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 روزنامه دنیای اقتصاد: -

 لید واکسن کروناخرین جزییات از توآ

« فایزر»د این روزها نام هرچن .های بالینی استمایشواکسن مختلف کرونا در مرحله آز ۵۴اکنون هم : خراسان

واکسن مختلف  54اکنون بدانیم همرسد، اما جالب است سن احتمالی کرونا به گوش میترین واکعنوان جدیبه

بالینی و تست واکسن دیگر هم در جهان مرحله پیش 164بر آن،  های بالینی است و عالوهکرونا در مرحله آزمایش

ه سازمان جهانی واکسن مورداشاره، هنوز تاییدی ۵۴یک از گرچه هیچا .گذاردروی حیوانات را پشت سر می

ن ها برای رهایی جهارسد تا زمان تایید رسمی و تولید انبوه این واکسناند اما به نظر میفت نکردهبهداشت را دریا

منتشر شد « تایمزکنیویور»آن چه دو روز قبل در   از کرونا زمان زیادی باقی نمانده است. در این گزارش به استناد

  کشور به عنوان ۹واکسن تولیدی توسط  1۴ر سازمان جهانی بهداشت،امبنو 1۲و همچنین بر اساس گزارش 

 .کنیمهای احتمالی کرونا را بررسی میترین واکسنمهم

ها در مرحله آزمایش چه فازهایی را پشت سر ابتدا الزم است بدانیم که واکسن//  اکسنتست و فازهای

 .ررسی اولیه نتایج محصول جدیدبالینی: آزمایش واکسن روی حیوانات و بپیش .دگذارنمی

 .تزریق واکسن به تعداد اندکی داوطلب برای تعیین دوز مناسب و بررسی اثر دارو: 1فاز 

 . ...های کودک، سالمند وعداد افراد به چند صدنفر و گسترش جامعه موردبررسی به گروهیش تافزا  :۲فاز

 .یی و شناسایی عوارض نادر احتمالیهای نهاتزریق واکسن به هزاران بیمار برای بررسی: ۳فاز

یک گیری ط همهبته در شرایشود. الانجام می ۳تایید نهایی: تایید نهایی واکسن پس از بررسی کامل نتایج فاز 

کنندگان واکسن، امکان صدور مجوز استفاده اضطراری نیز وجود بیماری، به شرط بررسی دقیق وضعیت دریافت

، تاییدیه ۳شدن زمان مناسب برای ارزیابی فازل از سپریعتماد: برخی کشورها قبتایید محدود غیرقابل ا .دارد

اند و های کرونای خود انجام دادهی واکسنه و چین براامی که روسیکنند؛ مانند اقدواکسن خود را صادر می

 .داننداعتماد میکارشناسان این اقدام را عجوالنه و غیرقابل

واکسن روسی( به مرحله تولید  ۲واکسن چینی و  ۴واکسن کرونا ) ۶اکنون هم // واکسن با مجوز غیرمعتبر ۶

ها تزریق آن را آغاز با خرید این واکسن دیگر نیزکشورهای انبوه و استفاده همگانی رسیده است، حتی برخی 

هنوز تایید های این کشورهاست چرا که ها با دولتالمللی، مسئولیت این واکسنبین  اند اما طبق گزارشکرده

 آزمایش بالینی را ۳ها به فاز ورود این واکسن WHO واکسن اخذ نشده است. البته ۶رسمی جهانی برای تولید این 

 .ها را واکسن قطعی کرونا دانستتوان آنشدن نتایج این فاز، نمیاما تا مشخصرده است تایید ک

 Ad۵-nCoV  /روسیهبرخی خریداران : عربستان، پاکستان کشور : چین ، 

 های بالینی در امارات، پرو و مراکشبرخی خریداران : انجام آزمایش/  کشور : چین/  (Sinopharm) سینوفارم

 های بالینی در امارات، آرژانتینبرخی خریداران : آزمایش/  کشور : چین/  (Sinopharm)   سینوفارم

 ، ترکیه، اندونزیبرخی خریداران : برزیل/  کشور : چین/  (CoronaVac)کرونا واک



 
برخی خریداران : بالروس، امارات، ونزوئال، هند، آرژانتین، برزیل، /  کشور : روسیه/  (Sputnik V)وی-اسپوتنیک

 مکزیک

 کشور : روسیه/ (EpiVacCorona)  .واک.کرونااپی 

آزمایش   ۳فاز  اند که درهایی را تولید کردهواکسن چین و روسیه، برخی دیگر از کشورها نیز واکسن ۶به جز 

 .هم در این گروه قرار دارد« فایزر»بالینی است. واکسن شرکت 

  ، قطر، اتحادیه اروپا: کانادا، ژاپنبرخی خریداران /  کشور : آمریکا/  (Moderna) مدرنا

     برخی خریداران : آمریکا، ژاپن آلمان-کشور : آمریکا/ ( Pfizer) فایزر

  Ad۲۶ (نسونمحصول شرکت جانسون و جا /)کشور : آمریکا  

  برخی خریداران : آمریکا و اتحادیه اروپا/  سوئد-کشور : انگلیس/  (ChAdOx1) چادوکس وان

  برخی خریداران : آفریقای جنوبی، انگلستان، هند، استرالیا/  کشور : آمریکا/ (Novavax)اواکسنوو

  میلیون دوز واکسن ۷۵ادا برای تولید نکته : توافق با دولت کان کشور : کانادا/  (Medicago) مدیکاگو

  کشور : هند/  (Covaxin) کوواکسین 

  :کشور :استرالیا  (BRACE) بریس 

 WHO ۸ بالینی استدر مرحله پیش ینواکسن ایرا 

واکسن  1۶۴بالینی، به   در گزارش هفته گذشته سازمان جهانی بهداشت، عالوه بر واکسن های مرحله آزمایش

واکسن ایرانی نیز در این فهرست ثبت شده  ۸که ته قابل توجه اینی هم اشاره شده است. نکبالینمرحله پیش

دارویی برکت(، شفا فارمد، میالد فارماسوتیکالز، زیست کیان آزما ،  های هلدینگاست: بیوسان فارمد )از شرکت

دهد سی این گزارش نشان میبرر«. ایران»واکسن دانشگاه شیراز،رناپ ،سل تک فارمد و یک واکسن دیگر به نام 

 یهابالینی واکسنبسیاری از موسسات و مراکز تحقیقاتی در دیگر کشورهای جهان نیز در مرحله آزمایش پیش

خود هستند، از جمله: بنگالدش، اسلوونی، انگلستان، ترکیه، سوئد، تایلند، فرانسه، کانادا، ویتنام، برزیل، ژاپن، 

کشور دنیا در  ۲۰سپانیا، گرجستان، قزاقستان، نیجریه و آرژانتین. این یعنی بیش از آمریکا، هند، فنالند، آلمان، ا

اند اند.محققان ایرانی نیز در تالشطل دیگر کشورها نکردهعمحال تالش برای تولید واکسن هستند و خود را 

روزهای اخیر خبرهایی از  بالینی به مرحله بالینی ارتقا دهند. اگرچه طیهای تولیدی خود را از مرحله پیشواکسن

کرونا  ابطور که دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله ها منتشر شد، اما آنآغاز مرحله بالینی برخی از این واکسن

ها را رسمی و قطعی توان این آزمایشاعالم کرده است، با توجه به لزوم اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو، نمی

ها آغاز احتماال از اواخر آذرماه فاز اول آزمایش بالینی یکی از این واکسن  انعی،دانست. به گفته دکتر مصطفی ق

آن برسیم. طبق این اظهارنظر،  ۳به فاز ( 1۴۰۰آینده )اردیبهشت  هایخواهد شد تا پس از بررسی نتایج، طی ماه

ی ایرانی، ی واکسن کروناو تایید نهای ۳ماهه بررسی نتایج فازشدن بازه سهتوان انتظار داشت پس از سپریمی

 .آغاز شود 1۴۰۰واکسیناسیون عمومی از مهر 



 

 سال به کاخ سفید رفت ۶۰رهبر سیاسی تبت پس از 

تواند سال گذشته به کاخ سفید رفته؛ اقدامی که می ۶۰در تبعید تبت برای نخستین بار در  سیاسیرهبر  : ايسنا

به نقل  .تالش برای بی ثبات کردن منطقه متهم کرده استباعث خشم بیشتر پکن شود؛ چین، ایاالت متحده را به 

برت دسترو"، هماهنگ کننده ویژه از خبرگزاری رویترز، "لوبسان سانگای"، رئیس اداره مرکزی تبت به دعوت "را

اداره مرکزی تبت مستقر در  .ب شده به کاخ سفید رفتآمریکا در امور تبت که به تازگی به این سمت منصو

ره شاید یک روند خوشبینانه برای دیدارهای بیشتر با غیرمنتظای اعالم کرد: این دیدار ند در بیانیهتارامشاال، ه

در بحبوحه اینکه روابط میان چین و آمریکا به  .های آتی باشدروابط در سال های آمریکا و عادی سازیمقام

ت مورد مناقشه میان این دو اقتصاد های اخیر رسیده است، تبت به یکی از موضوعاترین حد خود در دههپایین

به نقض حقوق  مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در ژوئیه سال جاری میالدی پکن را .بدیل شده استبزرگ جهان ت

های پکن مقام .کندتاری معنادار برای این منطقه حمایت میبشر در تبت متهم کرده و گفته بود، واشنگتن از خودمخ

اند. پکن دایی طلبی" در چین متهم کردهرای ترغیب "جیکا را به استفاده از وضعیت تبت باز آن زمان دولت آمر

کنترل تبت را به دست گرفت و آن را "آزادی صلح  1۹۵۰چین در  .همچنین همکاری با دسترو را رد کرده است

بری داالیی الما، رهبر معنوی ای" نامید که به فئودالیسم گذشته در این منطقه پایان داده اما منتقدان به رهطلبانه

ینگ، شی جینپ .گویند که حکمرانی پکن در منطقه تنها برای "نسل کشی فرهنگی" استیان میو در تبعید بودائ

یس جمهوری چین در اوت گفته بود که این کشور به دنبال ایجاد یک "مکان غیرقابل نفوذ" در تبت با هدف حفاظت رئ

 .از وحدت ملی است

 اعتبار کردن چینای بیای آمریکا برهآخرین تالش

 عتبار کردن چینتن با هدف بی اکمپین واشنگ»در یادداشتی با این عنوان که « شین هوا»خبرگزاری  : خبر آنالین

نوشت: گزارش جدید منتشر شده از سوی واشنگتن علیه چین، « هیچ ذهن آگاه و روشنی را فریب نمی دهد

دیگر ذهنیت ریشه دار و منسوخ جنگ سرد و تعصبات ایدئولوژیکی برخی از  سرشار از دروغ و افترا است و بار

گزارش داد، وزارت امور خارجه آمریکا در  المللی چینرادیو بین  .ستسیاستمداران آمریکایی را به تصویر کشیده ا

اقدام  1۰است؛ نویسندگان این گزارش ضد چینی  گزارش جدید خود علیه چین اتهامات بی اساسی را مطرح کرده

شین هوا نوشت با این حال، این مانور سیاسی  .ادعا می کنند، مطرح کرده اند« چالش چین»برای مدیریت آنچه 

ر آمریکا با هدف بی اعتبار کردن چین مریکا نیز مانند سایر ترفندهایی که خشونت طلبان ضد چین دوزارت خارجه آ

ور خارجه آمریکا با انتقاد از رویکرد توسعه یر وزارت امدر گزارش اخ.اند، محکوم به شکست استبه کار گرفته 

مهر سوسیالیستی روی نظم »سوسیالیستی چین، این اتهام بی دلیل مطرح شده است که پکن به دنبال زدن 

اید مسیر توسعه ای این در حالیست که چین همواره تاکید داشته است که همه کشورهای جهان ب .است« جهانی

الف آمریکا که به دامن زدن به آتش مشکالت در مناسب شرایط ملی اشان باشد؛ چین بر خرا پیش بگیرند که 

به صادرات ایدئولوژی ندارد و در امور داخلی کشورهای  سراسر جهان به نفع خودش مشهور است، عالقه ای

که پکن بدنبال  زارت امور خارجه آمریکا ادعا شده استدر ادامه گزارش ضد چینی و .دیگری نیز دخالتی نمی کند

این نیز یک دروغ آشکار دیگر از سوی آمریکا علیه چین است؛ چین در کنار  .جهانی است بازنگری اساسی در نظم

آینده مشترک برای  عمیق خود با اقتصاد جهان از طریق رشد اقتصادی اش، پیشنهاد ساخت جامعه ای با مشارکت

گسترده ای از چالش بین المللی در زمینه مقابله با طیف  طرح کرده و در عین حال از همکاری هایبشریت را م

ه گیر و توسعه های نابرابر منطقه ای های جهانی از جمله تغییرات آب و هوایی، جلوگیری و کنترل بیماری های هم

، در طول چند سال اخیر چند جانبه این در حالیست که واشنگتن در رویکردی متضاد .اعالم پشتیبانی کرده است



 
و نهادهای بین المللی مهم تضعیف و روابط بین الملل را به نحوی مدیریت یی را از طریق خروج از توافقنامه ها گرا

ه نفع منافع آمریکا باشد؛ بنابراین، آمریکا یک مانع مهم و قابل توجه در مسیر حل مشکالت کرده است که صرفا ب

ر و ر خارجه آمریکا همچنین پیشنهاد مهانویسندگان گزارش ضد چینی وزارت امو .جهان محسوب می شود

تی در عین حال که بازدارندگی چین را به عنوان بخشی از سیاست خارجی آمریکا ارائه کرده اند؛ چنین پیشنهادا

مسالمت آمیز  باعث تحریک خصومت و تقابل می شود، نگرانی فزاینده برخی از سیاستمداران آمریکایی از ظهور

با این حال،  .هر قیمتی را به تصویر می کشد ش آنها برای ممانعت از پیشرفت چین بهچین و همچنین قصد و تال

یب نمی دهد و این نکته از انتقادات گسترده ای که به محض طرح ضد چینی آمریکایی ها هیچ ذهن آگاهی را فر

تشر شده در فضای افتاد، مشخص است؛ در یک اظهار نظر مننتشار گزارش ضد چینی وزارت خارجه آمریکا به راه ا

که گزارش ضد چینی آمریکا یک بخش تبلیغاتی است که دیدگاه های ساده لوحانه وزیر  مجازی نوشته شده است

شین هوا در  .یکا که دوره تصدی اش در وزارت خارجه این کشور رو به پایان است را منعکس می کندخارجه آمر

درک کنند که سیاستمداران آمریکایی این موضوع را  داشت نوشت: اکنون زمان مناسبی است کهپایان این یاد

ل است که تنها راه صحیح جهان امروز ندارد و در عوض همکاری به جای تقاب ذهنیت جنگ سرد هیچ جایگاهی در

 .و چین محسوب می شودپیش روی روابط آمریکا 

 می ایران )ایرنا(:السا یروخبرگزاری جمه -

 ارز ثابت ماند ۴۷نرخ رسمی  آذرماه؛ ۲

ارز را برای امروز )یکشنبه( اعالم کرد که با توجه به تعطیلی بازارهای  ۴۷رکزی نرخ رسمی بانک م -ایرنا -تهران 

به گزارش ایرنا و براساس اعالم بانک مرکزی،  .ت ماندته ثابجهانی، نرخ همه ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذش

قیمت  هزار ریال قیمت خورد. ۴۲گذشته،  بدون تغییر نسبت به روز( ۹۹آذر   ۲ -هر دالر آمریکا برای امروز )یکشنبه 

 ۴۶س همچنین هر فرانک سوئی .ریال اعالم شد ۸۰هزار و ۴۹ریال و هر یورو نیز ۷۳۹هزار و  ۵۵هر پوند انگلیس 

 ۶۸۶هزار و  ۶ریال، کرون دانمارک  ۶۵۷ریال، کرون نروژ چهار هزار و  ۸۳۷ریال، کرون سوئد چهار هزار و  1۰۵ر و زاه

ریال، یکصد ۳1۵هزار و  1۳۷ریال، دینار کویت  ۴۳۷هزار و  11ریال، درهم امارات متحده عربی  ۵۶۷ند ریال، روپیه ه

ریال، ریال  ۴1۸کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ ۴۴۰هزار و  ۴۰ن ین ژاپریال، یکصد  1۰۵هزار و  ۲۶روپیه پاکستان 

 ۲۹بر اساس این گزارش، نرخ دالر نیوزیلند  .وردقیمت خریال  ۷۴هزار و  ۳۲ریال و دالر کانادا  ۲۳1هزار و  1۰۹عمان 

ریال، ریال  ۵۵1 هل روسیل، روبریا ۴۹۴ریال، لیر ترکیه پنج هزار و ۷۲۶ هزار و ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  1۰۴هزار 

 ۶۷۷هزار  ۳۰ریال، دالر استرالیا  ۸۲ریال، لیر سوریه  ۵۲۹ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و  ۵۳۹هزار و  11قطر 

ریال، یکصد  ۲۶۳هزار و  ۳1ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۰هزار و  111ریال، دینار بحرین  ۲۰۰هزار و  11ریال، ریال سعودی 

ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۳ریال، کیات میانمار  ۲۶۹و  هزار ۲روپیه سریالنکا  1۰ریال،  ۵۷۳ر و هزا ۴۹تاکای بنگالدش 

 ۹۵۰هزار و  ۳۰ریال، دینار لیبی  ۷۲1ین، نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و چنهم .ریال تعییند ۲۳1هزار و  ۳۵

ریال،  ۲۶۳هزار و  1۰ریال، رینگیت مالزی  ۷۲۵ار و هز 1۳۸ریال، یکصد بات تایلند  ۴۰۰هزار و  ۶ریال، یوان چین 

 ۸1۴هزار و  ۹تان تنگه قزاقس ریال، یکصد ۲۳۸هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن  ۶۵۳هزار و  ۳۷هزار وون کره جنوبی یک

ال، ری ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان  ۹۶۲هزار و  ۲هزار روپیه اندونزی ریال، یک ۷۴۶هزار و  1۲ریال، الری گرجستان 

 11۸هزار و  ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین  ۷۰۶هزار و  ۲۴ریال، منات آذربایجان  ۴۷۰هزار  1۶د بالروس بل جدیرو

ریال و منات جدید  ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و  ۷1۷و   تان سه هزارریال، سومونی تاجیکس

 .گذاری شدریال ارزش ۹۶۷هزار و ر 11ترکمنستان 
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 راه اندازی فدراسیون گردشگری در اتاق بازرگانی ایران

ان از تدوین طرحی با عنوان "فدارسیون گردشگری" در اتاق یون گردشگری اتاق ایررئیس کمیس -ایرنا-کیش

علی اکبر عبدالملکی روز شنبه با تاکید بر نقش مهم منطقه  .بازرگانی ایران با هدف خودکفایی این صنعت خبر داد

ون اتاق بازرگانی نطقه افزود: در کمیسیدر زمینه هوشمند سازی و ارتقای صنعت گردشگری در این م آزاد کیش

ان و کمیته های دیگری که اساتید برجسته این صنعت حضور دارند، طرحی با عنوان"فدراسیون گردشگری"در ایر

وی با بیان این که  .رسانیمحال تدوین است و تالش می کنیم صنعت گرشگری ایران را به جایگاه واقعی خود ب

قای سطح کمی و کیفی خدمات و ت گردشگری با هدف ارتراتر از مرزها در صنعرویکرد بین المللی و نگاه ف

استاندارد سازی تاسیسات این حوزه راهکار موثری در جهت جایگزین گردشگری با صنعت نفت ایران است افزود: 

ورای شور از جمله منطقه آزاد کیش و فراکسیون گردشگری مجلس شبا ایجاد تعامل سازنده میان "مناطق آزاد ک

وی با اشاره به این که صنعت گردشگری  .موثری در این زمینه خواهیم بود ه نزدیک شاهد اقداماتاسالمی" در آیند

 صنعتی فعال و پویا در ارزآوری و اشتغالزایی در کشور است، بر ضرورت ایجاد کمیسیون گردشگری تاکید کرد و

رو در  زارت نفت است، از اینادرات نفت متعلق به ودرصد از ارز آوری حاصل از ص1۴گفت: با توجه به این که 

راستای دست یابی به اهداف و سیاست های کالن این صنعت در قالب کمیسیون گردشگری که در دستور کار قرار 

و هوایی و اتوبوس های جاده ای اجرا  گرفته است، طرح هایی در زمینه توسعه زیرساخت ها، حمل و نقل ریلی

اقتصادی غیر دولتی را به عنوان بزرگترین  ازرگانی ایران فعاالنیسیون گردشگری اتاق برئیس کم .خواهد شد

پارلمان بخش خصوصی در کشور عنوان کرد و افزود: تحقق یافتن این امر مهم در صنعت گردشگری مستلزم 

ال محدودیت های عبدالملکی با اشاره به اعم .گردشگری در این زمینه استمشارکت و همکاری تمام فعاالن حوزه 

رونا در تمام دنیا، احتمال تکرار محدودیت های مشابه در آینده را به دور از انتظار ز گسترش شیوع بیماری کناشی ا

سته نبودن ندانست و خاطر نشان کرد: تشکیل صندوق حمایت از صنعت گردشگری و کسب آمادگی الزم برای واب

رای رسیدن به خود کفایی ر قابل پیش بینی شده بمقابله با اتفاقات غی به دولت، یکی از راهکارهای تاثیر گذار برای

قطر را فرصت خوبی برای جذب  ۲۰۲۲وی مسابقات جام جهانی  .و ایجاد تحول در صنعت گردشگری است

داشت: با ایجاد تعامل و همکاری های موثر میان  مسافران به "جزیره کیش، چابهار و قشم" عنوان کرد و اظهار

درصد مسافران را در روز برگزاری مسابقات جام جهانی  ۵ حوزه می توانیم حداقل ستگاه های فعال در اینتمام د

اتاق بازرگانی مشترک میان  ۳۴کمیسیون گردشگری اتاق ایران دارای  .قطر به جزیره کیش جذب کنیم

ازرگانی ه نمایندگانشان اتاق بک یا، فرانسه، اسپانیا، قطر، دبی، عمارات و کویت" استکشورهای"چین، هند، ایتال

 .دشگری همراهی می کنندرا در صنعت گر

 

 پیمان تجاری اقیانوس آرام می پیوندیم به االرییس جمهوری چین: احتم

کشورش درباره پیوستن به پیمان تجاری اقیانوس  رای اولین بار تلویحا گفت کهرییس جمهوری چین ب -ایرنا -نتهرا

به گزارش ایرنا از  .موضع مثبتی دارد و عضویت در این پیمان را بررسی خواهد کرد« ان. پی. پی»آرام موسوم به 

اپک که و هفتمین نشست سران سازمان  رانی خود در بیستدر سخن شامگاه جمعه« جین پینگ شی»شینهوا، 

آسیا و اقیانوسیه باید همچنان قاطعانه از نظام تجاری چندجانبه با محوریت  ر شد افزود:به صورت آنالین برگزا

سریعتر منطقه تجارت  سازمان تجارت جهانی حمایت و برای یکپارچگی جوامع اقتصادهای منطقه و ایجاد هرچه

یک گروه اقتصادی از  (APEC) فیکپاس-اقتصادی آسیا هایسازمان همکاری .ته باشندآزاد آسیا تالش بیشتری داش

اقیانوس آرام است که به منظور بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی با یکدیگر همکاری  کشورهای حاشیه

خوش سیه دستاقیانو -در حال حاضر جهان و منطقه آسیا رییس جمهوری چین در ادامه خاطرنشان کرد: .کنندمی

سیه در آینده چه مسیری طی خواهد کرد برای توسعه اقیانو -که همکاری های آسیا تغییرات اساسی شده و این
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دهد و  اهمیت می اپک بسیار او افزود که کشورش به نقش .منطقه، رفاه مردم و آینده جهان تاثیرگذار خواهد بود

اقیانوسیه و  -آسیابدون هیچ تردیدی برای توسعه ادامه می دهد و  این سازمان توسعه حمایت خود ازهمچنان به 

ه بیشتر برای مردم منطقه تالش خواهد کرد؛ چین مایل است با همه طرف های آسیا و اقیانوسیه برای ایجاد رفا

ال جاری یک وظیفه کرد: در سشی اظهار  .ایجاد یک منطقه صلح آمیز، سعادتمند و زیبا مشترکا تالش کند

 .را آغاز کند ۲۰۲۰شده برای همکاری پس از سال تالش برای تحقق اهداف تعیین این است که  اپک مهم

ما که اهداف ساخت یک جامعه مشترک المنافع آسیا و اقیانوسیه را تعیین کرده ایم باید آن را به عنوان  افزود: وی

 .نیماقیانوسیه را آغاز ک -از همکاری های آسیا جدید دانسته و مرحله ای یک نقطه مبدا جدید

 

 و آمریکا به سمت جنگ جهانی سومحرکت آرام چین 

دهد روزنامه ابتکار در گزارشی آورده است: هنری کسینجر دیپلمات سرشناس آمریکایی هشدار می -ایرنا -تهران

و برخورد با یکدیگر هستند و در این مسیر،  ت تقابلها )چین و آمریکا( به سرعت در حال حرکت به سمکه ابرقدرت

در ادامه  .کنندهای خود )جهت معکوس کردن این روند( ایجاد نمیرویکرد و سیاست هیچگونه تغییری را نیز در

ای برای جواد حیدریان، تحلیلگر مسائل شرق آسیا در مقاله :روزنامه ابتکار می خوانیم 1۳۹۹گزارش مورخ دوم آذر 

ی جو بایدن در زمینه نوع روابط ه ریاست جمهوره خبری آسیا تایمز، به ضرورت تغییر رویکرد دولت آمریکا در دورپایگا

. وی ها میان دو کشور هشدار داده استکننده تشدید تنشهای نگرانواشنگتن با چین پرداخته و نسبت به نشانه

ه جو بایدن )به عنوان ه انتقال قدرت از دونالد ترامپ بدر شرایطی که آمریکا خود را آماد :نویسددر این رابطه می

کند، هنری کسینجر دیپلمات سرشناس و کهنه کار آمریکایی در موضع گیری هشدار داده یرئیس جمهور آمریکا( م

ای نظیر آنچه نه تعامالتشان ایجاد نشود، احتمال وقوع فاجعهوی چین و آمریکا در زمیکه اگر راهبردی جدیدی از س

به گزارش فرارو، هنری کسینجر دیپلمات سرشناس  .های جهانی شاهد آن بودیم، وجود داردجریان جنگ در

را به پیش برد،  1۹۷۰ی که در دوره حضور خود در دولت ریچارد نیکسون، پروژه تنش زدایی با چین در دهه آمریکای

دونالد ترامپ، موضع و ویکردی متفاوت ضع گیری گفته است که دولت جو بایدن بایستی در مقایسه با دولت در مو

هنری کسینجر با انتقاد از سیاست خارجی دولت ترامپ، از شرایط  المللی دنبال کند.سائل بینرا در عرصه م

تر، رویکرد که آمریکا باید هرچه سریعنامتعادل جهان در عرصه سیاسی و اقتصادی سخن گفته و تاکید کرده است 

ونالد ترامپ: وی جنگ تجاری المللی را تغییر دهد. در دوره ریاست جمهوری دبینو نگرش خود درمورد مسائل 

های های مرتبط با سیاستگذاری و مهاجرت را بر افراد و شرکتای را بر علیه چین به راه انداخته، محدودیتگسترده

رده، و به طور خاص، ر مناطق پیرامونی چین اقدام به پررنگ کردن حضور نظامی آمریکا کچینی اعمال کرده، د

ثابه ابزاری سیاسی علیه چین مورد استفاده قرار داده و به آن برچسب ویروس ویروس کرونا را به کرات، به م

آمریکا،  ۲۰۲۰ریاست جمهوری دالیلی زیادی وجود دارند که دونالد ترامپ به عنوان بازنده انتخابات  چینی زده است.

میان دو کشور را  هاش، بر شدت فشارها علیه چین بیفزاید و دامنه تندر روزهای باقی مانده حضورش در قدرت

گسترش بیشتری دهد. در این راستا، برکناری مارک اسپر از کرسی وزارت دفاع آمریکا و ُپر شدن این وزارتخانه از 

ای چینی، های هوشمند و گسترده بر علیه اشخاص و نهادهن احتمال وضع تحریمافراد وفادار به ترامپ و همچنی

 .دهندها میان چین و آمریکا در روزهای آینده خبر میتشدید تنشهایی هستند که از احتمال مهمترین نشانه

ه حضورش در بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که ترامپ با اقدامات مخربش در روزهای باقی ماند

دی سازی در دوره جو بایدن نیز با تنش همراه سازد و از عا قدرت، سعی بر آن دارد تا روابط میان چین و آمریکا را

زند، ها در روابط چین و آمریکا دامن میهایی که اکنون ترامپ به ایجاد آنروابط میان دو طرف جلوگیری کند. بحران

تر میان گسترده هایتیره و تار کنند و به نوعی زمینه را برای منازعات و درگیری ها روابط دو کشور راقادرند تا مدت

جان الیوت سخنگوی شورای امنیت ملی ترامپ به  .ای جهاِن کنونی فراهم سازندهچین و آمریکا به عنوان ابرقدرت
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وس نسازد و به یک بازیگر ها گفته است تا زمانی که چین روند جاری در روابط این کشور با آمریکا را معکرسانه

از نظر سیاسی،  یل نشود، به احتمال زیاد، روسای جمهور آتی آمریکاالمللی تبدمتعهد و پاسخگو در عرصه بین

ها گزارش.  اینکه بخواهند رونِد ایجاد شده از سوی ترامپ را معکوس سازند، نوعی خودکشی درنظر خواهند گرفت

کنترل نونی آمریکا )پس از اخراج مارک اسپر( که توسط تندروهاِی ضدچین حاکی از این هستند که وزارت دفاعِ ک

های وقت آمریکا کریستوفر میلر اشاره کرد(، به دنبال اعمال تحریمتوان به وزیر دفاع مشود )به طور خاص میمی

 .ر دارندهای چینی است که پیوندهای نزدیکی با ارتش آزادیبخش این کشوگسترده بر علیه آن دسته از شرکت

 که مرتبط با مسائل حقوق بشری هستند )درمورد ه چینهای جدید علیدولت ترامپ همچنین به دنبال اعمال تحریم

باشد. در جبهه مقابل، چین نیز با درک این شرایط، مسائلی نظیر اعتراضات در هنگ کنگ و سین کیانگ( هم می

کند. شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در جریان بازدید خود از یکی از خود را آماده درگیری و نبرد با آمریکا می

ور به وضوح از نظامیان این کشور درخواست کرد تش آزادیبخش چین در استان گوانگدونگ این کشامی ارمراکز نظ

تا آمادگی خود را برای شرایط جنگی حفظ کنند. وی از تمامی نظامیان چینی خواست تا تمام انرژی خود را صرف 

گیری از شرایط در موضعن نیز های احتمالی در آینده بکنند. وی حتی پیش از ایآمادگی جهت شرکت در جنگ

بر داده بود و از تمامی نظامیان چینی خواسته بود تا وفاداری خود را حفظ کنند و هرلحظه پرآشوب بین المللی خ

در کنار همه این مسائل، بایدن که به طور  های احتمالی علیه چین، آمادگی داشته باشند.جهت مقابله با تنش

ها و رویکردهای به رویه های بزرگ بوده نیز در یک سال گذشته،ن قدرتیز میاسنتی حامی همزیستی مسالمت آم

ای را در قبال چین از خود نشان داده است. جوبایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، پیشتر و در شدت سخت گیرانه

 موضع گیری، شی جینپینگ رئیس جمهوری چین را انسانی گردن کلفت و قاتل خطاب کرده است. وی حزب

های گسترده بر علیه این کشور به دلیل نقض ر وضع تحریمست چین را به دیکتاتوری متهم کرده و خواستاکمونی

ای برای نشریه فارین گسترده حقوق بشر توسط آن شده است. به طور خاص بایدن در فصل بهار گذشته، در مقاله

ونه ر قبال چین اتخاذ کند و در این زمینه هیچ گی را داگیرانهگوید: ایاالت متحده آمریکا باید رویکرد سختافیرز می

های گذشته، بایدن و مشاوران ارشدش، بارها بارها از تعهد خود به حمایت از در هفته .مماشاتی را انجام ندهد

 شورهاای آمریکا نظیر ژاپن و فیلیپین، خبر داده که هر کدام از این کتایوان و تقویت روابط دوجانبه با متحدان منطقه

جمهوری خلق چین )مخصوصا در مورد دعاوی حاکمیتی و اختالفات هایی جدی را با ها و چالشدر نوع خود، تنش

ها میان چین و درست بر اساس همین شواهد است که هنری کسینجر از تشدید تقابالت و تنش .ارضی( دارند

سمت تشدید اختالفات و تعارضات حرکت  ای بهدهد و معتقد است که دو کشور به نحو نگران کنندهآمریکا خبر می

تر میان دو ابرقدرت باشد. کسینجر نقطه تاکید را های گستردهای بر وقوع تنشتواند مقدمه. امری که میکنندمی

های تعاملی بیشتری میان چین و آمریکا ایجاد شوند، زیرا اگر روند حاضر ادامه باید، گذارد که باید کانالبر این می

دید میان دو کشور تبدیل شوند، وجود دارد. از این رو، های نظامی شهای ساده لفظی به تنشنکه بحرانان ایامک

باید تا جای ممکن، جو بایدن و تیم وی، فضای تنش زدایی را با چین ایجاد کنند. در غیر اینصورت باید اذعان کرد که 

ر کسینج .ی فراگیر در روابط دوجانبه خود هستندبحرانچین و آمریکا، آهسته آهسته در حال حرکت به سمت ایجاد 

ها دهد که دولت بایدن باید تا حدی رویکردی همکاری جویانه را در قبال چین نشان دهد و تا حدی تنشهشدار می

 ها میان دو کشور را مدیریتبا این کشور را مدیریت کند. وی باید چهارچوبی را تعریف کند که از طریق آن بتوان تنش

یری نماید. اگر چنین نشود، احتمال وقوع چیزی شبیه و از گرایش آن به سمت هرج و مرجِ مطلق، جلوگکرد 

 .های جهانی، اصال بعید نیستجنگ

 

 تبادالت مالی جهان شد سال جایگزین دالر در ۷یورو پس از 
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گی سیاسی در آمریکا، برای کرونا و آشفتگیری ویروس قتصادی ناشی از همهو به دنبال رکود ایور -ایرنا -تهران

، بلومبرگ به گزارش شنبه شب تارنمای .اولین بار در چند سال گذشته جای دالر را در تبادالت مالی جهان گرفت

ر طول ماه گذشته قرار گرفت. آخرین بار سال بار دیگر به عنوان اولین ارز پر استفاده د ۷یورو برای اولین بار پس از 

جامعٔه جهانی ارتباطات مالی بین  .عنوان اولین ارز جهان مورد استفاده قرار گرفته بودبه  ۲۰1۳ریه فویورو در 

کند، کشور دنیا را مدیریت می ۲۰۰هزار موسسه مالی در  11های تبادل مالی بیش از بانکی )سوئیفت( که پیام

ده است و پس از آن دالر، پوند ارز دنیا بو نز واحد اتحادیه اروپا در ماه گذشته پر کاربردتریدهد که ارنشان می

  .ها، دالر کانادا نیز جای یوان چین را در رده پنجم گرفتبر اساس همین داده .اندانگلیس و ین ژاپن قرار گرفته

درصد نسبت به  ۶ر به یورو بوده است که های مالی سوئیفت در ماه اکتبدرصد تبادل ۳۷.۸دهد آمارها نشان می

 ۴.۶رود. استفاده از دالر آمریکا با کاهش به شمار می ۲۰1۳و بیشترین میزان از فوریه  افزایش داشتهسال گذشته 

درصد نسبت به اوج خود در ماه مارس در برابر  11ارزش دالر آمریکا بیش از  .درصد رسیده است ۳۷.۶۴درصدی به 

بیشتر دالر در آینده را  ان افت ارزشبد ارزهای مهم کاهش یافته است و بسیاری از ناظرس از بلومبرگ شاخص

رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا و آشفتگی سیاسی در آمریکا موجب کاهش  .کنندپیش بینی می

 .تبادل بین المللی دالر شده است

 

 بازگشت کرونا به چین؛ عرضه واکسن بزودی

ع پیدا کرد طی چند ماه عنوان نخستین کشوری که ویروس کرونا در آن شیوبه  چین در حالی که -ایرنا -تهران

گذشته از این ویروس پاک شده بود، گزارش ها حاکی است بتازگی مواردی از کرونا در برخی از نقاط این کشور 

یون کمیسبه گزارش ایرنا،  .گزارش شده که باعث شده است امکان عرضه واکسن ساخت این کشور شتاب بگیرد

مورد آن بومی و در  ۷ساعت گذشته  ۲۴الی شناسایی شده در مبت 1۹ملی بهداشت چین روز شنبه گزارش کرد از 

 .داخل خاک چین ثبت شده است. موضوعی که بار دیگر مقامات این کشور را برای مهار آن به تکاپو انداخته است

 بتال به کرونا گزارش نشد اما در یک ماه گذشتهاز اردی ماه پاک شده بود و در این مدت هیچ مو ۷چین برای بیش از 

 ۷بر اساس گزارش تلویزیون دولتی چین از  .مواردی از این ویروس در شمال و جنوب کشور گزارش شده است

مورد هم در شانگهای واقع در  ۲مورد در استان تیانجین واقع در نزدیکی پکن و  ۵مورد مبتالی شبانه روز گذشته، 

قع در شمال چین هم در ماه گذشته اما در استان مسلمان نشین سینکیانگ وا .ه استت شدر ثبجنوب کشو

 ۷۸ مواردی از ابتال به کرونا ثبت شد. طبق گزارش کمیسیون بهداشت چین، از سوم تا سی ام آبان ماه سال جاری

مبتالی  ۳۵۲  با این حالند، ده امبتال در این استان شناسایی شده اند که همه آنها درمان و از بیمارستان مرخص ش

گزارش کمیته بهداشت و سالمت منطقه خودمختار اویغور  .قرنطینه شده اند ی وبدون نشانه هم شناسای

سینکیانگ چین اعالم کرد: با پایان قرنطینه دو مبتال در شهر کاشغر که بدون هیچ نشانه شناسایی و قرنطینه 

که چین موفق به اگرچه می توان گفت  .ودمختار چین به صفر رسیدقه خمنط بودند، آمار مبتالیان به کرونا در شده

کنترل شیوع ویروس کرونا شده است اما برخی محدودیت ها همچنین در این کشور به ویژه برخی از استان های 

شمالی و جنوبی که بتازگی مواردی از کرونا در انها شناسایی شده است وجود دارد. برای مثال مدارس و 

در سراسر چین  .ان به صورت آنالین صورت می گیردای سینکیانگ تعطیل شده و اموزش ها در این استاه هانشگد

همچنان محدودیت هایی مانند رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن، تب سنجی در ورودی مجتمع های مسکونی و 

ن مبتالیان بود که همزمان با درماچین از جمله کشورهایی  .قرنطینه دو هفته ای برای مسافران کماکان وجود دارد

 1۳ه فکر کشف و تولید واکسن کرونا بود به طوری که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی از به این ویروس، ب

مورد آن ساخت چین هستند که از این میان دو  ۶مورد واکسنی که در مرحله نهایی آزمایش های بالینی قرار دارند 

چنین برای معرفی واکسن پکن هم .رخطر تزریق شده استبه افراد و بیماران پ آن به صورت آزمایشی هممورد 
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های در دست ساخت خود به کشورهای دیگر، سعی کرد فازهای دوم و سوم این واکسن را در کشورهای دیگر از 

واکسن کنند یز اقدام به خرید این جمله برزیل، امارات و بحرین آزمایش کند. همین عامل باعث شد تا این کشورها ن

 .هزار دوز هفته گذشته وارد ایالت سائو پائولو برزیل شد 1۲۰ املنخستین محموله این واکسن ش به طوری که

سینوفارم یکی از شرکت های پیشرو در تولید و عرضه واکسن کرونا است. این شرکت روز چهارشنبه اعالم کرد تا 

ز چین برنامه استفاده اضطراری ا .استفاده کرده اند اکسن ساخت این شرکت راکنون تقریباً یک میلیون نفر و

واکسن کرونا را در ماه ژوئیه آغاز کرد که شامل سه شغل پرخطر از جمله کارگران است. این شرکت همچنین 

ارش اعالم کرده است هیچ عارضه جانبی جدی از کسانی که واکسن را در موارد اضطراری دریافت کرده اند گز

ایی، شرکت های چینی هم به فکر واکسن ضد کرونای شرکت های اروپایی و آمریکایی از با رونم .نشده است

 .تسریع در عرضه این واکسن ها افتاده اند که واکسن ساخت شرکت سینوفارم می تواند نمونه نخست آن باشد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 عملکرد چین در مهار کرونا

توانست این ت گیرانه ونا در شهر ووهان با تدابیر و قوانین سخدولت چین پس از شناسایی بیماری ویروس کر

چین پس از  ؛پکن از خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل .بیماری را در سراسر چین مهار کند

وهان بی وشهر وتدابیر و قوانین سخت گیرانه ، استان هو یماری ویروس کرونا در شهر ووهان دولت باشناسایی ب

درصد مردم این  ۶۰گسترش این بیماری همزمان شده بود با عید بهاره چین،  .میلیون نفر قرنطینه کرد ۶۰را با حدود 

 شنیدن این خبر سفرهای خود را لغو کردند.های گذشته در این ایام به سفر می رفتنداما مردم با کشور در سال

هن و ترمینال ها به خانه بازگشتند واین یک همکاری بسیار خوب های راه آبسیاری از مردم از فرودگاهها ، ایستگاه

هزارو  ۴تن وتعداد جان باختگان نیز حدود . ۳۴۶هزار و  ۸۰آمار مبتالیان در پر جمعیت ترین کشور جهان  .مردم بود

 اعالم شده است ، یکی از پرسش هایی که به ذهن مخاطب می رسد این است که چگونه ایننفر  ۶۳۴

ها ، کارخانجات وادارات یک کارشناس می گوید؛ مدارس ، دانشگاه . توانست بر این بیماری فایق آید کشوربزرگ

عالوه بر این استفاده از  .همه با هدف مقابله با این ویروس تعطیل شد وبا همکاری مردم نتیجه خوبی حاصل گردید

طالعات بین دولت وشبکه های اجتماعی و فناوریهایی چون اطالع رسانی دیجیتالی و رسانه ای سریع و تقسیم ا

مردم  .استفاده از بار کدهای بهداشتی روی تلفن های هوشمند توانست کشور را در مقابله با این ویروس جلو ببرد

 چین: محمدرضا خالق وردی .اشتی را رعایت می کننداین کشور همچنان شیوه نامه های بهد

 

 ابتال به کرونا در چینمورد جدید  1۶/  کمیسیون ملی بهداشت چین

نفر نیز  ۶۳۴مبتال شده و چهار هزار و « 1۹-کووید»نفر در چین به  ۴1۴هزار و  ۸۶بر اساس آخرين آمار، در مجموع 

ات بهداشت و از رويترز، مقام اخبرگزاری صدا و سیم ن المللبه گزارش سرویس بی .جان خود را از دست داده اند

کمیسیون  ساعت گذشته خبر دادند. ۲۴مورد جدید ابتال به ویروس کرونا در  1۶درمان چین روز سه شنبه از ثبت 

مورد ابتالی جدید از  ۹همه گیری در این کشور اعالم کرد ای در مورد وضعیت ملی بهداشت چین در بیانیه

به نوشته نشریه چاینا دیلی، شهر تیانجین   است.لی و هفت مورد نیز مح های خارجی وارد کشور شده اندکشور

نفر نیز قرنطینه شده  ۹۰۰نزدیک پکن که پنج مورد ابتالی محلی در آنجا ثبت شده، قرنطینه شده و حدود یک هزار و 

خواهد داد، آغاز ند. در این شهر قرار است از روز شنبه برنامه غربالگری سه روزه که سه میلیون نفر را پوشش ا

بیانیه کمیسیون ملی بهداشت چین افزود طی شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در این  .شود

ه که ویروس کرونا در چین برای نخستین های رسمی، از دسامبر گذشتبراساس داده کشور به ثبت نرسیده است.
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مبتال شده و چهار هزار و « 1۹-کووید» نفر در این کشور به ۴1۴هزار و  ۸۶بار ظهور یافت تا به امروز، در مجموع 

 نفر نیز جان خود را از دست داده اند. ۶۳۴

 

 تقویت روابط اقتصادی آمریکا و تایوان/  خبرگزاری رویترز گزارش داد

 .رگزار کردندیوان گفتگوهایی را برای تقویت روابط اقتصادی در مواجهه با فشار روزافزون چین بر تایوان بآمریکا و تا

به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا و تایوان روز جمعه  خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل

نی طرف تایوا .ندوهایی را برای تقویت روابط اقتصادی در مواجهه با فشار روزافزون چین بر تایوان برگزار کردگفتگ

این گفتگوها به صورت مجازی و با هدایت کیت کراچ  .این گفتگوها را گامی موفقیت آمیز به سمت جلو توصیف کرد

ری خبرگزا :منبع .دیدار از تایپه چین را عصبانی کردمعاون وزیر خارجه آمریکا برگزار شد که در ماه سپتامبر با 

 صداوسیما

 

 :لنایا -

 به چینرقابت ریاض و مسکو در کسب جایگاه نخست صادرات نفت 

در رقابت تنگاتنگی  ۲۰۲۰عربستان و روسیه برای رسیدن به جایگاه نخست صادرکننده نفت خام به چین در سال 

رقابت تنگاتنگی برای تبدیل شدن به  به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی و روسیه در .هستند

ور با وجود کاهش تقاضای جهانی نفت در پی هر دو کشهستند و  ۲۰۲۰ترین صادرکننده نفت به چین در سال بزرگ

های رفینیتیو، های شرکتداده .اندگیری ویروس کرونا، صادرات خود به این اقتصاد برتر را افزایش دادههمه

 ۲۰۲۰ترین صادرکننده نفت به چین بود، از ژانویه تا نوامبر سال عربستان که پارسال بزرگوورتکسا و کپلر نشان داد 

هزار بشکه نفت به این کشور فروخته است، زیرا کاهش قیمت فروش  ۷۰۰تا یک میلیون و  ۶۰۰میلیون و زانه یک رو

چین در حال رسیدن به روسیه  مقدار صادرات نفت عربستان به .نفت در ماه جاری صادرات عربستان را افزایش داد

نفت به این کشور صادر کرده است. در روز  بشکه ۷۰۰تاکنون حدود یک میلیون و  ۲۰۲۰است که از ابتدای سال 

گیری در حالی که همه .هزار بشکه در روز، در رتبه سوم قرار دارد ۲۰۰عراق نیز با صادرات حدود یک میلیون و 

ه صنعت نفت زد، چین از معدود کشورهایی است که خرید نفت در سال ویروس کرونا امسال آسیب بسیاری ب

ها در سال جاری میالدی نهایت استفاده را سابقه قیمتن چینی از ارزانی بیخریدارا را افزایش داده، زیرا ۲۰۲۰

میلیون و  ۲دهد مقدار نفت صادراتی عربستان به چین در ماه نوامبر بین برآورد سه شرکت نامبرده نشان می .بردند

باالترین رقم ثبت شده  -ه در ماه مهزار بشکه در روز خواهد بود، در حالی که این رقم  ۲۴۰میلیون و  ۲هزار تا  1۳۰

هزار بشکه در روز بود، این رقم حدود دو برابر مقدار  1۴۰میلیون و  ۲هزار بشکه تا  1۰۰میلیون و  ۲  -برای صادرات

های تجاری، دلیل افزایش حجم فروش عربستان به چین کاهش چشمگیر قیمت به گفته منابع .صادرات اکتبر است

ها به مقصد حدود یک شتریان آسیایی در ماه اکتبر بوده است. تحویل محمولهو برای مفروش نفت سعودی آرامک

 .بردماه زمان می

 

 :میتسن یخبرگزار -

 عرضه گاز طبیعی روسیه به چین رکورد جدیدی زد

ترین شریک خود اعالم کرد متوسط صادرات گاز از گفتگو با شرکت ملی نفت چین، اصلیشرکت گزپروم پس 

نوامبر بیشتر از آن چیزی بوده که ماه گذشته بین دو کشور توافق  ۲۰خود از اول تا روسیه به همسایه شرقی 
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به نقل از راشاتودی، شرکت بزرگ گزپروم روسیه عرضه روزانه گاز خود به  تسنیمخبرگزاری  به گزارش .شده بود

شرکت گزپروم پس از گفتگو با شرکت ملی نفت چین،   .طرح اولیه افزایش داده استدرصد نسبت به  ۲5چین را 

مبر بیشتر از نوا ۲۰د از اول تا ترین شریک خود اعالم کرد متوسط صادرات گاز روسیه به همسایه شرقی خواصلی

 ۲5آن چیزی بوده که ماه گذشته بین دو کشور توافق شده بود. عرضه روزانه گاز به چین عالوه بر صادرات معمول، 

رکورد قبلی صادرات گاز به چین در ماه اکتبر بود یعنی زمانی که شرکت گزپروم  .نوامبر افزایش یافت 1۲درصد در 

ه قرار است سال آینده عرضه گاز به چین را از طریق خط لوله قدرت روسی .لیه فراتر رفتدرصد از توافق او ۲۰

توان پس از تکمیل این پروژه میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را می 5۰افزایش دهد.  ۲سیبری و پروژه قدرت سیبری

ریق خط لوله میلیارد مترمکعب دیگر از ط 6تواند صادرات گاز طبیعی خود را کرد می شرکت گزپروم اعالم .انتقال داد

میلیارد متر مکعب  ۲.۳ماه اول سال جاری میالدی  ۸سه هزار کیلومتری قدرت سیبری افزایش دهد. این شرکت در 

 6۳انتهای پیام/  .گاز از این طریق صادر کرده است

 

 :وزیافکارن -

 کندانقالب خودروهای برقی تقاضای بلند مدت نفت را تهدید می

ود را به واردات نفت اختصاص داده اند و واردکنندگان نفت در بازارهای نوظهور دو درصد از تولید ناخالص داخلی خ

در گزارش جدید خود هشدار « کربن ترکر»، موسسه افکارنیوز به گزارش .وابستگی باالیی به واردات این کاال دارند

در بازارهای نوظهور می تواند رشد تقاضای نفت در بلندمدت را تهدید کند. در  خودروهای برقی رشد استفاده از  داد

 .ن با تغییر به سمت خودروهای برقی کاهش دادتواین بازارها به واردات را میاین گزارش آمده است وابستگی ا

واردکنندگان نفت در بازارهای نوظهور دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را »گویند:نویسندگان این گزارش می

هزار نفر در این کشورها به  ۲۸5به واردات نفت اختصاص داده اند و وابستگی باالیی به واردات این کاال دارند. 

در این گزارش آمده است اقتصادهای نوظهور   .«شوندگی وابسته به حمل و نقل دچار مرگ زودرس میخاطر آلود

ندان درست به را با قیمت باالیی وارد کنند. البته این ادعا در حال حاضر چ نفت مجبورند به خاطر وابستگی خود،

دالر در بشکه است.چین، بزرگترین وارد کننده نفت دنیا، تنها کشوری است  4۰رسد چون قیمت نفت حدود نظر نمی

برقی در جهان  کند. این کشور در عین حال بزرگترین بازار خودروهایکه تقاضای نفت خام در جهان را حمایت می

کربن ترکر نوشت قیمت   .عث رشد بیشتر این بازار خواهد شدهای نفتی بااست و هدف پکن برای کاهش آالینده

توانند با خودروهای دارای موتور احتراق داخلی رقابت کنند. باطری رو به کاهش است و خودروهای برقی حاال می

بودند، شاهد جایگزینی  خودروهای بنزینی البته این ادعا هم مورد بحث است. اگر خودروهای برقی قابل رقابت با

ها از این انتقال به حمل و نقل برقی تولید آالینده .تر این خودروها در بازارهای بزرگی مثل اروپا و چین بودیمسریع

دهد و در نتیجه تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا هم پایین بخش از اقتصاد را به طرز قابل توجهی کاهش می

در گزارش کربن ترکر  .کنندگان همراه کنیماست که چطور این مزایا را با اولویتهای مصرفآید. ولی مسئله این می

مال از نظر های برقی کا خودرو شودهش قیمت باطری باعث میبرقی کردن کردن حمل و نقل و کا»آمده است:

قیمت با خودروهای دارای موتور احتراق داخلی قابل رقابت باشند. در این بین، هزینه واردات انرژی برای هر خودرو 

آید و درصد پایین می ۷5یابد. بنابراین تعداد مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا هم درصد کاهش می ۹۰اقل هم حد

 .«یابدهزینه مصرف کنندگان حداقل دو سوم کاهش می

 

 :باشگاه خبرنگاران جوان -

https://www.tasnimnews.com/
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1013984-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1013984-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1013984-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://afkarnews.ir/
https://afkarnews.ir/
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88


 

 توسعه همکاری مرسدس بنز و ولوو

های پیشرانه روی راه حلجهانی خود،  بر اساس اطالعیه مطبوعاتی، مرسدس بنز و ولوو برای تقویت رقابت

ران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگا صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار .هیبریدی با هم کار خواهند کرد

های انتقال قدرت های اصلی مرسدس بنز و ولوو، همکاری برای توسعه سیستم، دایملر و جیلی، شرکتجوان

بر اساس اطالعیه  .های هیبریدی نسل جدید را اعالم کردندهای کاربردی خودروبسیار کارآمد، برای برنامه

های پیشرانه هیبریدی با هم کار اه حلروی رطبوعاتی، این دو خودروساز برای تقویت رقابت جهانی خود، م

 .خواهند کرد. همکاری این دو به طور بالقوه شامل اقدامات مهندسی، تأمین منابع، صنعتی سازی و کارایی است

هدف مشترک یعنی رانندگی بدون ایجاد  عالوه بر این، همکاری بین دایملر و جیلی برای سرعت بخشیدن به یک

های تحقیق و توسعه هر دو شرکت برای ایجاد موتور بنزینی نسل ن ترتیب، از شبکهآالیندگی خواهد بود. به ای

پیشرانه فوق در اروپا و چین تولید  .های ترکیبی استفاده خواهد شدبعدی استفاده خواهد شد که برای کاربرد

کار دیملر، با هدف واند توسط خودروهای مرسدس و ولوو مورد استفاده قرار گیرد. این تشود که در آینده میمی

است. در بازه زمانی گفته شده،  ۲۰۳۰های مرسدس تا سال و تبدیل نمونه کار ۲۰۳۹تا سال  CO۲ خنثی سازی

وسایل نقلیه کامال های سواری خود را به صورت پالگین هیبریدی یا مارک آلمانی قصد دارد نیمی از فروش خودرو

 سازی، مشتاقانه منتظر آینده هستند؛ زمانی که همراه با واحدبه گفته این شرکت خودرو .الکتریکی انجام دهد

ICE های پیشرانه بسیار کارآمد در چین و جهان گسترش دهند. های خود را در زمینه سیستمولوو و جیلی همکاری

 Geely Li رئیس  .کندجاد میهای آن، پیشگام این پروژه خواهد بود و بازدهی باالیی را ایسیستم  در مرسدس بنز،

Shufu انتهای پیام .است  تر با شرکت آلمانی مرسدسمند به روابط عمیقدر ماه مه گزارش کرد که عالقه/ 

 

 :الف -

 ماه ۹میلیارد دالری ایران و چین در  11تجارت 

ماهه نخست سال  ۹میلیون دالری ایران و چین در  1۹۰میلیارد و  11گمرک چین در جدیدترین گزارش خود از تجارت 

دهد ان میبه گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نش .میالدی خبر داده است جاری

درصدی نسبت به مدت  ۳۸.5ماهه نخست سال جاری میالدی با افت  ۹حجم مبادالت تجاری ایران و این کشور در 

بادالت تجاری ایران و چین در میلیون دالر رسیده است. م 1۹۰میلیارد و  11مشابه سال قبل مواجه شده و به 

هم صادرات چین و هم  .میلیون دالر اعالم شده بود 1۷۰د و میلیار 1۸بالغ بر  ۲۰1۹های ژانویه تا سپتامبر سال ماه

با کاهش مواجه شده است، اما میزان افت واردات چین از ایران بسیار  ۲۰۲۰ماهه  ۹واردات این کشور از ایران در 

 .به ایران بوده است بیشتر از صادرات چین

میلیون دالر  6۲۰میلیارد و  6ماهه سال جاری میالدی  ۹چین در //  میلیارد دالری ایران با چین ۲تراز تجاری منفی *

درصد کاهش داشته است. صادرات  ۸.۳کاال به ایران صادر کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 ۹ن در اما واردات چین از ایرا .میلیون دالر اعالم شده بود ۲۲۰میلیارد و  ۷بر  بالغ ۲۰1۹ماهه  ۹چین به ایران در 

میلیون دالر رسیده است. چین در مدت  5۷۰میلیارد و  4درصدی داشته و به  5۸.۳توجه ماهه امسال افت قابل

دو کشور در این مدت به تراز تجاری  .میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود 1۹5میلیارد و  1۰مشابه سال قبل 

های آمریکا و کاهش مصرف افت قیمت نفت، تحریم .ه استمیلیون دالر به نفع چین بود 5۰میلیارد و  ۲میزان 

 .بوده است ۲۰۲۰سوخت در چین به دلیل شیوع کرونا از جمله عوامل افت ارزش واردات چین از ایران طی سال 

ماهه نخست سال  ۹تجارت چین با ایران در //  ی تجارت با ایرانرقمی تجارت چین با دنیا، افت دورقمافت تک*

درصد  1.۸درصدی را تجربه کرد که تجارت این کشور با جهان در این زمان فقط  ۳۸.5جاری میالدی در حالی افت 
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 میلیارد دالر مبادله تجاری با ۳،۲۹6های ژانویه تا سپتامبر سال جاری میالدی کاهش داشته است. چین در ماه

 .جهان داشته است

مقایسه آمار تجارت چین با ایران نسبت به کل تجارت این کشور //  ای ایران در تجارت خارجی چینیگاه نقطهجا*

میلیارد دالری  ۳،۲۹6دهد ایران جایگاه مهمی در میان شرکای تجاری چین ندارد. سهم ایران از کل تجارت نشان می

حالی است که تجارت چین با کشورهایی مثل درصد بوده است. این در  ۰.۳4فقط  ۲۰۲۰ماهه  ۹چین با دنیا در 

میلیارد دالر(،  1۲.66میلیارد دالر(، رژیم صهیونیستی ) 1۳.5۹(، عمان )4۹.۲میلیارد دالر(، عربستان ) ۲۳عراق )

میلیارد دالر(  1۳.4ند )میلیارد دالر( و نیوزیل 15.۷۸میلیارد دالر(، پرو ) 1۳.66میلیارد دالر(، نیجریه ) 1۲.14آنگوال )

درصدی و از کل  ۰.۳6میلیارد دالری چین سهم  1۸11ایران از کل صادرات  .بیشتر از تجارت با ایران بوده است

 .درصدی داشته است ۰.۳میلیارد دالری این کشور نیز فقط سهم  14۸5واردات 

برابر  ۳5از ماهه امسال بیش  ۹مریکا در حجم تجارت چین با آ//  برابر تجارت با ایران ۳5تجارت چین با آمریکا *

 .میلیارد دالر با آمریکا مراوده تجاری داشته است 4۰1ماهه امسال،  ۹تجارت این کشور با ایران بوده است. چین در 

درصد نسبت به  ۰.6تنها  ۲۰۲۰ماهه  ۹با وجود شیوع کرونا و سیاست تقابلی دونالد ترامپ، تجارت چین و آمریکا در 

 .ه سال قبل کاهش داشته استمدت مشاب

بررسی ارقام صادرات و واردات چین و آمریکا از متوازن //  میلیارد دالری که چین از بازار آمریکا به جیب زد 219*

میلیارد دالر به  ۲1۹توجه حکایت دارد. تراز تجاری دو کشور به میزان نبودن روابط تجاری دو کشور به شکلی قابل

میلیارد  ۹1میلیارد دالر کاال به آمریکا صادر کرده و فقط  ۳1۰ماهه سال جاری میالدی  ۹ن در نفع چین بوده است. چی

دالر از این کشور واردات داشته است. یعنی صادرات چین به آمریکا تقریباً سه برابر واردات چین از این کشور بوده 

تجاری مپ در ایجاد تعادل میان روابط ترا« اول آمریکای»دهد سیاست توجهی است و نشان میاست که رقم قابل

 .دو کشور شکست خورده است

بر اساس گزارش رادار اقتصاد، ایران در میان شرکای تجاری چین در //  ایران در میان شرکای تجاری چین 4۹رتبه *

وده تجاری کشور بیشتر از ایران با چین در این دوره مرا 4۸نداشته است. یعنی  4۹ای بهتر از ماهه امسال رتبه ۹

درصد( کل تجارت  51بیش از نصف ) .ماهه امسال بوده است ۹ترین شریک تجاری چین در اند. آمریکا بزرگداشته

مربوط به قاره آسیا بوده است. تجارت چین با آسیا در این دوره  ۲۰۲۰ماهه  ۹میلیارد دالری چین با دنیا در  ۳،۲۹6

یارد دالر نیز با اتحادیه اروپا بوده میل 461درصد تجارت چین معادل  14 میلیارد دالر گزارش شده است. 1،6۹۷بالغ بر 

 .درصد گزارش شده است 1۲است. سهم کشور آمریکا از کل تجارت چین نیز 

 

 :رانیاقتصاد ا -

 « !؟خواهی بری چین و ماچینبا همین پر و پاچین می»

  

روزی »/ هاالمثلهایی از ضربداستان -خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( :د ایراناقتصا/ ۲۸۰1۸۲۸سه: شنا  

کجا »مرد به او گفت:  .رفتخرچنگی را دید که خرامان آهسته راهی را در پیش گرفته، افتان و خیزان می  مردی

خواهی بری چین و با همین پر و پاچین می»مرد خندید و گفت:  «!چین و ماچین»خرچنگ پاسخ داد:  «روی؟می

 .رود که شخصی برای انجام کاری امکانات یا توانایی الزم را نداشته باشداین مثل زمانی به کار می «!ماچین؟

 انتهای پیام زاده، رحیمه قلی«هاالمثلهایی از ضربداستان»منبع: 
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 :ع، معادن و کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنای -

 شوداژدها وارد می/  ترین پاالیشگاه نفت جهان تبدیل خواهد شدچین به بزرگ

المللی انرژی، امریکا در ابتدای عصر نفت در اواسط قرن نوزدهم، در ردیف اصلی طبق گزارش آژانس بین

که  1۹6۷قدرت برکنار خواهد کرد. سال  متحده را ازاشت، اما چین اوایل سال آینده ایاالتها قرار دپاالیشگاه

اوایل این ماه، کمپانی  .کردبرابر ظرفیت چین، نفت پاالیش می ۳5متحده پاالیشگاه کانونت امریکا افتتاح شد، ایاالت

های های نفتی که سالبسیاری از پاالیشگاه رویال دوچ شیل، پاالیشگاه کانونت در لوئیزینا را تعطیل کرد. برخالف

متحده این پاالیشگاه نسبتاً اند، پاالیشگاه کانونت متروکه و قدیمی نبود. طبق استانداردهای ایاالتشدهعطیلاخیر ت

اندازه کافی پیشرفته بود. اما ای از نفت خام به سوخت باارزش باال، بهبزرگ بود و حتی برای تبدیل طیف گسترده

خواست ظرفیت پاالیش را کاهش دهد. در این زمان که یحال، شیل، سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، ماینبا

اندازی سوی اقیانوس آرام، مشغول راهاند، همتایانشان در آنکارگر پاالیشگاه کانونت متوجه شدند بیکار شده ۷۰۰

ل شرقی چین بودند. این فقط یکی از حداقل در مجتمع غول جیانگ در شما Rongshengواحد جدیدی پتروشیمی 

میلیون بشکه در روز، ظرفیت پاالیش نفت دارد، معادل  1.۲ژه بزرگ در حال انجام چین است که درمجموع چهار پرو

بحران کووید  ها پرداخته است.کل ناوگان انگلیس. بلومبرگ در گزارشی به رشد پرسرعت چین در حوزه پاالیشگاه

ستیک و سوخت در چین و بقیه آسیا رشد ل در صنعت پاالیش جهانی ایجاد کرد. تقاضا برای پال، تغییری متزلز1۹

ها در امریکا و اروپا با گیری را پس بزنند. اما در مقابل پاالیشگاهسرعت توانستند همهکرد، در اقتصادهایی که به

انداز های فسیلی هم چشمز سوختکنند. در این مناطق گذار اوپنجه نرم میتری دستبحران اقتصادی عمیق

المللی انرژی، امریکا در ابتدای عصر نفت در طبق گزارش آژانس بین ت را کمرنگ کرده است.بلندمدت تقاضای نف

متحده را از قدرت ها قرار داشت، اما چین اوایل سال آینده ایاالتاواسط قرن نوزدهم، در ردیف اصلی پاالیشگاه

برابر ظرفیت چین، نفت  ۳5متحده تکه پاالیشگاه کانونت امریکا افتتاح شد، ایاال 1۹6۷برکنار خواهد کرد. سال 

ظهور صنعت پاالیش چین، در ترکیب با چندین کارخانه بزرگ جدید در هند و خاورمیانه، در سیستم  کرد.پاالیش می

متر به مشتری دیرینه خود، یعنی انداز شد. حاال دیگر صادرکنندگان نفت خام، بیشتر به آسیا و کانرژی جهانی طنین

شدن به یک های چین در حال تبدیلها، پاالیشگاهبا اضافه شدن ظرفیت فروشند.روپا، نفت میامریکای شمالی و ا

های هاست. چین حتی به سایتالمللی بنزین، گازوئیل و سایر سوختنیروی در حال رشد در بازارهای بین

سنگاپورش به نصف آورد. شیل این ماه اعالم کرد ظرفیت پاالیشگاه میتر در مناطق آسیا هم فشار قدیمی

هم شده است. آنموارد مشابه تسلط فزاینده چین در اوایل این قرن در صنعت فوالد هم دیده یافته است.کاهش

که  های مدرن تولید کرد. همین اقدام چین در صنعت فوالد باعث شدهای عظیم برای آسیابزمانی که چین کالچ

دکنندگان با هزینه باالتر در اروپا، امریکای شمالی و سایر مناطق این کشور به قدرتی صادراتی تبدیل شود بر تولی

به گفته کارشناسان، چین  تر و ناکارآمد تعطیل شدند.های قدیمیآسیا فشار وارد کند. در همین زمینه هم کارخانه

ها بشکه ونمتحده سبقت خواهد گرفت و طی چند سال آینده هرروز میلیاحتماالً طی یکی دو سال آینده از ایاالت

های منتشرشده، ظرفیت پاالیش چین از ابتدای هزاره تقریباً سه برابر شده نفت پاالیش خواهد کرد. طبق گزارش

رود ظرفیت پاالیش نفت مصرف گازوئیل و بنزین حرکت کند. انتظار می است و سعی کرده همگام با رشد سریع

برسد. در پایان امسال، این میزان  ۲۰۲5بشکه در روز تا سال میلیون  ۲۰خام این کشور به یک میلیارد تن در سال یا 

 میلیون بشکه بوده است. 1۷.5

 

 :مقاومتی نیوز -



 

 الملل؛ سیاست اقتصادی جدید چین در عرصه بین«چرخه دوگانه»/  در تقابل با آمریکا

از یک سو و  1۹-گیری ویروس کوویدهمه/  بیرضا سهرا کارشناس:/  گزارش خارجی/  11۳۷۳۳۰۲شناسه خبر: 

ها با آمریکا از سوی دیگر، دولت چین را بر آن داشته است تا با اعالم سیاست جدید اقتصادی خود به افزایش تنش

یگر بازارها، بر بازار داخلی معطوف کند. چرخه دوگانه به این ، تمرکز آینده خود را بیش از د«دوگانهچرخه »نام 

عنوان موتور اول محرک اقتصادی روی آورد در حالی معناست که چین باید به چرخه قوِی تقاضا و ابتکار داخلی به

مشاغل  مقاومتی نیوز به گزارش فظ کند.گذاران خارجی را به مثابه موتور دوم رشد حکه بازارها و سرمایه

ها با توجه به ترجیح دهند. با این حال، فعالیت آنخصوصی بخش قابل توجهی از اقتصاد چین را تشکیل می

هایی روبرو بوده است. افزون بر این، آنها به دلیل صادرات محور بودن بخش های دولتی در چین، با دشواریشرکت

چین، طی  اند.ی آمریکا و چین متحمل شدههای فراوانی را در اثر جنگ اقتصادارتعظیمی از تولیداتشان، خس

های آتی به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و در همین راستا در حال آماده شدن برای مواجهه با سال

آفرینی و تنش 1۹-یدگیری کووهمه الملل است. دولت چین که به طور همزمان باتجاری در سطح بین تغییرات عمده

پردازد. سیاستی که با تفکیک به تقویت اقتصاد خود می« چرخه دوگانه»کند، این بار با سیاست آمریکا مقابله می

 دهد.د خود را بر داخل چین قرار می، این بار بر خالف قبل، تاکی«خارجی»و « داخلی»های اقتصادی به فعالیت

های پیش رو، معتقدند در سال چین رهبران حزب حاکم در کند.نگاه چین را به داخل معطوف می« چرخه دوگانه»

م این کشور نیز باید به سمت کاهش جامعه هدف تولیدکنندگان چینی باید در وهله اول مردم چین باشد. مرد

 گرایی حرکت کنند تا وابستگی اقتصاد چین به اقتصادهای متزلزل خارجی کاهش یابد.اندازها و رشد مصرفپس

نامیده است. چرخه دوگانه به این معناست که چین « چرخه دوگانه»اهبرد جمهور چین، این ابتکار جدید را ررئیس

عنوان موتور اول محرک اقتصادی روی آورد در حالی که بازارها و به داخلی ابتکارتقاضا و  باید به چرخه قویِ 

امون های اخیر پیرافزایش گفتگوها طی هفته گذاران خارجی را به مثابه موتور دوم رشد حفظ کند.سرمایه

نمونه،  به عنوان تر شدن این طرح و آثار آن بر تجارت جهانی گردیده است.سیاست جدید چین، باعث روشن

ها پیرامون سیاست چرخه ای از یادداشتهای اخیر، مجموعهاقتصاددانان بانک صنعتی و بازرگانی چین، در هفته

مون آثار سیاست چین بر دور بعدی جهانی شدن ها به بحث پیرااند. یکی از این گزارشدوگانه را منتشر کرده

الملل را با تمرکز بر آمریکا ها، اقتصاد بیناند. اولین آنکردهپرداخته است. نویسندگان گزارش از دو نمودار استفاده 

دومین نمودار، جهان را به سه قسمت اروپا، آمریکا شمالی و  به عنوان مرکز تقاضای جهانی نشان داده است.

اش ای با یکدیگر تعامل داشته باشند. چین با چرخه داخلیتوانند به صورت منطقهآسیا تقسیم کرده است که می

نشان دهنده اعتقاد عملی چین به این نکته است « چرخه دوگانه»سیاست  در میانه قاره آسیا قرار گرفته است.

 ه تجارت خارجی و بازار موجود در دیگر کشورها تکیه کند.تواند مانند دو دهه قبل، بهای آتی نمیکه طی دهه

بررسی روند حرکت تجاری چین نشان //  تگرایی، فرصتی برای حضور پررنگ در بازار چین استشویق مصرف

دهد در سال گذشته، آمریکا، موقعیت خود به عنوان برترین شریک تجاری چین را به اتحادیه اروپا واگذار کرده می

آن( به بزرگترین شرکای تجاری طبق آمارها، ده کشور عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا )آسه است و امسال،

جین پینگ، دبیرکل حزب کمونیست و رئیس دولت چین، در جلسه استماع برنامه پنج  شی اند.چین تبدیل شده

توسعه جدید به هیچ الگوی »چنین بیان داشت که:« چرخه دوگانه»ساله آینده چین و در راستای تبیین سیاست 

اقتصاد المللی است. موقعیت چین در وجه یک چرخه داخلی بسته نیست، بلکه یک چرخه دوگانه داخلی و بین

تر خواهد شد. فرصتهای تجاری جهانی همچنان رو به افزایش خواهد بود و ارتباط ما با اقتصاد جهانی نزدیک

شود و چین در همین راستا به میدان گرانشی شتر از قبل میکنیم، بیموجودی که ما به دیگر کشورها پیشنهاد می

 «یل خواهد شد.المللی و منابع کلیدی تبدعظیمی برای جذب کاالهای بین
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چین در داخل خاک خود، مشکالت بسیاری را برای //  رغم مشکالت داخلیها علیگذاریحمایت چین از سرمایه

های جاری شده در نقاط جنوبی کشور که به ها جدید هستند؛ مانند سیالبحل کردن پیش رو دارد. برخی از آن

اند؛ مانند وابستگی ائل طوالنی مدت بارها مطرح شدهسایر مس نیز متصل شده است. 1۹-گیری ویروس کوویدهمه

های دولتی به ای رشد اقتصادی کشور و همچنین وجود محیطی که در آن، شرکتها برشدید به بدهی

به  گردد.شوند، در حالی که اغلب مشاغل در چین توسط بخش خصوصی ایجاد میها ترجیح داده میخصوصی

ت بیشتر به منظور یادآوری آنچه دولت چین باید برای بهبود وضعیت داخلی عقیده برخی کارشناسان، این سیاس

گذاری خارجی در چین و تجارت انجام دهد مطرح شده است و بخشی از این سیاست به حمایت از سرمایه

، های مربوط به تجارت الکترونیک فرامرزی و رشد بازار چینبا افزایش چالش الکترونیِک فرامرزی خواهد پرداخت.

گذاری در رد. چین از سرمایهرا اتخاذ خواهند ک« در چین و برای چین»های خارجی بسیاری سیاست شرکت

سیاسی، کسب و کارها را درون کشور خود -های جغرافیاییرغم تنشکند و تالش دارد علیکشورش استقبال می

پایگاه خبری  منبع: ن معطوف کند.باقی نگه دارد و نگاه کسب و کارهای چینی را نیز به سمت بازار داخلی چی

CNBC؛ b2n.ir/491792  //المللاقتصاد بین انتهای پیام 

 

 :نیوزمردم -

 ساله چینامه پنجهای چهاردهمین برناولویت

ساله وعده آینده اقتصادی روشن را تحت حاکمیت حزب های پنجدر سراسر تاریخ جمهوری خلق چین، برنامه

ساله که خطوط راهنمای آن منتشرشده است، از این نظر نویس چهاردهمین برنامه پنجاند و پیشکمونیست داده

جرمی مارک در تحلیلی که اندیشکده شورای آتالنتیک آمریکا منتشر کرد، نوشت: اما  :نیوزمردم .هیچ تفاوتی ندارد

متحده بر سر فناوری ای دارد که ظاهراً تحت تأثیر رقابت با ایاالتای به عدم قطعیت در خصوص دورهد اشارهاین سن

گذار چین نرسیده است و در ماه مارس بر هنوز به تائید دستگاه قانون این سند هرچند .پیشرفته قرار خواهد گرفت

که جایگاه آن رو به تعالی قتصاد بزرگ جهان را درحالیای است که هدف دومین اشود؛ بیانیهآن مهر تائید زده می

أکید دارد که بر ت« چرخش دوگانه»شده بر ایده های مختلف اعالمدارد. این برنامه در میان جنبهاست، اعالم می

گذاری خارجی توازن الملل و سرمایهاساس آن، چرخه مصرف داخلی و رشد تولید باید در برابر چرخه تجارت بین

سال اخیر را  1۵المللی پول، ساالرهای چین با ترغیب و تشویق شدن از سوی صندوق بیندرواقع فن .اد کندایج

 .اندعنوان محرک رشد کردهو داخلی به صرف برقراری توازن دوباره میان تقاضای خارجی

اکنون فناوری پیشرفته  اما//  سالهاولویت خودکفایی در فناوری قبل از امنیت ملی و بودجه نظامی در برنامه پنج 

های دولت ترامپ برای منع دسترسی چین به آن است که ظاهراً رهبران چین را به خود مشغول داشته و تالش

فشار قرار دارد، خالی از رساناهای پیشرفته و فناوری تولید چیپ، تحتسی چین به نیمهکه دستراست. درحالی

ونیست چین در این سند پیش از آنکه به مسئله امنیت ملی و لطف نیست که اشاره شود کمیته مرکزی حزب کم

عه کشور، خودکفایی فناوری و خوداتکایی باید برای توس»بودجه نظامی بپردازد، اعالم داشته است که 

جمهور چین، چند روز پکن با انتشار سخنرانی ماه آوریل شی جین پینگ، رئیس .«موردحمایت راهبردی قرار گیرد

استقالل، ایمنی و »ساله، به تشریح این هدف پرداخت. در آن سخنرانی بر نویس سند پنجپیش پس از انتشار

ساله از نام در این سند پنج .تأکید شده بود« یبان صنعتنظام پشت»عنوان به« های تأمینکنترل بودن زنجیرهقابل

تغییرات در »در کمیته مرکزی بر  جمهور چینمتحده خودداری شده است، اما در سخنرانی رئیسبردن از ایاالت

گرایی داخلی گرایی و حمایتسازی، تشدید یکجانبهماهیت سیاسی و اقتصادی جهانی، افزایش مخالفت با جهانی

های آینده حاکم باشد و پکن فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید در سال .تأکید شده بود« وری خاصتوسط کش
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 .وضوح هدف خود را استقالل فناورانه تعیین کرده استکند، به چه سیاستی را در قبال چین اتخاذ

ونیست چین مراقب بوده کمیته مرکزی حزب کم//  سالههای مورد نظر در برنامه پنجنوع فناوری عدم اشاره به 

های موردنیاز در طول پنج سال آینده را مشخص نکند و نگوید دقیقاً امیدوار است که چه است که فناوری

های مختلف تشریح خواهد شد، اما ابهام در ی داشته باشد. بخشی از این سند بعدها توسط وزارتخانهدستاورد

تفصیل و با ازاین بهی پکن برای توسعه صنایع مختلف که پیشهااقدامات آمریکا علیه چین، موجب شده تا تالش

پکن مطمئن نیست که چگونه دستیابی  .وضوح بیان نشودشده بود، بهبیان« ۲۰۲۵ابتکار ساخت چین »جزئیات در 

کند به هر طریقی که شده جلوی متحده تالش میهای پیشرفته را در حالی پیش ببرد که ایاالتبه فناوری

ها رساناپذیر در بخش نیمهها را بگیرد. این کشور منابع هنگفتی را برای توسعه صنایع رقابتین به آندسترسی چ

 .ها نتایج محدودی حاصل کرده و میلیاردها دالر بودجه دولتی هدر رفته استز تالشدر نظر گرفته، اما بسیاری ا

سال  ۴۰ی چند تریلیون دالری است که پویایی های دولتی با اقتصاداین وضعیت نشانگر عدم تجانس میان برنامه

ر این سند بیش بار هم دآسای آن به مدد بخش خصوصی اتفاق افتاده است؛ بخشی که حتی یکاخیر و رشد برق

وکارهای خصوصی بخشی از موفقیت اقتصادی چین کسب .ای نامی از آن به میان نیامده استکلمه ۴۰۰۰از 

درصد است.  1۵که سهم دولت از بازار کار کمتر از طوریی کارگر دارند؛ بههای دولتهستند و بیش از شرکت

های بانکی و دیگر رفتارهای ترجیحی از ند، به وامهای دولتی، حتی اگر به مشکل مالی بربخورحال شرکتبااین

گذاری ستهایی ازجمله سیاندرت به بسیاری از حوزهساله بهچهاردهمین سند پنج .سوی دولت دسترسی دارند

ها امکان اصالح برای تغییر این معادله وجود دارد، گذاری بخش مالی و چارچوب حقوقی چین که در آنمالی، قانون

 .است کردهاشاره

های تحت فاصله میانه دارایی//  بین کشورهای آسیایی، چین باالترین اختالف سطح درآمد در جامعه را دارد 

که چین وصی در سراسر جامعه چین نیز تکرار شده است؛ درحالیهای بخش خصتملک دولت و محرومیت

های فاحشی بین ثروتمندان تفاوت نشین داشته است؛ اماویژه در مناطق حاشیهپیشرفت بزرگی در کاهش فقر به

 های خیزش چین و افزایش رفاه در این کشوراین برنامه جدید به تشریح مزیت .و افراد کمتر برخوردار وجود دارد

برای همه شهروندانش پرداخته است، اما این کشور همچنان یکی از کشورهای آسیایی است که باالترین نرخ 

امعه دارد و این نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت، خدمات مالی و مسکن شکاف درآمد را در میان افراد ج

 .به اقدام عملی پرداختنمود یافته است. برای پل زدن میان این شکاف باید بیش از لفاظی، 

 

 

 

 

 



 

 :35 هفته یثدح

 (دت آنحضرتوال)بمناسبت  «واالخصلت  دو»

 :ودرمف ،دبا شننداو خا او رب اخد مالس که یامام حسن عسکر

 .ِباهللِ، وَنَفْعُ االْخْوانِ مانُی: االْءٌیفَوْقَهُما شَ سَیْخَصْلَتانِ لَ

و  مانیعبارتند از: ا دباشینم زیکه واالتر از آن دو چ یحالت و خصلت دو

 .انیاعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنا

 «489العقول، ص.  تحف»

 (والدت ایشان )بمناسبت «وآله وسلم هیاهلل عل یآل محمدصل یاب دوستثو»  :دوم یثدح

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

وآله وسلم قالت: قال رسول اهلل  هیاهلل عل یصل اهلل رسول بنت فاطمه عن …السالم هیبن جعفر عل یفاطمه موس عن

 .(3)دا  یحُبّ آل محمّد ماتَ شه یوآله وسلم: أال من مات عل هیاهلل عل یصل

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

 .ریوآله وسلم بَشَّرهُ مَلک الموت بالجنَّه ثم منکر ونک هیاهلل عل یدصلحبّ آل محمّ یو من مات عل أال»

 .زوجها تیبیالجنّه کما تزف العروس ال یال زفیَ وآله وسلم  هیعل اهلل یحبّ آل محمّدصل یو من مات عل أال

 .الجنّه یقبره بابان ال یوآله وسلم فتح له ف هیاهلل عل یحبّ آل محمدصل یومن مات عل أال

 .وآله وسلم جعل اهلل قبره مزار مالئکه الرحمه هیاهلل عل یحبّ آل محمّدصل یومن مات عل أال

 .السنّه والجماعه یلم مات علوآله وس هیاهلل عل یمّدصلحبّ آل مح یومن مات عل أال



 

 

 .رحمهااهللمن  سیآ هینیع نی)مکتوبا ( بامهیالق ومیوآله وسلم جاء ال هیاهلل عل یل محمّدصلبغض آ یومن مات عل أال

رائحه  شمیبغض آل محمّد لم  یوآله مات کافرا ؛ أال و من مات عل هیاهلل عل یبغض آل محمّدصل یومن مات عل أال

 .(4)«الجنّه

وآله وسلم  هیاهلل عل یهر کس بر محبّت آل محمّدصل دیاشب آگاه

دهند و  یومنکر او را به بهشت بشارت م ریملک الموت ونک رد،یبم

 یداده اند او را برا نتیخانه شوهرز یه او را براک یهمانند عروس

 گذارند، دو در از یکه او را در قبر م یدهند وزمان یم نتیبهشت ز

بر او محل رفت وآمد مالئکه و ق شود یمبهشت گشوده  یدرها

 هیاهلل عل یگردد. هر کس بر حبّ محمّد و آل محمّدصل یرحمت م

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

وآله وسلم  هیاهلل عل یهر کس که بر بغض آل محمّدصل دیباش آگاه

دو چشم او نوشته شده  نیکه ب یدر حال د،یآ یم امتیروز ق رد،یبم

 یوهرگز بو ردیم یو به حال کفر م« از رحمت خدا وسیأم» است:

 «.کند یبهشت را استشمام نم

 ابوالحسن، چاپ اول، ،یهاشم« وآله وسلم هیاهلل عل یدصلعش آل محم دهیس»؛ 3ح 354، ص 21ج « عوالم العلوم 3

 .«…اجرا  هیقل الاسألکم عل» هیآ لی، ذ220، ص 4الغت، ج جلد، انتشارات ب 4محمد ابن عمر،  ،یزمخشر« کّشاف ریتفس (4

 هستند. انیعیالسالم و آل او باشد( ش هیعل یعل تیو جماعت حق )که جمع واتحاد بر وال یبه سنّت محمد یقی( عامل حق5



 

 

 ""نچی و یرانا خبرنامه"" هان برایگ

 ،دپـیوندیب, "ایتــا" رد

 شور،جمعی کرسانه های  اریها وزز خبرگای رآوگرد اب
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