بخش خصوصی گردشگری ایران و روسی
اظ و  دانست  موثر  بسیار  گردشگری  لغو  توسعه  یکی  است  مھم  موضوع  دو  گردشگری  توسعه  برای  داشت:  ھار 

گری پرواز مستقیم که ما با روسیه ھر دو موضوع را انجام داده ایم که با کمک دو کشور توسعه روادید گروھی و دی

https://www.irna.ir/news/84115937/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1
https://www.irna.ir/news/84115937/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1


 
پ   از بین برود وزیر میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: کرونا   .یدا خواھد کردگردشگری تحقق 

این کشور به روسیه سفر می  برای اجرای برنامه و برگزاری نشست بزرگی با فعاالن بخش خصوصی و گردشگری 
می  .کنیم روسیه  و  ایران  میان  گردشگری  توسعه  که  این  بیان  با  ملتمونسان  دو  و    تواند  نزدیک  یکدیگر  به  را 

در مسکو و لوان جاگاریان سفیر روسیه در    ھا را بیشتر کند از سفیران دو کشور ( کاظم جاللی سفیر ایرانشناخت
دستی به طراحی و  فرھنگی، گردشگری و صنایع وزیر میراث .تھران) خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کنند

با ایران  گردشگری  ویژه  برنامه  می   تدارک  کرونا  ویروس  شیوع  مھار  از  بعد  گفت:  و  کرد  اشاره  توانیم روسیه 
 .ا توسعه دھیم گردشگری میان دو کشور ر

 

 چین تعطیلی و تخریب مساجد و اماکن مذھبی مسلمانان را تکذیب کرد 
نشین «سینکیانگ» را  چین تعطیلی و تخریب مساجد و اماکن مذھبی مسلمانان در منطقه مسلمان  -ایرنا    -ن  تھرا

به گزارش ایرنا به نقل از رادیو  .واقع عنوان نمودھای مرتبط با این موضوع را شایعه و خالف  تکذیب کرد و گزارش 
مسلمانبین و  خودمختار  منطقه  ارشد  مقامات  چین،  روز  المللی  چین  شمال  در  جیانگ)  (شین  سینکیانگ  نشین 

ھا مبنی بر ھای خارجی فعال در این کشور، شایعه رنگاران و رسانه پنجشنبه در یک کنفرانس مجازی با حضور خب
 .د و اماکن مذھبی در شمال غرب چین را کامال خالف واقع توصیف کردندتخریب و تعطیلی ھمیشگی ھزاران مسج

مقامات منطقه نه   ای سینکیانگ در این نشست گفت:رسانی دولت منطقهالیجان عنایت» سخنگوی دفتر اطالع»
ھا ھم کان اند، بلکه در مقابل اقداماتی را به منظور حفاظت از این مھای مذھبی را تخریب نکرده گاه مکان ھیچ  تنھا

داده  وانجام  ادامه می اند  فعالیت خود  به  روال عادی  این استان طبق  در  به   .دھنداز مراکز مذھبی  در پاسخ  وی 
سال   از  که  افرادی  تعداد  درباره  خبرنگاری  حرفه  ۲۰۲۰  تا  ۲۰۱۷سؤال  آموزش  مراکز  در  شغلی  میالدی  و  ای 

ای و  ھای حرفهھای خارجی، دانش حقوقی، آموزشباناند، گفت: تمام کارآموزان بخش زسینکیانگ حضور داشته
رسانده  پایان  به  را  تحصیالت خود  فقر،  کننده  فرصتمھار  و  آورده اند  به دست  پایدار  زندگی  ھای شغلی  یک  و  اند 

انجام  ن  ای .عادی دارند به دنبال  اروپا  اتحادیه  از مقامات  این سئوال که برخی  به  مقام محلی ھمچنین در واکنش 
ات مستقل از سینکیانگ ھستند، ضمن اشاره به اینکه این منطقه یک مکان باز و آزاد است و پذیرای بیش از  تحقیق

از   خارجی  مقامات  از  نفر  دوس  ۱۰۰ھزار  پذیرای  ما  افزود:  است،  بوده  جمله  کشور  از  جھان  سراسر  از  خود  تان 
اما  مقامات از منطقه ھستیم،  بازدید  برای  اروپا  اینکه  با ھرگونه   اتحادیه  و  تقصیر  و  بر فرضیه جرم  مبتنی  تحقیق 

ای سینکیانگ رسانی دولت منطقه سخنگوی دفتر اطالع  .کسی با دیدی مغرضانه به سینکیانگ نگاه کند، مخالفیم
این سو  به  پاسخ  در  یا خیر،ھمچنین  بروند  به مکه  آینده  دارند سال  اجازه  این منطقه  آیا مسلمانان  که  گفت:    ال 

از سال  انجمن اسالمی چی به مکه اعزام    ۵۰بیش از   میالدی  ۲۰۱۹تا    ۱۹۹۶ن  را  ھزار مسلمان منطقه سینکیانگ 
انجمن اسالمی چین زود:  او اف  .کرده و خدمات درمانی، ترجمه و سایر خدمات را ھم در اختیار آنھا قرار داده است

ھمه دلیل  به  حاضر  حال  «کوویددر  بیماری  سال  »۱۹-گیری  زیارتی  سفرھای  درآورده    ۲۰۲۰،  تعلیق  حالت  به  را 
گیری پذیر خواھد بود یا خیر، تصمیممیالدی امکان  ۲۰۲۱است، این انجمن درباره اینکه آیا انجام این سفرھا در سال  

 .کندمی
 

 انتقاد چین از دروغ پردازی ھای مقامات وزارت خارجه آمریکا 
با اشاره به دروغ پردازی ھای مکرر مقامات وزارت خارجه آمریکا اعالم    -ایرنا  -تھران سخنگوی وزارت خارجه چین 

دفتر سیاست  به گزارش ایرنا از گلوبال تایمز،    .خواھد شد  کرد که این دروغ ھا در نھایت به زباله دان تاریخ انداخته
ریکا چندی پیش سندی تحت عنوان «عناصر عمده چالش چین» را منتشر کرده و در آن بر  گذاری وزارت خارجه آم

تاکید شده است  ۱۰انجام   برای مقابله با رستاخیز چین  آمریکا  جائو لی جیان» سخنگوی وزارت خارجه »  .وظیفه 

https://www.irna.ir/news/84116170/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84116478/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 
پنجشنبه چین افزود:  روز  پکن  در  روزانه  دروغ   در نشست خبری  از مجموعه  دیگری  نمونه  مقامات  این سند  ھای 

او گفت:     .وزارت خارجه آمریکا علیه چین است و چین ھراسی، اضطراب و روان ناسالم آن ھا را نشان داده است
و صلح دوستان جھان است و با قصد مغرضانه آن ھا برای ازسرگیری دوباره جنگ سرد مورد مخالفت مردم چین  

سخنگوی وزارت امور خارجه چین  .خته خواھد شدواھد شد و در نھایت به زباله دان تاریخ انداشکست رو به رو خ
تثبیت و احیای المللی پول در مورد رشد اقتصادی چین گفت:  بین  ادامه در واکنش به گزارش صندوق  اقتصاد   در 

  .اد جھان ایجاد می کندجھانی است که انگیزه جدیدی برای احیای اقتص  چین بدون شک خبر خوبی برای اقتصاد 
جامعه بزرگ و برتر    ۵۰در میان    ۲۰۲۰براساس گزارش ھا، صندوق بین المللی پول اخیرا پیش بینی کرد که در سال  

، ۲۰۲۴سال  جامعه اقتصادی از جمله چین به رشد تولید ناخالص داخلی مثبت می رسند. در    ۴جھان، تنھا   اقتصاد
بار   ناخالص داخلی سرانه چین  به   جائو لی جیان .دیگر دو برابر می شودتولید  این موضوع  این مورد گفت که  در 

و بین است  اقتصادی چین خوش  توسعه  انداز  به چشم  دھد، جامعه جھانی  کامل نشان می  دستاوردھای   طور 
خارجه چین در بخش دیگری از سخنانش    ام وزارتاین مق .را تایید می کند   کشور در توسعه اقتصادی و اجتماعی

قانون د اخراج چھار  در مورد  پنج چشم  ائتالف  بیانیه  به  واکنش  پارلمان ھنگر  از  کرد: مھم  کنگگذار مخالف  اظھار 
مراقب  باید  بزنند،  لطمه  چین  توسعه  و  حاکمیت  حق  به  کنند  جرات  که  صورتی  در  دارند،  چشم  چند  آنھا  نیست 

 .نشود  د که کورھایشان باشنچشم
 

 اه را به زمین می آورد ی خاک م کاوشگر چین
ئه  -ایرنا  -تھران «چانگ  از»  ۵-کاوشگر  بزودی  که  موشک     پایگاه چین  طریق  از  چین  جنوب  در  واقع  چانگ»  «ون 

مارچ   پرتاب می به»  ۵وای    ۵حامل «النگ  ماه  کره  اوری وسمت  را جمع  ماه  کره  قرار است خاک  زمین   شود  به 
نگ ئه» پس از پرتاب، مسیری در حدود از رادیو بین المللی چین، کاوشگر «چابه گزارش ایرنا به نقل    .منتقل کند

ھزار کیلومتری کره زمین برسد و با فرود بر سطح   ۳۸۰ھزار کیلومتر را طی خواھد کرد تا به کره ماه واقع در    ۸۰۰
آور را جمع  ماه  کره  ماه، نمونه ھای خاک  بر می گرددکره  زمین  کره  به  کند و  اھمیت  متخصص    .ی می  درباره  ان 

کاوشگر جمع آوری می شود،  بررسی نمونه ھای خاک کره ماه که توسط این اه می گویندخاک کره م تحقیق روی
کرد خواھد  زیادی  کمک  فعالیت ھای خورشید  و حتی  ماه  کره  خاک  تاریخ  با  آشنایی  کاوشگر      .برای  است  قرار 

یکا در برنامه ھای  شوروی سابق و آمر  .را به زمین بیاوردنمونه ھای خاک کره ماه   کیلو از  ۲چین،  »  ۵-«چانگ ئه
 .کمتر نیم کیلوگرم از خاک ماه را به زمین منتقل کردند  کاوش ماه خود که دھه ھای پیش انجام شد، ھر یک

 

 :خبرگزاري صدا و سیما -

 ھا در قره باغ استقبال چین از تعلیق درگیری/   با اعالم وزیر خارجه 
ھا و بھبود اوضاع قره باغ با وساطت فعال  درگیریخارجه چین گفت: مقامات چینی از تعلیق  وانگ ییی وزیر امور  
ی  به نقل از خبرگزاری تاس، وانگ یی سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به گزارش  .کنندروسیه استقبال می 
چی خارجه  امور  آذربا وزیر  جمھوری  و  ارمنستان  اظھارداشت:  روسیه،  ن  مثبت  و  فعال  وساطت  با  نوامبر    ۱۰یجان 

می درگیری  استقبال  آن  از  و  تأیید  را  موضوع  این  چینی  طرف  آوردند.  در  تعلیق  حالت  به  را   کند.ھا 
وانگ ییی گفت:      د.طقه ھمچنان بھبود یابوزیر امور خارجه چین به نوبه خود ابراز امیدواری کرد: وضعیت در این من

ھا با جامعه بین المللی را دارد و به ایفای نقشی سازنده برای حل و فصل مسئله به تالشچین آمادگی پیوستن  
والدیمیر پوتین رئیس جمھور روسیه، الھام علی اف رئیس جمھور جمھوری آذربایجان و    قره باغ ادامه خواھد داد.

غ بیانیه مشترکی امضاء کردند. وامبر در مورد قطع کامل جنگ در قره بان  ۹ت وزیر ارمنستان  نیکول پاشینیان نخس
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نیروی    ۹۶۰شوند و ھزار و  ھای آذربایجانی و ارمنی در مواضع اشغالی خود متوقف می براساس این توافق، طرف 

 حافظ صلح روسیه در منطقه مستقر خواھند شد. 
 

 آسیا و اقیانوسیه  کاھش نفوذ منطقه ای آمریکا در  ای ؛ در پی توافق منطقه
این پایگاه  دیگر کشور پژوھشگر  و  پکن  که  اخیر  گفت،توافق  ایریس  متحد میترنتی موسسه  را  آسیایی  کند،  ھای 

آمریکاست افول  الملل  .نمایش  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  پ ؛خبرگزاری  کورمون"،  ژوھشگر "بارتلمی 
راھبر و  الملل  بین  روابط  (موسسه  فرانسه  توافق IRISدی  گفت  موسسه  این  اینترنتی  پایگاه  با  گفتگو  در   (

منطقه است.منطقه  این  در  آمریکا  نفوذ  رفتن  از دست  تایید  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  در  کورمون،   ای  نوشته  به 
یانوس  کشور در غرب اق  ۱۵ھا مذاکره  س از سالا از چند سال پیش یکی از نقاط مھم اقتصاد جھانی است. پآسی

اقتصادی جامع منطقه  توافقآرام مشارکت  بزرگترین  از  یکی  اکنون  دادند که ھم  اقتصادی جھان ای تشکیل  ھای 
اقتصادی جامع منطقه   است. این سوال که مشارکت  به  پاسخ  در  توافق ای جکورمون  یک  این  دید چیست گفت، 

رالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی و چین ور شامل ده کشور آ سه آن و ھمچنین استکش   ۱۵تجارت آزاد متشکل از  
زیرا شامل حدود   آزاد جھان است،  تبادل تجارت  اکنون مھمترین  توافق ھم  این  و اقتصاد    ۳۰است.  درصد جمعیت 

توجه  جھانی می با  که  ارقامی  اقتصاد شود.  پویایی  اعضای جدیبه  پیوستن  امکان  و  آسیایی  ممکن است  ھای  د 
ھای مذاکره امضا شد نخستین بار در نوزدھمین نشست  پس از سال   ۲۰۲۰نوامبر سال    ۱۵این توافق که    تغییر کند.

نوامبر   در  آن  آن +  ۲۰۱۱آ سه  آسه  ابتدا  در  که  مذاکرات  این  بود.  مطرح شده  بالی  دنامیده می  ۶در  واقع  شد  ر 
بودمذاکره کشور  شش  و  آن  آ سه  میان  جانبه  دو  امای  بود،  مذاکرات  این  از  بخشی  ھم  ھند  نوامبر  .  در    ۲۰۱۹ا 

این   عالوه  به  است.  آسیایی  مقیاس  در  دست  این  از  توافق  نخستین  این  شود.  خارج  مذاکرات  از  گرفت  تصمیم 
ال شرقی یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی  توافق ھمچنین نخستین توافق است که سه قدرت اقتصادی آسیای شم

شود و از ھمین رو بسیار جاه طلبانه  مرکی حذف میسال تعرفه گ  ۲۰طبق این توافق به مدت    را متحد کرده است.
ھای پیشرفته را گردھم آورده  ھای این توافق این است که به شیوه آ سه آن ھم اقتصاداست. یکی دیگر از ویژگی

ون در مورد تاثیر این توافق بر  کورم  ھا بسیار فقیر ھستند.حال توسعه را که برخی از آن ھای در  است و ھم کشور 
از  تقویت   ترس  دلیل  به  ندارد گفت عدم حضور ھند  آن حضور  در  در شرایطی که ھند  آن  بودن  و موثر  پکن  نقش 

ود که وزنه اقتصادی  ای است. نگرانی ھند این ببرجسته بودن بیش از حد چین در مشارکت اقتصادی جامع منطقه 
ت را  توافق  پتانسیل  از  نیمی  که  می پکن  می شکیل  تایید  زمیدھد،  این  در  کرد. شد.  اشاره  مسئله  دو  به  باید    نه 

اقتصادی جامع منطقه  که مشارکت  این است  از کشور نخستین مسئله  در حال ای  که  تشکیل شده است  ھایی 
و توان به ژاپن و چین  ری دارند. در این میان به ویژه میرقابت اقتصادی ھستند و حتی گاھی روابط سیاسی دشوا

ژاپن و کر یا  این رقابتھمچنین و ویتنام و چین  توافق  این  آیا  را کاھش خواھد داد؟ ھیچ  ه جنوبی اشاره کرد.  ھا 
ر این دومین مسئله این است که چین د  اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. ھنوز راه طوالنی برای رفتن وجود دارد.

ش از یک دھه پیش  ادی این کشور است. به عالوه پکن از بیتوافق در موضع قدرت است و این به دلیل وزنه اقتص
قاره  مقیاس  در  را  خود  نفوذ  بتواند  که  است  ساختاری  چنین  کند.خواستار  تقویت  جامع    ای  اقتصادی  مشارکت 

شد این رقم است. عدم توازن میان چین و دھد و ھدف رای بیش از یک سوم صادرات چین را تشکیل میمنطقه 
ای است که قرار است ابزاری در جھت خدمت به  ترین چالش مشارکت اقتصادی جامع منطقه ھمسایگانش اصلی

ویژه  جایگاه  ندارند  قصد  اعضا  سایر  اما  باشد.  چین  میقدرت  آیا  اما  بدھند،  چین  به  کنند؟ ای  مقاومت  این    توانند 
مورد در  اقتصادی  می   کارشناس  توافق  این  آیا  جویی  اینکه  برتری  برای  رقیبی  گفت تواند  باشد  آمریکا  اقتصادی 

ا شاھد تایید از دست رفتن نفوذ واشنگتن در آسیا ھستیم. تاریخ امضای مشارکت اقتصادی جامع  بیش از ھمه م
به نظر می منطقه  انتخابات ریاست جمھوری آمریکاست و  از  برای جوای دقیقا پس  یادآوری  بایدن است که   رسد 
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یشنھاد یک توافق تجارت آزاد  اوباما پ  رد گردش وی به سوی آسیا بود.طی ھشت سال در سایه باراک اوباما و راھب

را مطرح کرده بود که ھدف آن گفته نشده بود، اما به طور قطع ھدف آن مقابله با چین بود. این توافق یک شکست 
ژاپن   جمله  از  آسیایی  کشور  چند  تنھا  و  رسیدبود  قدرت  به  از  پس  بالفاصله  توافق  این  پیوستند.  آن  دونالد  به  ن 

با مشارکت اقتصادی    رده شد. اما توافق دو سال بعد بدون آمریکا جان تازه گرفت.به خاک سپ  ۲۰۱۷ترامپ در سال  
خواھد شد.   ھای آمریکا نابود شد و جو بایدن برای ارائه یک جایگزین جامعه با مشکل رو به روای تالش جامع منطقه 

ھای  ر مرکز ثقل فعالیتای به اھداف تعیین شده برسد، تغییر داز سوی دیگر اگر مشارکت اقتصادی جامع منطقه 
از سوی دیگر این توافق که پکن و    اقتصادی جھانی به آسیا تایید خواھد شد که این به زیان واشنگتن خواھد بود.

را متحد میدیگر کشور  افھای آسیایی  نمایش  پیرو کند  را  توافق  این  رھبران چین  رو  از ھمین  آمریکاست.  زی  ول 
 خبرگزاری صداوسیما :منبع دانند که ھنوز باید تایید شود.می

 

 ھای مختلف برای مھار کرونا در چین بکارگیری روش
ھای مختلف این چین به رغم اینکه منشا شیوع ویروس کرونا در جھان بود موفق شده است با به کارگیری روش

مھا را  کندبیماری  گزارش  .ر  صدا به  خبرگزاری  الملل  بین  منشا شیوع پکن از وسیماسرویس  اینکه  رغم  به  چین   ،
روش کارگیری  به  با  است  موفق شده  بود  در جھان  کرونا  محققان، ویروس  کند.  مھار  را  بیماری  این  مختلف  ھای 

متخصصا میپژوھشگران،  یکصدا  پزشکان  و  مقابلن  برای  انتقال شکسته  گویند  زنجیره  باید  فقط  بیماری  این  با  ه 
م  شود. نانشون  ویروس می پرفسور  این  با  مقابله  در  یک چین  از مردم کشورم  تخصص شماره  آنکه  از  پس  گوید 

ق و  فاصله  رعایت  ماسک، شستن دست،  زدن  و  کنند  درمانی ھمکاری  کادر  با  مدتی  برای  افراد  خواستم  رنطینه 
مکاری خود را گرفت و به خوبی ھم جواب داد. اکنون مردم و مسئوالن این کشور پاسخ ھ  بیمار در دستور کار قرار

شھر از  بسیاری  است.گرفتند.  شده  اعالم  سفید  کامال  شبکه  ھا  چون  ھایی  فناوری  از  اجتماعی،  استفاده  ھای 
ھا ھا و خروجیدی ھای ھوشمند و ثبت نام ھمه ورووی تلفنھای بھداشتی راطالع رسانی و در نظر گرفتن بارکد 

بس پیشگیری  برای  که  بود  فنی  و  علمی  اقدامات  روش ازجمله  از  استفاده  بود. ھمچنین  تاثیرگذار  برای  یار  ھایی 
بود. بیمار  کنترل  برای  مھم  اقدامات  دیگر  از  کرونا  تشخیص  برای  افراد  آزمایش  به  بخشیدن     -  اظھارات  سرعت 

 شھروند چینی - و تحلیلگر در شرق آسیا کارشناس - نانشون متخصص شماره یک چین  پرفسور
 

 تدابیر و قوانین سختگیرانه چین برای مھار کرونا 
در   تاثیرگذار  از جمله عوامل  بھداشتی  رعایت مسایل  در  و ھمکاری مردم  قوانین شدید دولت دولت چین  و  تدابیر 

از پکن، تدابیر و قوانین شدید   خبرگزاری صدا و سیما ش سرویس بین المللبه گزار  .مھار و کنترل ویروس کرونا بود
کنترل ویروس کرونا   و  تاثیرگذار در مھار  از جمله عوامل  رعایت مسائل بھداشتی،  و ھمکاری مردم در  دولت چین 

ست، اما  افزایش اداد مبتالیان به کرونا در جھان رو به  دھد تعھای جھانی نشان می در حالی که آمار   بوده است.
تر قرار دارد و حتی در کشوری ھمچون چین، تقریبا ھای شرق آسیا در سطحی به مراتب پاییناین آمار در کشور 

     لی پزشک متخصص و برجسته چین   -۲    فانگ پژوھشگر مسایل اجتماعی  -۱  اظھارات:  کنترل و مھار شده است.
ماه گذشته در چین، کسی بر اثر    ۶دھد طی  ھا نشان می ر آما/    چین: محمدرضا خالق وردی/    چینی  شھروند  -۳

ابتال به ویروس کرونا فوت نشده است، یکی از دالیل اصلی کاھش آمار مبتالیان ھمچنین پایین بودن نرخ مرگ و میر 
سختگیرانه تدابیر  کرونا  از  روز   ناشی  از  چین  دولت  که  شیبود  نخست  گرفت. ھای  کار  به  بیماری  این   وع 

ھا برای ھا و برقراری ارتباط با پزشکان از طریق نرم افزار ردن افراد مشکوک به این بیماری به بیمارستان مراجعه نک
 ھای الزم ھم تاثیر بسزایی در این زمینه داشت.راھنمایی
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 ی ضروت ھمکاری آمریکا با چین بر سر مسائل مھم جھان   :سناتور آمریکایی گفت

از گزینه  بر سر   ھای احتمالیکریس کونز یکی  باید با چین  آمریکا  تصدی وزارت خارجه در دولت بایدن گفت:دولت 
کند ھمکاری  جھانی  الملل  .مسائل  بین  سرویس  گزارش  سیما به  و  صدا  خبرگزاری   خبرگزاری  از  نقل  به 

ھای احتمالی تصدی وزارت خارجه در دولت بایدن روز جمعه در ینه ریس کونز سناتور آمریکایی و یکی از گزک رویترز،
گفتگو با رویترز گفت دولت آمریکا ضرورت دارد با چین بر سر مسائلی ھمچون تغییرات آب و ھوا، بھداشت جھانی و 

ی  ای مورد حمایت دو حزب آمریکا برای پیشی در عین حال خواستار برنامه و  .ای ھمکاری کندعدم اشاعه ھسته 
 خبرگزاری صداوسیما :منبع .گرفتن در مسیر رقابت با چین شد

 

 شرکت وابسته به ارتش چین   ۴قصد آمريکا براي تحريم  رويترز؛ 
سیاه خود قرار دھد و  را در فھرست  دولت آمریکا قصد دارد چھار شرکت دیگر چینی مورد حمایت ارتش این کشور  

؛  خبرگزاري صدا و سیما به گزارش سرويس بین الملل  .ھا به سرمایه گذاران آمریکایی را محدود کندسی آندستر
مورد حمایت ارتش  چند منبع گفتند دولت آمریکا قصد دارد چھار شرکت دیگر چینی   خبرگزاری رویترز گزارش داد: 

این در    ھا به سرمایه گذاران آمریکایی را محدود کند.سیاه خود قرار دھد و دسترسی آن  این کشور را در فھرست
د چین  قبال  در  خود  جویانه  مبارزه  میراث  تثبیت  و  تقویت  دنبال  به  ترامپ  دولت  که  است  روز حالی  پایانی ر  ھای 

نند گفتند بیانیه مربوط به  ا با این موضوع که خواستند ناشناس بمایک مقام آمریکایی و یک فرد آشن  خویش است. 
این اقدام قرار است در آخرین ساعات روز جمعه به وقت محلی توسط وزارت دفاع آمریکا تدوین شود، اما احتماال 

ھای چینی  سفید در این باره اظھار نظر نکرد. با این اقدام شمار شرکتکاخ    ھای آتی رونمایی خواھد شد. طی روز 
 خبرگزاری صداوسیما :منبع رسید.شرکت خواھد  ۳۵تحریم شده به 

 

 :ایسنا -

 چین یک تنه پشت بازار نفت ایستاد 
از  خرید  گذشته  ھای  ھفته  در  و  شده  ظاھر  نفت  جھانی  بازار  پشتیبان  بزرگترین  عنوان  به  امسال  چین 

نظیر روس اصادرکنندگانی  داده  افزایش  را  آنگوال  و  آمریکا  واردکننده    .ستیه،  بزرگترین  که  ایسنا، چین  گزارش  به 
باعث   ۱۹نفت جھان است، تنھا خریدار بزرگی است که پیش بینی می شود امسال که شیوع ھمه گیری کووید  

ت چین در سال  انتظار می رود واردات نف  .کاھش مصرف جھانی نفت می شود، رشد تقاضا برای نفت را ثبت کند
به   ۲۰۲۰بشکه در روز برسد. در وضعیتی که انتظار می رود مصرف جھانی نفت در سال   ونمیلی ۱۲میالدی آینده به  

بازار صف    ۹میزان حدود   این  به چین و حفظ سھمشان در  برای صادرات نفت  پیدا کند، فروشندگان  درصد کاھش 
داچ شل، لیتاسکو ل  ینیتیو آیکان، ھفته جاری شرکتھای رویا طبق اظھارات کارگزاران کشتی و آمار رف  .کشیده اند

که بازوی بازرگانی لوک اویل روسیه است و یونی پک که بازوی بازرگانی شرکت دولتی سینوپک است، به دنبال  
موارد ابتال    .کرایه یا سفارش کرایه ابرنفتکشھا به منظور حمل نفت از گلف کاست آمریکا به آسیا در دسامبر بودند

مریکا و اروپا که مصرف کنندگان بزرگ سوخت ھستند، افزایش پیدا آ  در سراسر جھان به خصوص در  ۱۹به کووید  
کرده است. این امر باعث شده است قیمت گریدھای نفتی در چند ماه گذشته ارزانتر شود و خریداران چینی از این 

این کشور ذخیره سازی تجاری اند.  برده  را  نھایت استفاده  افزایش داده و نفت را در قیمت  وضعیت  را  ایین  پ   نفت 
انبار کردن بیشتر خریداری کرده است تنھا کشوری    .برای  انرژی ھفته گذشته اعالم کرد چین  المللی  بین  آژانس 

خواھد بود که امسال رشد ساالنه تقاضا برای نفت را ثبت خواھد کرد. این آژانس پیش بینی کرد تقاضای جھانی  
نفت در سال در    ۹۱.۳به    ۲۰۲۰  برای  در روز  با  مقمیلیون بشکه  در روز در سال    ۱۰۰.۱ایسه    ۲۰۱۹میلیون بشکه 
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کند پیدا می  در طول زمستان    .کاھش  احتماال  اروپا  در  قرنطینه  رویترز گفت:  به  اروپایی  پاالیشگاه  یک  گر  معامله 
داده است. به نظر می رسد داشت. چین سھمیه واردات و ظرفیت ذخیره سازی را افزایش    امسال ادامه خواھد

پریمیوم گرید نفتی اسپو بِلِند روسیه که یکی از محبوبترین    .نزدیک در این کشور متمرکز خواھد شد   دهتقاضا در آین
گریدھای نفتی در میان پاالیشگاھھای نفت چینی است، در باالترین سطح پنج ماه اخیر قرار دارد. گریدھای نفتی  

جاری به باالترین حد در حدود دو ماه اخیر   تهدا کرده اند و وست تگزاس اینترمدیت ھفآمریکایی ھم بھبود قیمت پی
درصدی تقاضای داخلی برای سوخت و رکورد باالی موارد    ۱۲صعود کرد. گریدھای نفتی آمریکایی به دلیل کاھش  

انه ھم باالتر رفته است.  تحت فشار کاھشی قرار داشته اند. قیمت گریدھای نفتی خاورمی  ۱۹روزانه ابتال به کووید  
ین قطر برای بارگیری در ژانویه ھفته جاری به باالترین پریمیوم خود در چھار ماه گذشته صعود اھقیمت نفت الش

دیده می    .کرد واضحتری  به شکل  اکنون  تقاضای چین  رویترز گفت:  به  دور روسیه  نفت خاور  بازار  گر  یک معامله 
ات جدید باالتر، تقاضای بیشتری  ردد زیرا انتظار دارند تحت سھمیه ھای واشود. شرکتھای بازرگانی فعالتر ھستن

باشد داشته  وجود  چین  خصوصی  پاالیشگاھھای  سوی  از  خرید  یک   .برای  گر  معامله  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
آمریکا پاالیشگاه آسیایی اظھار کرد: برای گریدھای نفتی که بازدھی نفتای باالتری دارند مانند نفت سبک شیرین  

باالتری خریدارا تقاضای  سوی  تقاضای  ن  از  افریقا  وست  نظیر  سنگینتر  نفتی  گریدھای  دارد.  وجود  پتروشیمی 
کمتری دارند. در آنگوال که دومین صادرکننده بزرگ نفت آفریقا به شمار می رود، گرید نفتی سنگین دالیا، پریمیوم  

 انتھای پیام  .دکمتری نسبت به گریدھای متوسط کابیندا و گیراسول دار 
 

 :نیاقتصادآنال -

 کشور  ۱۱چتر نجات گردشگری در 
توجھی کرده است و بیش ھای قابلھا و آسیبویژه بخش گردشگری را متحمل خسارت گیری کرونا، جھان و بهھمه

قف  ھا ماندند و منجر به توویروس در خانهھای سفر و ترس از ابتال به  دلیل محدودیت درصد از جمعیت جھان به۹۰از  
فعالیت  کامل  شدتقریبا  جھان  در  گردشگری  بازار  در  جوامع   اقتصادآنالین گزارش  به  .ھا  اقتصاد؛  دنیای  از  نقل  به 

ھا نفر  ونرا متحمل شدند و طی چند ماه، شغل میلیبزرگ و کوچک در زمینه گردشگری، درآمد نزدیک به صفر درصد  
میلیون شغل در حوزه    ۱۲۱ی سفر و گردشگری بیش از  در معرض خطر قرار گرفت. براساس اعالم شورای جھان 

تریلیون دالری    ۳/  ۴تواند منجر به وارد آمدن خسارت  گردشگری و سفر در معرض خطر قرار گرفته که این امر می
میلیون شغل ۱۹۷تواند تا  المللی میھای بینناھماھنگیانی شود. که البته این رقم باتوجه به در تولید ناخالص جھ

توجھی از دلیل بحران کرونا، این موضوع منجر به تعدیل نیرو و اخراج قابلبا کاھش چشمگیر درآمدی به   .رسدنیز ب
دھد که در اوج  . برآوردھای شورای جھانی سفر و گردشگری نشان می شد سفر و گردشگری نیروی کار در بخش

می بین  از  جھانگردی  و  سفر  بخش  در  شغل  میلیون  یک  احتماال  روز  ھر  کرونا،  شرکتبحران  و  رود.  کوچک  ھای 
شوند.  د اختصاص داده است نیمه تعطیل یا کامال متوقف می درصد از مشاغل در این بخش را به خو  ۸۰متوسط که  

اند مجددا احیا نخواھد طور موقت در طول بحران بسته شدهھای مستقل که به درصد از رستوران۷۵آمریکا حدود  در  
فوریه   ماه  در  نیز  چین  در  جریان  ۲۰شد.  که  کردند  اعالم  مشاغل  از  باقی    درصد  ماه  یک  برای  تنھا  آنھا  نقدینگی 

حدود   و  ماند  پی  ۶۴خواھد  ماه  سه  برای  را  ماندگاری  مدت  شرکتش درصد  کردند.  رکود بینی  دچار  بزرگ  ھای 
شرکت از  برخی  و  شده  حملاقتصادی  فالھای  ھمچون  اعالم یونقلی  َھرِز  استرالیا،  ویرجین  آورینس،  بی، 

آمارھای شورای جھ تا  انی گردشگری نشان میورشکستگی کردند.    ۵۱۳تعداد  )  ۲۰۲۰نیمه سال  ژوئن (  ۲۲دھد 
شرکت ھواپیمایی اعالم ورشکستگی کردند.    ۱۱۷ونقل و  شرکت در حمل  ۲۹۷شرکت در صنعت غذا و رستوران،  

کاھش   با  جھان  در  تورھا  مجریان  از  نیمی  از  شدند  ۵۰بیش  مواجه  درآمد  سھم    .درصدی  به  درصدی  ۱۰باتوجه 
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کند کاھش سرعت سفر و گردشگری تاثیرات  را تامین می  میلیون نفر در جھان  ۳۳۰شگری که معیشت  اشتغال گرد

شود که اقتصاد آنھا کامال وابسته به  ه این بخش وارد خواھد کرد. بیشترین آسیب به کشورھایی وارد می مخربی ب
ناخالص داخلی آنھا در سفر و   سفر و گردشگری است. ھمچنین این تاثیر برای کشورھایی که بیشترین سھم تولید

تر فرانسه، اسپانیا و مکزیک و ھند گسترده است ھمچون آمریکا،، چین، ژاپن، آلمان، ایتالیا، انگلستان،  گردشگری  
بود این وجود فعاالن مدیران بخش  .خواھد  توریستیشرکت وصی درخصبا  بازار سفر و جھانگردی)   ھای  (رھبران 

قدم باقی ماندند و طی چند ماه گذشته این  رغم ھمه ضرر و زیان وارد شده به آنھا، در برابر مشکالت قوی و ثابت به 
حمایت کند. در    ار آنھا را تامین کند و از جوامع محلیبخش تالش کرده تا ایمنی مسافران را افزایش دھد، نیروی ک

ھا اند. اگرچه دولتبازار بحران را به فرصتی برای رشدی فراگیر و پایدار در این بخش تبدیل کردهواقع رھبران این  
حمایت  از  برخی  گرفتهنیز  برعھده  را  اجرای ھا  و  ھماھنگی  نظر  از  خصوصی  و  دولتی  بخش  دو  ھر  اما  اند 

بخش  سیاست این  بھبودی  برای  توانمندسازی  ھماھنگ  ھای  رویکرد  یک  داشتن  و  نیازمند  ارتقا  جھانی، 
ھای بھداشتی جھانی ھستند که در  ھای جدید و تصویب پروتکلسازی فناوری سازی سفر، پذیرش یکپارچه یکپارچه 

ر و گردشگری نشان  ھای شورای جھانی سفبررسی  .بخشی به مسافران دست یابند نھایت به بازسازی اطمینان 
ی و مشاغل آن و حتی فراتر از آن رسیدن به توسعه پایدار وند منجر به بھبودی بازار گردشگردھد اجرای چھار رمی
رو    شود.می این  از  است  اعتماد  قابل  و  آشنا  محلی  جامعه  سوی  به  سفر  به  رفتن  برای  مسافران  ترجیحات 

شگری و مقاصد  که منجر به سازگاری کسب و کارھای گرد  گردشگری داخلی بر بازار گردشگری حاکم خواھد شد
مدت فراھم کند. برای المللی را نیز در کوتاه ه جھانی باید عوامل محرک بھبودی سفرھای بینشود. البته جامعمی

شفاف  مسافران  تقاضای  و  داخلی  گردشگری  زمان  ارتقای  اگرچه  است.  برخوردار  بسیاری  اھمیت  از  سازی 
آن ق برای  پیشمشخصی  گردابل  و  بخش سفر  اما  نیست،  منحصربهبینی  فرصتی  تجدشگری  برای  در  فرد  یدنظر 

گام دوم    .ھای تجاری رایج و ایجاد ھمکاری مشترک با جوامع محلی که ارزشمندترین دارایی خود است را داردمدل
اھمی از  دوره جدید  این  در  ایمنی  و  در سفر است. سالمت  و سالمتی  بھداشت  به  ویژه  برخوردار توجه  باالیی  ت 

ھداشتی مانند پروتکل سفرھای ایمن شورای جھانی سفر ھای بر اطمینان از اجرای پروتکل منظومشاغل به   است.
بازار گردشگری می  با زنجیره  پردازند. در این زمینه اعتماد، ارتباطات گسترده و اطالعات  و گردشگری به ھمکاری 

ن و جوامع محلی  بین مسافران، مشاغل  گدقیق  بخش مشاغل  بھبودی  در  پیشرو  بود.  یز موتور  ردشگری خواھد 
سازی در بخش سفر و گردشگری سومین روند عبور از بحران کرونا برای مشاغل خواھد بود. در تالی نوآوری و دیجی

سفارش کرونا  پذیرشدوران  و  مصرفھا  و  است  داشته  افزایش  دیجیتالی  بیھای  سفری  انتظار  خطر، کنندگان 
تما دیجیتالی بدون  دارند.  را  و حضور مستقیم  بی ازی فرصتسس  اختھای  در  را  قرار  نظیری  و جوامع  یار مشاغل 

و در نھایت گام چھارم بھبودی بخش    .ھای دیجیتالی یکی از نتایج مثبت این بحران استدھد و تسریع در برنامه می
مقابله برای  جھان  است.  پایداری  مرحله  به  رسیدن  آن  مشاغل  و  احیای    گردشگری  و  گسترده  بیکاری  با 

پایداری  ھازیستگاه  مجدد  ارتقای  به  طبیعی  زیست ی  با  اجتماعی،  را  امر  این  و  است  پرداخته  نھادی  و  محیطی 
اقیانوس از  و حفاظت  از حیات وحش  و حمایت  از محیط زیست  آگاھی عمومی  تحقق بخشیده است. افزایش  ھا 

م از  آن  مشاغل  و  گردشگری  بخش  عبور  با  ازھمزمان  حمایت  اصلی  پارادایم  بازیابی،  اجرای   راحل  بخش  این 
طور ھماھنگ به باز شدن مرزھا،  المللی باید به ھای بین خواھد بود. در مرحله نخست سیاست ھای متنوع  سیاست

طور که این بخش در توجه منجر شود و ھمانتعریف استانداردھای مشترک و حمایت از کارگران برای گسترش قابل
باید سیاحال ساز با شرایط عادی بعدی است  برای مسافرت و ایجستگاری  ارائه ھای تشویقی  را  اد ھماھنگی 

گستردهدولت  .دھد اقدامات  کاھش ھا  جمله  از  کرونا  بحران  در  گردشگری  مشاغل  از  حمایت  برای  را  ای 
پروتکمحدودیت  معرفی  کارکنان،  از  حمایت  مالی،  اقدامات  و  نقدینگی  از  حمایت  سفر،  به ل ھای  بھداشتی  ھای 

میلیارد یوآن برای    ۳/  ۶اند. ژاپن  ه نوآوری انجام داده گذاری و تشویق بردشگری و سرمایه خصوصی، ارتقای گبخش

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-87
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افزایش اطالعات مسافران و ارتقای مقاصد گردشگری ھزینه خواھد کرد و نروژ میزان مالیات ارزش افزوده را برای  

میلیارد   ۲۶اوتمندانه با اعطای  داده است. فرانسه در یک طرح اجرایی سخدرصد کاھش    ۸درصد به    ۱۲مسافران از  
حقوق  ی سقف    ۷۰ورو  تا  کارمندان  از  است  ۷درصد  کرده  پرداخت  را  درماه  یورو  آلمان   .ھزار  نقدینگی،  منظر  از 

و  وام  داد  ارتقا  را  خود  ظرفیت  کنگ  ھنگ  و  است  داده  ارائه  نامحدود  به  ۹۰/  ۲ھای  اضافی  دالر  ھیات    میلیون 
داد. ھمچنین  اختصاص  افزوده خود    گردشگری خود  ارزش  مالیات  از  انگلیس  به  ۲۰را  برای ھتل  ۵درصد  ھا  درصد 

داد و یک طرح کمک ھزینه   برای مشاغل خرده   ۲۵کاھش  پوندی  ایجاد  ھزار  اوقات فراغت  و  فروشی، گردشگری 
یجاد دھد و یک کمپین تبلیغاتی داخلی اه می ھای مسافرتی داخلی را ارائکرد. ایسلند برای افزایش تقاضا، کوپن 

احتماال  می که  اقدامی  بین کند،  سطح  میدر  افزایش  کمپینالمللی  نیز  دبی  و  عربستان  مصر،  ایتالیا،  ھای یاید. 
ریزی برای اند. ھمچنین برخی از کشورھا ھمچون نیوزیلند درحال برنامه جدیدی را برای ارتقای گردشگری آغاز کرده 

 .ندبھبود ھست
 

 : وزیبولتن ن -

 ھای کشورھای فقیر را بخشیدمیلیارد دالر از بدھی وام  ۲.۱چین 
چارچوب جی   تحت  کرد  اعالم  چین  مالی  توسعه    ۲۰وزیر  حال  در  فقیر  کشورھای  از  میلیارد    ۲.۱به  معافیت  دالر 

تحت چارچوب جی   ، لیو کان، وزیر مالی چین اعالم کردبولتن نیوز به گزارش  .کرده استبدھی وام اعطا    پرداخت
اظھارات لیو   .وام اعطا کرده است  میلیارد دالر معافیت از پرداخت بدھی  ۲.۱به کشورھای فقیر در حال توسعه   ۲۰

ح میدر  مطرح  روبرو  الی  ھم  بدھی  بحران  با  کرونا  پاندمی  سنگین  فشار  تحت  آفریقایی  کشورھای  که  شود 
تواند کمک بزرگی برای این کشورھا در شرایطی باشد که با وجود بحران کرونا به شدت به منابع  اند. این می شده

دارند احتیاج  ل  .مالی  بیانات  ھمکاری طبق  آژانس  کان،  توسعبین  یو  ارائه المللی  نھاد  که  چین،  وام ه  ھای  کننده 
میلیارد    ۱.۳۵۳کشور را که ارزش آن    ۲۳واردات چین بدھی وام  -خارجی این کشور است، به ھمراه بانک صادرات

کرده  تعلیق  توافق  .انددالر است،  توسعه چین ھم  بانک  گفت:  در  لیو  با کشورھای  را  توسعه نامه مشابھی  حال 
با این حال این میزان در مقایسه با مقیاس بزرگ    .ھی آنھا تا انتھای سپتامبر امضا کردیلیون دالر از بدم  ۷۴۸برای  

بدھی رسمی    ۲۰۱۹آید. طبق مطالعات بانک جھانی در سال  بدھی کشورھای فقیر به چین ناچیز به حساب می
جی   گروه  به  فقیر  دالر    ۱۷۸به    ۲۰کشورھای  که  میلیارد  ا  ۶۳رسید  از  بهدرصد  بدھی  میزان  بود  ین    .چین 

 خبرگزاری مھر :منبع
 

 میلیارد یورو اوراق قرضه یورویی صادر کرد   4چین 
اند، صادر  گذاری شدهمیلیارد یورو اوراق قرضه دولتی که با یورو ارزش   ۴وزارت مالی چین اعالم کرد که با موفقیت  

که   اوراق قرضه دولتی میلیارد یورو  ۴، وزارت مالی چین اعالم کرد که با موفقیت  بولتن نیوز به گزارش  .کرده است
انشه منتشر  تر  ۳طبق گزارش وزارت مالی چین، این اوراق قرضه در    .اند صادر کرده استگذاری شدهبا یورو ارزش 

یورو    ۷۵۰اند؛  شده اوراق قرضه    ۲ساله،    ۵اوراق قرضه  میلیون  یورو  و    ۱۰میلیارد  اوراق    ۱.۲۵ساله  یورو  میلیارد 
ق اعالم این طب  .اندساله چین با نرخ سود منفی ارائه شده  ۵برای اولین بار در تاریخ اوراق قرضه    .ساله  ۱۵قرضه  

متوالی این دومین سال  یورو صادر مای اسوزارتخانه  به  دولتی  اوراق قرضه  که  در    .شوندی ت  مالی چین  وزارت 
دھنده عزم چین برای بازتر کردن بازار خود و تعمیق یکپارچه شدن ای اعالم کرد: صدور این اوراق قرضه نشان بیانیه 

 رخبرگزاری مھ :منبع .المللی استگذاران بینسرمایه  با بازارھای مالی جھانی و تقویت ھمکاری با
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 : 35 هفته یثدح

 )دت آنحضرتوالاسبت (بمن »واالخصلت  دو«

 :ودرم ف ، دبا شن نداو خا او رب   اخد مالس که  يامام حسن عسکر

 .ِباهللاِ، وَنَفْعُ االْخْوانِ مانُی: االْءٌیفَوْقَهُما شَ  سَیْخَصْلَتانِ لَ

و  مانیعبارتند از: ا باشدینم زیکه واالتر از آن دو چ  یحالت و تخصل دو

 . انیو آشنا اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان

 «489العقول، ص.  تحف »

 ) والدت ایشان  (بمناسبت »وآله وسلم  هی اهللا عل ی آل محمدصل یثواب دوست «   :دوم یثدح

 :ودرمف ، دبا شن نداو خا او رب اخد  مالس که معصومه حضرت 

ول اهللا  وآله وسلم قالت: قال رس هیاهللا عل یصل اهللا رسول بنت فاطمه  عن …السالم هیبن جعفر عل یفاطمه موس عن

 .(3)داًیحُبّ آل محمّد ماتَ شه یوآله وسلم: أال من مات عل هیاهللا عل یصل

 :نوشته است نیا چنر ثینموده و دنباله حد  انیب يشتریب لیرا درکتاب خود با تفص ثیحد نیا يزمخشر

 .ریکر ونکوآله وسلم بَشَّرهُ مَلک الموت بالجنَّه ثم من هیاهللا عل یحبّ آل محمّدصل ی و من مات عل أال»

 .زوجها تیبیالجنّه کما تزف العروس ال ی ال زفیَ وآله وسلم  هیاهللا عل یحبّ آل محمّدصل یو من مات عل أال

 .الجنّه ی قبره بابان ال یلم فتح له فوآله وس هیاهللا عل یحبّ آل محمدصل یومن مات عل أال

 .ه مزار مالئکه الرحمهوآله وسلم جعل اهللا قبر هیاهللا عل یحبّ آل محمّدصل یومن مات عل أال

 .السنّه والجماعه یوآله وسلم مات عل هیاهللا عل یحبّ آل محمّدصل یومن مات عل أال



 

 

 .من رحمهااهللا سیآ هینیع ن ی(مکتوباً) بامهیالق  ومیالوآله وسلم جاء  هیاهللا عل یل محمّدصلبغض آ یومن مات عل أال

رائحه   شمیبغض آل محمّد لم  ی ت کافراً؛ أال و من مات علوآله ما هیاهللا عل یبغض آل محمّدصل یومن مات عل أال

 .(4)«الجنّه

وآله وسلم   هی اهللا عل یهر کس بر محبّت آل محمّدصل د یباش آگاه

دهند و   ی ا به بهشت بشارت مومنکر او ر ریملک الموت ونک رد،یبم

 ي داده اند او را برا نتیخانه شوهرز ي که او را برا ی همانند عروس

گذارند، دو در از   ی که او را در قبر م یدهند وزمان ی م نتیبهشت ز

بر او محل رفت وآمد مالئکه  شود و ق ی مبهشت گشوده  ي درها

  ه یاهللا عل یگردد. هر کس بر حبّ محمّد و آل محمّدصل ی رحمت م

 .(5)بر سنّت و جماعت مرده است رد، یوآله وسلم بم

ه وسلم  وآل هیاهللا عل ی هر کس که بر بغض آل محمّدصل د یباش آگاه

دو چشم او نوشته شده   ن یکه ب یدر حال   د،یآ یم امت یروز ق رد،یبم

  ي وهرگز بو رد یم ی از رحمت خدا» و به حال کفر م وسیأاست: «م

 کند». یبهشت را استشمام نم
 ابوالحسن، چاپ اول،  ،یوآله وسلم» هاشم هی اهللا عل ی عش آل محمدصل دهی؛ «س3ح 354، ص 21العلوم» ج  عوالم 3

 .«…اجراً هی«قل الاسألکم عل هی آ ل ی، ذ220، ص 4جلد، انتشارات بالغت، ج  4محمد ابن عمر،  ،يکّشاف» زمخشر  ر ی تفس (4

 هستند.  ان یعیالسالم و آل او باشد) ش  هی عل یعل تی وال و جماعت حق (که جمع واتحاد بر يبه سنّت محمد   یقی) عامل حق 5
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