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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 شرکت چینی  ۸۹وری آمریکا به منوعیت صادرات فنام 

از   : ایسنا فهرستی  کردن  نهایی  آستانه  در  ترامپ  به  ۸۹دولت  که  است  چینی  ارتش  شرکت  با  روابطشان  دلیل 

 .چین، صادرات فناوری آمریکایی به آنها ممنوع خواهد شد. وزارت بازرگانی آمریکا در این باره اظهارنظر نکرده است

گزارش داد شرکت هواپیمایی تجاری چین   ه کرده،ارت بازرگانی آمریکا را مشاهدرویترز که یک کپی از فهرست وز

)کوماک( و شرکت صنعت هواپیمایی چین در این فهرست قرار دارند. انتشار چنین فهرستی خرید کاالها و فناوری 

شرکت  توسط  می آمریکایی  محدود  را  چینی  باهای  جو  دولت  شدن  آماده  آستانه  در  اقدام  این  و  برای  کند  یدن 

تنشبه  قدرت،  گرفتن  بخشها  دست  در  چین  و  آمریکا  پیرامون میان  عملکرد  و  تایوان  تجارت،  مختلف شامل  های 

  ۴۵۰زیرمجموعه و بیش از    ۱۰۰با بیش از   AVIC موضوع ویروس کرونا را تشدید خواهد کرد. آمریکا شرکت دولتی

در فهرست شرکت ژوئن  در  را  کارمند  داد کهزار  قرار  یا  هایی  دارند  قرار  ارتش چین  کنترل  تحت  ارتباط  ه  در  آن  با 

که هواپیماهای جت خصوصی می دارد  غیرنظامی  بخش  یک  این شرکت  از قطعات مورد  هستند.  بخشی  سازد. 

های آمریکایی است. شرکت کوماک هواپیماهایی  استفاده در ساخت این هواپیماها تولید جوینت ونچرها با شرکت

رقیتولید می  که  به شمار میکند  ایرباس  و  بوئینگ  بومی  به شرکت رب  اکنون  و  بزرگ چینی وند  های هواپیمایی 

می داده  میتحویل  تولید  هواپیمایی  شرکت  این  بوئینگ  شوند.  رقیب  که  ایرباس   ۷۳۷کند  در   ۳۲۰ای  و  و  است 

شرکت دارد.  قرار  هواپیما  بدنه  طراحی  اولیه  است. AVIC مراحل  سهامدار  کوماک  شرکت  در  در   هم  بوئینگ 

پیش ازبینی  جدیدترین  ایرالین  خود  که  کرده  اعالم  چین  تجاری  هواپیمایی  احتماال  بازار  چینی  فروند   ۸۶۰۰های 

تریلیون دالر خریداری خواهند کرد. یک شرکت آمریکایی که    ۱/  ۴سال آینده به ارزش مجموع    ۲۰هواپیمای جدید در  

می  قرار  ریسک  در  صادرات  ممنوعیت  فرمان  تامین گیاز  که  است  الکتریک  جنرال  است. کنندرد،  کوماک  شرکت  ه 

سی   هواپیمای  برای  سی  ۹۱۹کوماک  شرکت  ساخت  موتورهای  از  است،  آزمایش  مرحله  در  اکنون  ام افکه 

اینترنشنال استفاده کرده که جوینت ونچر شرکت جنرال الکتریک و سافران فرانسه است. این فهرست در حالی  

می ترامنتشر  که  ممنوعیشود  برای  را  فرمانی  این  از  پیش  سرمایهمپ  شرکتت  در  گذاری  آمریکایی  های 

های چینی متعلق یا تحت کنترل ارتش چین امضا کرد. براساس گزارش بلومبرگ، کمیسیون بورس و اوراق  شرکت

 .کندج می های چینی را از بازارهای سهام آمریکا اخرابهادار آمریکا هم طرحی را در دست اجرا دارد که شرکت

 همکاری دایملر و جیلی در موتورهای هیبریدی 

کردهشرکت : اقتصاددنیای  اعالم  جیلی  و  دایملر  به های  را  چین  که  موتورهای  اند  صادرات  و  تولید  مهد  عنوان 

تفاده اند. قرار است این سیستم نیرو محرکه در خودروهای ولوو و مرسدس بنز مورد اسهیبریدی خود انتخاب کرده

به  قرار در یک همکاری   گیرند.  که  بود  کرده  اعالم  دایملر  اوایل هفته جاری شرکت خودروسازی  اتوبالگ،  گزارش 

تولید  را  هیبریدی  خودروهای  در  استفاده  برای  آینده  نسل  احتراقی  موتورهای  جیلی  چینی  شرکت  با  مشترک 

بیانیه  در  دایملر  و  کرد. جیلی  کردند کهخواهد  اعالم  در چین  این موتور  ای مشترک  و ها  تولید خواهند شد  اروپا  و 

است:  آمده  بیانیه  این  در  کرد.  خواهند  همکاری  یکدیگر  با  آن  تولید  و  منابع  تامین  مهندسی،  در  دایملر  و  جیلی 

 ۲۰۳۰های مورد نظر است.« هدف مرسدس بنز این است که تا سال  »صادرات این موتورها از چین یکی از گزینه

 .هیبریدی برقی یا کامال برقی باشنداین شرکت  ز خودروهایبیش از نیمی ا

 



 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز کاهش یافت  ۱۸نرخ رسمی /  ۹۹چهار آذر 

ارز نسبت به دیروز با    ۱۵ارز را برای امروز )سه شنبه( اعالم کرد که نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

قیمت   شد،  همراه  و    ۱۸افزایش  داشت  کاهش  ماند  ۱۴ارز  ثابت  نیز  بانک    .ارز  اعالم  براساس  و  ایرنا  گزارش  به 

هزار ریال قیمت   ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  (  ۹۹آذر    ۴  -مرکزی، هر دالر آمریکا برای امروز )سه شنبه  

انگلیس   خورد. پوند  نیز    ۹۸۱هزار    ۵۵قیمت هر  یورو  و   ۴۹ریال و هر  همچنین هر فرانک   .ریال اعالم شد  ۷۵۲هزار 

  ۶ریال، کرون دانمارک    ۶۶۳ریال، کرون نروژ چهار هزار و    ۸۷۴ریال، کرون سوئد چهار هزار و    ۲۸هزار و    ۴۶سوئیس  

  ۲۵۵هزار و  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۷ریال، روپیه هند    ۶۸۳هزار و  

 ۴۱۸کنگ پنج هزار و    ریال، دالر هنگ  ۱۶۵هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۸۷هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان  

بر اساس این گزارش، نرخ دالر    .ریال قیمت خورد  ۱۸۳هزار و    ۳۲نادا  ریال و دالر کا  ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان  

  ۵۵۳ ریال، روبل روسیه۳۲۲ریال، لیر ترکیه پنج هزار و  ۷۲۸ هزار و ۲ریال، راند آفریقای جنوبی  ۲۷۵هزار  ۲۹نیوزیلند 

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

  ۲۵۳هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۷۲۰هزار  

بنگالدش   تاکای  یکصد  و    ۴۹ریال،  میانمار    ۲۶۸و   هزار  ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۵۵۵هزار  کیات  و    ۳۳ریال،  ریال 

ریال، دینار    ۷۲۱همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    .ریال تعیین شد  ۲۵۰ار و  هز  ۳۵یکصد روپیه نپال  

  ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۷۳هزار و    ۱۳۸ریال، یکصد بات تایلند    ۳۸۱هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۹۸۲هزار و    ۳۰لیبی  

و   یک   ۲۶۳هزار  جنوبی  ریال،  کره  وون  و    ۳۷هزار  اردن  ۸۰۱هزار  دینار  و    ۵۹  ریال،  تنگه    ۲۳۸هزار  یکصد  ریال، 

و    ۹قزاقستان   گرجستان    ۸۸۴هزار  الری  و    ۱۲ریال،  یک   ۶۹۰هزار  اندونزی  ریال،  روپیه  و    ۲هزار  ریال،    ۹۶۰هزار 

افغانستان   بالروس    ۵۴۵افغانی  روبل جدید  آذربایجان    ۴۱۰هزار    ۱۶ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  یکصد    ۷۲۱هزار  ریال، 

  ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و  ۷۱۷و   ریال، سامانی تاجیکستان سه هزار ۱۵۴و هزار  ۸۷پزوی فیلیپین 

 .گذاری شدهزار و یک ریال ارزش ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان 

 

 میلیارد دالر گذشت  ۴۴تجارت خارجی کشور از مرز  :رییس کل گمرک ایران 

رنفتی کشور ادامه دارد، گفت: آمار تجارت  رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه روند صعودی صادرات غی  -ایرنا  -تهران

  ۶۰۰میلیارد و    ۴۴هزار تن کاال به ارزش    ۷۰۰میلیون و    ۹۷جاری حاکی از تبادل  سال    خارجی کشور در هشت ماهه

اظهار کرد: میزان واردات کاال در هشت   به گزارش ایرنا از گمرک، مهدی میراشرفی روز دوشنبه  .میلیون دالر است 

و    ۲۱ماه سال جاری   رقم    ۸۰۰میلیون  این  از  که  بود  تن  و    ۱۵هزار  اساسی   ۲۰۰میلیون  کاالهای  را  آن  تن  هزار 

میلیون دالر بود که نسبت به مدت    ۱۰۰میلیارد و    ۲۳وی افزود: ارزش کل واردات کاال در این مدت    .دهدتشکیل می

ارزش   و  درصد  یک  وزن  لحاظ  از  قبل  سال  می  ۱۸مشابه  نشان  را  کاهش  ایران    .دهددرصد  گمرک  کل  رییس 

میلیون دالر بالغ بر سه برابر میزان   ۵۰۰میلیارد و    ۲۱میلیون تن کاال به ارزش    ۷۵خاطرنشان کرد: همچنین بیش از  

از که  شده  انجام  صادرات  وزنی    واردات،  ارزش    ۱۴نظر  و  قبل   ۱۹درصد  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  درصد 

بل نیز اعالم کردیم، خوشبختانه روند کاهندگی  های قطور که در ماهمیراشرفی گفت: همان  .کاهش داشته است

ایران در هر ماه به شرایط عادی  بهتری در صنزدیک می  صادرات  پایان سال شرایط  تا  امیدواریم که  ادرات  شود و 

باشیم و  .داشته  میلیارد  پنج  با  عراق  کرد:  تصریح  نیز  ایران  صادراتی  مقاصد  عمده  کشورهای  مورد  در    ۳۰۰  وی 

میلیون دالر سوم،  ۷۰۰میلیارد و  ۲میلیون دالر در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات متحده عربی با 

و   با یک میلیارد  و  میلیون دالر چهار  ۶۰۰ترکیه  با یک میلیارد  میلیون دالر در جایگاه بعدی قرار    ۵۰۰م و افغانستان 
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گرفتن محصول پسته در مقام چهارم کاالهای صادراتی  حائز اهمیت آبان ماه، قرار  میراشرفی تأکید کرد: نکته .دارند

است، پسته هر کیلو سنت    ۳۰ایران است و با توجه به اینکه میانگین ارزش کاالهای صادراتی ایران هر کیلو حدود  

رزی و در رأس آن پسته  دهد که در اقالم عمده صادراتی، محصوالت کشاو دالر و باالتر صادر شده و این نشان می   ۶

وی با اشاره به ترکیب کاالهای وارداتی نیز اظهار داشت: کشورهای مبدأ واردات شامل چین با    .سهم خوبی دارند

میلیون دالر، هند با یک میلیارد و    ۶۰۰میلیارد و    ۲میلیون دالر، ترکیه با    ۴۰۰رد و  میلیارد دالر، امارات با پنج میلیا  ۶

میراشرفی همچنین درباره اقالم عمده وارداتی،    .اندرد و یکصد میلیون دالر بودهلمان با یک میلیامیلیون دالر و آ   ۴۰۰

دیگر شامل کاالهای اساسی است و   قلم عمده کاالهای وارداتی غیر از دو کاالی ضروری، هشت قلم  ۱۰گفت: از  

تأمین   به سمت  واردات کشور  که  این است  اهمیت  حائز  مورد هم موضوع  این  و  در  اساسی  و  کاالهای ضروری 

رییس کل گمرک ایران در مورد آمار ترانزیت کاال از ایران افزود: در هشت ماهه    .روداقالم مورد نیاز تولید پیش می

هزار تن کاال از قلمرو کشورمان به کشورهای همسایه ترانزیت شده که نسبت به    ۴۷۱جاری چهار میلیون و  سال

به گزارش ایرنا، با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال    .داشته است  کاهش  درصد  ۱۵مدت مشابه سال گذشته  

دریجی مرزها و  جاری بیشتر مرزهای کشور بسته شدند و این روند تا اردیبهشت ماه ادامه داشت اما با بازگشایی ت

ه نخست سال عادی شدن عبور، تجارت ایران با جهان از سر گرفته شد و اکنون نیز در حال جبران افت سه ماه

 .هستیم

 

 های توسعه تجارت هرمزگان و نینگبو چین بررسی راه/  درنشست آنالین

های وتوانمندی اقتصادی و  راهکارهای توسعه تجارت هرمزگان و نینگبو و همچنین معرفی فرصت  -ایرنا  -بندرعباس

کش بین  ا تجاری  قرارگرفتور  بررسی  مورد  آنالین  نشستی  در  دوشنبه  روز  چین  و  این    .یران  در  ایرنا،  گزارش  به 

رییس    ۲نشست   جو  گوانجینگ  بندرعباس،  کشاوری  و  معادن  صنایع  بازرگانی  اتاق  ریس  صفا  محمدرضا  ساعته 

و مجید رضا حریری    چین   شورای ارتقارت تجارت بین المللی چین کمیته نینگبو و رییس اتاق بازرگانی بین المللی

فرصت  ارائه  چین،  و  ایران  تجاری  روابط  درخصوص  چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  ظرفیترییس  و  های ها 

همچنین مهرداد بازرگان رییس اتحادیه    .هرمزگان و نینگبو و ارائه مبادالت وهمکاری با ایران بحث وتبادل نظرکردند

آبزیان  صادرکنندگان  و  و  است  تولیدکنندگان  آبزیان  محصوالت  معرفی  به  مجازی  نشست  این  در  نیز  هرمزگان  ان 

 .شیالت استان هرمزگان پرداخت

نینگبو با  بندرعباس  اقتصادی  مشترک  همکاری  بازرگانی،  //     چین استقبال  اتاق  رییس  نشست  این  ابتدای  در 

همکاری  از  استقبال  با  بندرعباس  کشاورزی  و  معادن  اقتصادی صنایع،  مشترک  گسترش    های  و  چین  نینگبو  با 

محمد  »  .ممراودات تجاری گفت: به توسعه تجارت بندرعباس مرکز استان هرمزگان و نینگبو چین خوشبین هستی

رضا صفا« افزود: استان هرمزگان از موقعیت استراتژیکی خوبی برخوردار است و در جایگاه نخست ترانزیت کشور  

دارد داشت: همچنین هرمزگان  .قرار  بیان  آن  وی  بودن  محور  دریا  به  استراتژیکی   باتوجه  و  بنادر مهم  دارابودن  و 

های بین المللی برخوردار  ونقل دریایی و دسترسی به آبهای باالیی در حمل  همچون بندرشهید رجایی از ظرفیت

است شده  شرق  جنوب  و  میانه  آسیای  سمت  به  کاال  حمل  باعث  و  بندرعباس    .بوده  بازرگانی  اتاق  رییس 

جمله    ۲اشت:  اظهارد از  نیز  هرمزگان  استان  در  اقتصادی  ویژه  منطقه  چندین  و  کیش  و  قشم  آزاد  منطقه 

صفا ابرازداشت:   .کشور ایران و چین مورد استفاده قرار گیرد  ۲تواند در رابطه  های مهمی هستند که می ظرفیت

و صنعت به عنوان استانی مهم نه  هرمزگان از دیرباز به واسطه پیشینه قوی ساکنان آن در امور بازرگانی، تولید  

وی گفت: این   .ای بوده استژه دارای اهمیت و جایگاه وی  ای نیزای و فرامنطقه تنها در ُبعد ملی بلکه در ابعاد منطقه 

ظرفیت  کنار  در  و  استان  تاجران  و  انسانی  نیروی  از  گیری  بهره  با  است  توانسته  خود  مرزی  و  جغرافیایی  های 

و تدبیر  با  منطقه   بازرگانان  حتی  و  محلی  اقتصاد  تقویت  و  کاال  گردش  در  مهمی  اخالق سهم  کندبا  ایفا  این    .ای 

https://www.irna.ir/news/84121114/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84121114/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84121114/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
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های ظالمانه روبرو بوده، همچنان به عنوان استانی ان کنونی که کشور با تحریممسوول ادامه داد: هرمزگان در زم 

بازر  از  بسیاری  است،هرچند  مانده  باقی  بازرگانی  و  تجارت  حوزه  در  فعال  و  تاکنون پویا  این خطه  تاجران  و  گانان 

به رفع کامل مشکالت    اند که حتی تدابیر و راهکارهای دولتی نیز نتوانسته کمک شایانیهای فراوانی دیده آسیب

های کالن در حوزه تجارت، صفا گفت: امید است این مشکالت در آینده و با تغییر سیاست  .این قشر داشته باشد

ای های ملی ومنطقه و بتوانیم شاهد پویایی هرچه بیشتر اقتصاد هرمزگان درعرصهاقتصاد و بازرگانی رفع شده  

نشست   .باشیم برگزاری  با  کرد:  اظهارامیدواری  پایان  در  در وی  شرکت  و  چین  و  ایران  بین  مشترک  های 

 .کشور را فراهم کنیم ۲های مشترک بین این های اقتصادی بتوانیم زمینه همکاری نمایشگاه 

اتاق مشترک ایران و چین نیز ضمن    ییس//    ۲۰۲۱صادرات ایران به کشور چین درسال  توسعه ملی    اجرای پروره

قدردانی از برگزاری این نشست آنالین گفت: اتاق ایران و چین به عنوان متولی رسمی بخشی خصوصی ایران در 

دارد که امیدواریم در صورت  ای تحت عنوان »توسعه ملی صادرات« به کشور چین را درنظر  ارتباط با کشور پروژه 

در  وآمدها  رفت  امکان  کارکند  ۲۰۲۱سال    برقراری  به  براساس  »  .شروع  پروژه  این  افزود:  حریری«  مجیدرضا 

استانظرفیت و  شهرها  چین  های  و  ایران  بین  که  آنچه  را  آن  اساس  و  شده  طراحی  چین  و  ایران  مختلف  های 

یار  وی بیان داشت: معتقدم که آینده تجارت دنیا در اخت  .شتیم براساس یک روابط بلندمدت درحال طراحی است، گذا

آزاد و حق انحصارات و سلطه گری که   برای تجارت  پیمان چین  چین است و کشورهایی که در دنیا همکار و هم 

تواند های تجاری آزاد می شود و چین به عنوان مظهر سیاستتاکنون بر اقتصاد دنیا توسط آمریکا بوده، برطرف می

ایران باشده برای  ایران و چی  .مکار خوبی  اتاق مشترک  توافقی که درسفر سال رییس  ن اظهارداشت: براساس 

بین    ۲۰۱۶ مهم  نقاط  از  یکی  عنوان  به  منطقه جاسک هرمزگان  مقررشد،  ایران  به  کشور    ۲رییس جمهوری چین 

هستیم همکاری  آماده  و  شده  امضا  آن  بندرعباس    .توافقنامه  همچین  گفت:  این  حریری  هرمزگان  استان  مرکز 

همکارظرف حوزه  در  که  دارد  را  ایستگاه ییت  عنوان  به  دریایی  طریق  از  تجاری  و  بندری  ابریشم  های  جاده  های 

 .گیردهای آینده بین ایران و چین صورت می دریایی از آن استفاده کنیم که مذاکرات آن برای روابط بلندمدت در ماه 

ن که بین ایران و صنعتی در بندرجاسک هرمزگاباتوجه به قرارداد ایجاد شهرک وی خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم 

چین طراحی شده، بتوانیم در آینده بسیار نزدیک ارتباط اجرایی این شهرک صنعتی را با دوستان چینی در تهران 

این مسوول   .ویمشهای اتاق بازرگانی بندرعباس و هرمزگان بهره مند میداشته باشیم و در این راستا از ظرفیت

  ۱۴هایی که با چین در دست اقدام داریم و تا زمان رفع ویروس کرونا، با  ابرازداشت: ما برای ایجاد مقدمات پروژه 

وی گفت: از    .های آنالینی داشته باشیم که نینگبو چین نخستین آن بوده استشهر و استان چین چنین نشست

در حوزه  آنچه ظرفیت  داریم  تقاضا  وتجارنینگبو چین  معدن  بندری، صنعت،  دریایی  ونقل  لجستیک، حمل  و    تهای 

کشور بویژه با نگاه ویژه به استان هرمزگان در نظر دارند، را احصا کنند و برای ما بفرستند و اتاق    ۲کشاورزی بین  

اری کرد: در  وی در پایان ابرازامیدو  .شهر طراحی کند  ۲ها را برای همکاری بین  بازرگانی بندرعباس نیز این ظرفیت

مترمربع وسعت برای ایران درنظرگرفته شده که از تمام    ۵۰۰ر و  هزا های چین  ایشگاه واردات شانگ چهارمین نم

 .های بازرگانی شرکت فعال داشته باشیمها از جمله هرمزگان و بندرعباس با همکاری اتاق استان

رییس اتاق بازرگانی بین المللی چین نیز //    است  ارزش تجارت نینگبو چین به ایران بیش از یک میلیارد دالر بوده

میلیون دالر    ۸۸به ایران، بیش از یک میلیارد و    ۲۰۲۰ماه نخست سال    ۹تجارت خارجی نینگبو چین در  گفت: ارزش  

میلیون دالر و سهم واردات    ۳۲۱گوانجینگ جو« افزود: از این میزان سهم صادرات این شهر به ایران  »  .بوده است

سابقه طوالنی در تجارت با ایران دارد و از  وی یادآورشد: نینگبوی استان ججیانگ چین    .ر بوده است ون دالمیلی  ۷۶۷

های اخیر نیز گسترش  طرف آغاز شده و در سال   ۲سال پیش تاکنون، مبادالت اقتصادی و تجاری بین     ۵۰۰هزار و

است نینگ  .یافته  کمیته  چین  المللی  بین  تجارت  ارتقارت  شورای  با  رییس  بندری  شهری  نینگبو  اظهارداشت:  بو 

های برتر قرار دارد و به عنوان یک  برجسته بسیار بوده که در حمل ونقل بار و کانتینر در رتبه افراد  سابقه طوالنی و  



 
دارد نقش  المللی  بین  تجارت  و  چین  افتتاح  در  اصلی  و    .مرکز  فرهنگ  »یک شهر  از شهرت  نینگبو  داد:  ادامه  جو 

ج به  ای  سال  دروازه  پایان  در  که  است  برخوردار  داخ۲۰۱۹هان«  ناخالص  تولید  به،  آن  ای  منطقه   ۱.۱۹۸۵) لی 

پروژه مشترک بین ایران وچین تصویب    ۴۹، حدود  ۲۰۲۰وی با اشاره به اینکه تا پایان سپتامبر    .رسید (RMB تریلیون

ایران   در  منطقه  این  مدت  این  در  اظهارداشت:  دالر سر  ۱۱.۶۴شده است،  کردهمیلیون  رییس    .است  مایه گذاری 

 (CCPIT Ningbo ) برازداشت: تاکنون شورای ارتقای تجارت بین المللی نینگبو چیناتاق بازرگانی بین المللی چین ا

اتاق بازرگانی در خارج از کشور همکاری ایجاد کرده که تجارت را از طریق مبادالت با اتاق بازرگانی،   ۱۰۰با بیش از  

ها توسعه  رکت در انواع نمایشگاه اکرات، مبادالت اقتصادی و بازرگانی و همچنین برگزاری و مشابازدید کارکنان، مذ

اختیار شرکت  .دهدمی در  را  بازرگانی  و  اقتصاد  در مورد  این شورا همچنین اطالعات خارجی  یادآورشد:  های وی 

 .کندهای نینگبو کمک میدهد و درحل اختالفات در تجارت بین المللی به شرکتبازرگانی خارجی قرارمی 

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان //    ع آبزیان استهرمزگان مستعد در زمینه پرورش انوا

نیز در این نشست با اشاره به اینکه این استان مستعد در زمینه پرورش انواع آبزیان است، گفت: هرمزگان به دلیل 

 .دهه قبل تاکنون داشته است  ۲های متعددی جهت پرورش انواع آبزیان از  د، برنامه ی ساحلی وسیعی که دارپهنه

می  استقبال  آبزیان  پرورش  زمینه  در  خارجی  و  داخلی  گذاری  سرمایه  هرگونه  از  افزود:  بازرگان  و مهرداد  کنیم 

وی بیان    .داشته باشیمهای آینده بتوانیم با کشور چین نیز همکاری مناسبی در زمینه آبزیان  امیدواریم در نشست 

هکتار اراضی پرورش میگو درحال بهره برداری و تولید    ۷۰۰داشت: استان هرمزگان درحال حاضر با هشت هزار و  

به   پرورش   ۳۰نزدیک  بزرگترین  عنوان  به  پرورش گسترده،  به صورت  ارگانیک  به  نزدیک  پرورشی  میگوی  تن  هزار 

است مطرح  درایران  میگوی  اتحادی  .دهنده  هررییس  آبزیان  هکتار مزه  هزار  هشت  اکنون  هم  اظهارداشت:  گان 

اراضی پرورش میگو در این استان در دست ساخت است که بزودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید و در آینده 

بازرگان ادامه داد: اراضی شناسایی شده جهت پرورش میگو در  .هزار تن درسال خواهدرسید ۴۵نزدیک تولید ما به 

هزار هکتار ارزیابی شده که قسمتی از این اراضی درحال حاضر مجوز تاسیس   ۵۰ان حدود  ر استان هرمزگسال د

شد  خواهد  افزوده  ما  شده  برداری  بهره  مورد  اراضی  به  آینده  سال  در  و  میگوی    .گرفته  اینکه  به  اشاره  با  وی 

  ۲۰۰ما برای تولید  برنامه ریزی    هرمزگان به علت نوع غذادهی، طعم، مزه وگوشت آن متفاوت است، ابرازداشت:

هزار تن میگوی پرورشی در سال است که تمام تالش خود را در زمینه ورود به عرصه گسترده تولید برای کل دنیا  

درصد میگوی تولیدی این استان به بازارهای    ۸۰این مقام مسوول در هرمزگان خاطرنشان کرد: حدود   .خواهیم کرد

می  صادر  دنیا  کهمختلف  شده   شود  باعث  ده   این  باشیمکه  داشته  صاداردات  و  ارز  استحصال  دالر  میلیون   .ها 

برداری   بهره  انجام شده و  نیز چندین سال است که مطالعات آن  بازرگان گفت: در زمینه پرورش ماهی در قفس 

 .بخشی از آن نیز شروع شده است

و استان هرمزگان نینگبو چین  بندری  نین // موقعیت شهر  بندری  با هششهر  و  ت مگبو چین  نفر    ۵۴۲یلیون  هزار 

دارای   که  واقع شده  یانگ تسه  دلتای  رود  بال جنوبی  و  امتداد ساحل چین شرقی  در  کیلومترمربع    ۸۱۶جمعیت 

استان هرمزگان نیز با یک میلیون و   ت.  کیلومتر مربع مساحت دریایی اس  ۳۵۵مساحت خشکی و هشت هزار و  

نفر جمعیت    ۷۰۰ جزیره کوچک وبزرگ شامل قشم، کیش، هرمز، ۱۴   احل وکیلومتر س  ۲۳۷و  ار  هز  ۲دارای   هزار 

عنوان  به  و هندورابی  فارو، شیدور  بنی   ، فارور  کوچک، سیری،  تنب  بزرگ،  تنب  بوموسی،  ، الرک، الوان،  هنگام 

رجه  این نشست با مساعدت نمایندگی وزارت خا  .پهناورترین استان ساحلی کشور ایران در جنوب واقع شده است

 .همچنین سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در شانگهای چین برگزارشددر بندرعباس و 

 

 اجازه آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا چهارشنبه صادر می شود  :وزیر بهداشت

https://www.irna.ir/news/84121117/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121117/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121117/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121117/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
تولید واکسن کرونا فعالیت    -ایرنا  -تهران برای  ایرانی  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: چهار شرکت 

واکسن صادر شود این  انسانی  آزمایش  مجوز  روز چهارشنبه  از  و  آینده  روز  دو  امیدواریم  و  کنند  گزا  .می  رش به 

کمخبر جلسه  دهمین  حاشیه  در  دوشنبه  روز  نمکی  سعید  ایرنا،  کوویدنگار  ملی  کمیته   افزود:  ۱۹  -یته  در 

را دنبال   از سه مسیر را دنبال کردیم. این کار را  ۱۹واکسیناسیون با کمک دانشمندان و محققان کار واکسن کووید

انتخاب منبع  جزو کشورهایی هستیم که تعیین و  واکسن از منابعی که در دنیا تایید شدند. ما می کنیم اول خرید

وزیر بهداشت ادامه داد: قرار است  .چهار منبع را تاکنون برای خرید واکسن انتخاب کرده ایم و خرید با خودمان است

بر آن مذاکره   میلیون دوز مذاکره مذاکره کنیم.  ۱۸برای خرید   از منابع دیگر واکسن سازان دنیا، مازاد  مقداری هم 

کنیمبر می  دنبال  واکسن  تامین  برای  که  دومی  مسیر  ایم.  کرده  خرید  تولید    ای  قرارداد  طریق  از  واکسن  تامین 

نمکی گفت:    .مذاکره با دو سه کشور دنبال می کنیم است که این کار را طی مشترک و استفاده از دانش بیرون

تاکنون چهار   توان داخلی است. خوشبختانه  بر دانش و  تکیه  ایران فعالیت  سومین روش  این زمینه در  شرکت در 

ازمان بهداشت جهانی داده اند و امیدواریم برای دو مورد آنها در جلسه ای که روز  گزارش خود را به س می کنند و

به گزارش    .مدل انسانی از روزهای آینده صادر می شود چهارشنبه داریم، اجازه آزمایش و کلینیکال ترایال بر روی

ح گذشت  با  پیدایش  ایرنا،  زمان  از  یکسال  واکدود  بزرگ  شرکت  سه  تاکنون  کرونا،  آمریکا،  ویروس  در  ساز  سن 

باالی   اثربخشی  با  را  کرونا  واکسن  تولید  آلمان  و  سازمان   ۹۰انگلیس  تایید  برای  را  خود  واکسن  و  اعالم  درصد 

اند بیماری کووید  .بهداشت جهانی معرفی کرده  اواخر سال    ۱۹ویروس کرونا عامل  در شهر ووهان چین   ۲۰۱۹از 

فوریه  )    ۹۸د به طوری که سازمان بهداشت جهانی در اسفند  مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر ش

بر اساس آمار رسمی کشورها   ۱۹بیماری کووید    .بروز پاندمی )همه گیری جهانی( این بیماری را تایید کرد (۲۰۲۰

هزار نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود ۳۸۰   کرده و بیش از یک میلیون ومیلیون نفر را در دنیا مبتال  ۵۸تاکنون حدود  

  را از داده اند. ایران از نظر تعداد فوت کرونا و بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیت نهمین کشور دنیاست. تعداد فوت 

ایرا از  ایتالیا، فرانسه و اسپانیا بیش  انگلیس،  آمریکا، برزیل، هند، مکزیک،  بوده استکرونا در  با    .ن  ویروس کرونا 

منتقل می شود.  افراد  به  بینی و چشم  از طریق دهان،  تنفسی  و حتی قطرات  یا عطسه و سرفه  آلوده    دست 

  ۱۹کالت گوارشی از جمله عالیم بیماری کوویدتنگی نفس، خستگی و بدن درد، اختالل در بویایی و چشایی و مش

محدودیت های جدید کرونایی از شنبه   .ر بیماری خفیف می شونددرصد مبتالیان به ویروس دچا  ۸۰است. بیش از  

شهر با وضعیت زرد به    ۸۰شهر با وضعیت نارنجی و    ۲۰۸شهر با وضعیت قرمز،    ۱۶۰شهر شامل    ۴۴۸اول آذر در  

بر اساس این محدودیت ها مشاغل غیر ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی تعطیل    .دمدت دو هفته اجرا می شو

ا با خودروهای  می شوند،  بین شهری  تردد  کنند،  فعالیت می  کارکنان  با حداکثر یک سوم  دولتی  پالک غیر دارات 

 .تا چهار صبح در شهرهای قرمز ممنوع است  ۲۱بومی ممنوع است و هر گونه تردد با خودرو از ساعت 

 

 گلوبال ویلیج: ایران، چین و پاکستان همپیمانانی استراتژیک هستند 

با کشورهای منطقه و قدرت    -ایرنا  -تهران ایران  آینده  در مورد روابط  تارنمای »گلوبال ویلیج اسپیس« در تحلیلی 

ستان به  های جهانی نوشت: سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا در آسیا باعث شده است تا ایران، چین و پاک

شوند  متحدانی تبدیل  جدی  پیمانانی  هم  و  در    .همسو  دوشنبه  روز  اسپیس«  ویلیج  »گلوبال  ایرنا  گزارش  به 

پاکستان و  ایران، چین  از  ای به عنوان گزارشی  به عنوان سه  یاد سه غول منطقه  این سه کشور  و نوشت:  کرد 

با ابتکار باشگاه   (Global Village Space) ینما تار  .متحد منطقه ای، نقش مهمی در همکاری های بین المللی دارند

سال   و  کلمبیا  دانشگاه  التحصیالن  تارنما    ۲۰۱۷فارغ  این  هدف  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  پاکستان  در  میالدی 

روشنگری در مورد جریان های حاکم بر جهان بدون توجه به جغرافیا است این تارنما همچنین دارای یک مجله به 

است نام  افزاید:زگ  .همین  می  کنار ارش  در  خاورمیانه  در  استراتژیک  و   برخورداری نفوذ  فراوان  طبیعی  منابع  از 

https://www.irna.ir/news/84120921/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


 
کرده   تبدیل  بزرگ  ای  منطقه  قدرت  یک  به  را  ایران  میانه،  آسیای  کشورهای  با  قدیمی  فرهنگی  و  تاریخی  روابط 

و آمده است: ت اتمی یاد شده  کشور اسالمی دارای قدر به عنوان تنها در ادامه این گزارش از پاکستان هم  .است

باعث مسائل استراتژیک در کنار یکدیگر  با  ایران  و  پاکستان، چین  امنیتی  بتوانند  شده است این سه کشور روابط 

کنند و فصل  یکدیگر حل  با همکاری  را  از مسایل  به  .بسیاری  اشاره  با  موجود گزارش  افغانستان   ناامنی های  در 

ه نفع کشورهای منطقه است پاکستان به دلیل وضعیت آشفته صلح و با ثبات بیک افغانستان داری   نوشته است:

نگرانی های امنیتی و اقتصادی چین و ایران نیز با افغانستان گره خورده  افغانستان آسیب های زیادی دیده است

با اشاره  .است ادامه  تار صلح و نوشته است: چین خواس یک جاده« چین  -به طرح »یک کمربند   گلوبال ویلیج در 

این طرح استثبات   از طریق  میانه  با کشورهای آسیای  بدنبال همکاری  زیرا  افغانستان است  بی   در  برای چین، 

از این رو این سه کشور باید نقش چشمگیر خود را برای تحقق صلح   ثباتی و آشفتگی افغانستان خوشایند نیست

بکار گیرند و استراتژی های گذشته را کنار  زیرا ح در افغانستان  این سه  بگذارند  نفع  به  آمریکا در افغانستان  ضور 

گزارش با    .متجاوزان خارجی در افغانستان مخالف بوده اند نیست تا حدی که چین و ایران همیشه با حضور کشور

آمریکا در افغانستان و روابط این کشور با هند صلح و توازن قدرت در آسیا را بر هم زده نوشته    استقرار بیان اینکه

پاکستان نقش اصلی   ن، چین و ایران برای منافع مشترک خود موظف به همکاری سه جانبه هستنداست: پاکستا

روسیه زمینه را برای    -تمرینات نظامی پاکستان   ایفا کرده است  خود را در توافقنامه صلح ایاالت متحده و طالبان

آسی های  سیاست  زیرا  است  کرده  فراهم  ای  منطقه  های  همکاری  در  روسیه  ترامپ  مشارکت  جنوبی  ای 

با هم متحد را  یاداوری اختالفات مرزی هند و چین و آمده است:    .کرده است کشورهای منطقه  با  این گزارش  در 

طوالنی هند با پاکستان و چین در واقع باعث کشمکش منطقه ای شده است با این حال اختالفات  رقابت تاریخی و  

ن مساله در مورد مساله پاکستان و هند در کشمیر نیز حاکم  هند و چین توسط عوامل خارجی ایجاد می شود و ای

پاکستان و هند از یک سو و چین    نویسنده با بیان اینکه ایاالت متحده آمریکا می خواهد از جنگ احتمالی بین  .است

 .کند و هند از سوی دیگر بهره برداری کند نوشته است از هر دو طریق، ایاالت متحده قادر خواهد بود چین را ضعیف

 

 ماه آغاز شدماموریت چین برای جمع آوری سنگ از کره  

مرکز پرتاب فضایی   از (Y۵) ۵وای   چین با موشک حامل چانگ جنگ«    ۵با پرتاب کاوشگر »جانگ ئه    -ایرنا  -تهران

شد آغاز  فضا  از  صخره  و  سنگ  آوری  جمع  برای  کشور  این  ماموریت  چانگ«،  بین    .»ون  رادیو  از  ایرنا  گزارش  به 

یه  ثان  ۲۰۰هزار و  ۲به فضا پرتاب شد و پس از  دقیقه صبح امروز سه شنبه ۳۰و  ۴المللی چین، این کاوشگر ساعت 

به مدار مقرر خود رسید ماه   .پرواز  از کره  نمونه های سنگ  آوری  برای جمع  ماموریت فضایی چین  این نخستین 

دسته   .است و  آوری  برای جمع  فضایی  فعالیت های  مجموعه  که شامل  دارد  اصلی  ماموریت  کاوشگر سه  این 

بندی نمونه های سنگ کره ماه، بازگرداندن نمونه های سنگ کره ماه به زمین و تکمیل سامانه پروژه کاوش کره  

خاک کره ماه   اهمیت تحقیق رویمتخصصان درباره    .در این راستا است ماه و جمع آوری تجربیات و بنا کردن پایه

کاوشگر جمع آوری می شود، برای آشنایی با تاریخ خاک  بررسی نمونه های خاک کره ماه که توسط این می گویند

اگر چین در این ماموریت موفق شود، این موفقیت      .کره ماه و حتی فعالیت های خورشید کمک زیادی خواهد کرد

که اتحاد جماهیر شوروی سابق در ماموریت رباتیک خود به    ۱۹۷۶بشر از سال    در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد.

از ماه به زمین منتقل نکرده   خاک کره ماه را به زمین منتقل کرد، تاکنون هیچ ماده ای را مقداری از ( Luna ۲۴) ماه

ئه   به دنبال ماموریت    .است به زمین، مام  برای«  ۵-»چانگ  برای  «  ۶-وریت »چانگ ئهبازگرداندن نمونه خاک ماه 

 .انجام می شود ۲۰۲۴بازگرداندن نمونه خاک از قطب جنوب ماه در سال 

 

 آینده مبهم صنعت خودروسازی جهان در سایه کرونا 

https://www.irna.ir/news/84121548/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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https://www.irna.ir/news/84121548/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84120900/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
جهانی  گزارش  -ایرنا  -تهران بازارهای  در  شده  منتشر  جهانی های  بازارهای  در  خودرو  فروش  اندک  افزایش  از 

اما   دارد،  روشنی  حکایت  آینده  نقاط جهان،  اکثر  در  قرنطینه  از سرگیری  و  کرونا  ویروس  افزایش شیوع  به سبب 

تولید  کارخانه  نشان می دهد؛ آمارها  .شودروی صنعت خودرو مشاهده نمیپیش با  ها در سراسر جهان مشکلی 

ولی در شرایط فعلی، کمبود شدید مشتریان یکی از مهمترین معضالت در جهان محسوب می    انبوه خودرو ندارند،

بین  .شود آمار سازمان  نقلیه موتوری نشان می جدیدترین  نیمه نخست  المللی وسایل  در  تولید خودرو جهان  دهد 

ریزش    ۲۰۲۰ال  س ش  ۳۲با  تاثیر  کرونا  ویروس  دهد  می  نشان  مساله  این  که  شده  روبرو  بازار  درصدی  بر  دیدی 

است داشته  خودرو  به  .جهانی  خودرو  تولید  میزان  میالدی  جاری  سال  آغاز  از  سازمان  این  اعالم  اساس    ۳۱ بر 

هزار دستگاه خودرو کمتر )معادل   ۹۳۵و    میلیون  ۱۴به این ترتیب در این دوره   هزار دستگاه رسیده و  ۱۳۱میلیون و  

سال    ۳۲.۴ در  مشابه  زمان  مدت  به  نسبت  شد  ۲۰۱۸درصد(  تولید  و    .میالدی  آلمان  اروپایی  کشورهای  میان  در 

بالغ یک    ۲۰۱۹فرانسه که در نیمه نخست سال    .انددر صنعت خودروسازی متحمل شده فرانسه بیشترین آسیب را  

 .هزار دستگاه تولید داشت  ۵۵۱به میزان  ۲۰۲۰درو تولید کرده بود، در نیمه نخست  هزار دستگاه خو  ۲۳۲میلیون و  

درصدی روبرو شده و به    ۳۹.  ۷ترین خودروساز اروپا نیز با افت  عنوان بزرگن میزان تولید خودرو در آلمان بههمچنی 

و   میلیون  یافت  ۵۹۵یک  تنزل  دستگاه  ح  .هزار  بسته  یک  آلمان  دولت  شینهوا،  گزارش  ارزش  به  به  دیگر  مایتی 

رده که با احتساب این رقم میزان کل کمک تصویب ک میلیارد یورو با هدف تقویت صنعت خودرو این کشور را   سه

در   را  این صنعت  به  برلین  پنج  ۲۰۲۰مالی  یافته است به  افزایش  یورو  بسته   .میلیارد  این  بینی شده است  پیش 

کرونا همچنین صنعت   .های برقی در آلمان شودنق صنعت اتومبیلمحرک اقتصادی، سبب افزایش تولید خودرو و رو

المللی وسایل نقلیه موتوری، صنعت خودرو در نیز فلج کرد. براساس گزارش سازمان بین  خودروسازی در آمریکا را

در  میزان تولید خودرو آمریکا که    .روبرو شده است  ۲۰۲۰درصدی تولید در نیمه نخست سال    ۳۸.  ۴آمریکا با ریزش  

ن مشابه در سال جاری میالدی  هزار دستگاه بود، این رقم در مدت زما  ۶۷۳میلیون و   بر پنج بالغ    ۲۰۱۹نیمه نخست  

به    ۲۰۲۰هزار دستگاه رسید. میزان تولید خودرو در ژاپن نیز کاهش یافت و در نیمه نخست    ۴۹۴میلیون و   به سه

و   سه رقم    ۶۲۰میلیون  این  افت  هزار دستگاه خودرو رسید که  با  زمان مشابه  با مدت  درصدی    ۲۷.  ۲در مقایسه 

ت  .روبرو شده است میان کشورهای  ودر  بود  بهتر  از همه  کننده خودرو در جهان، وضعیت چین  میزان فروش  ولید 

-درصدی در ماه اکتبر )مهر۱۲.۵افزایش   ترین بازار خودروی جهان به شمار می آید،  وسایل نقلیه در چین که بزرگ

امسا در   لآبان(  در چین  فروش خودرو  ترتیب میزان  این  به  داشته است.  آن،  از  قبل  ماه  یک  به  ماه  نسبت  هفت 

به گزارش انجمن تولیدکنندگان خودروی در چین، فروش خودرو در بازار این  .گذشته روند افزایشی را در پیش گرفت

 .هزار دستگاه رسیده است ۵۷۰میلیون و  کشور در ماه اکتبر به دو

 

 گرایی یانه؛ احیای برجام و چندجانبهچالش بایدن در خاورم 

بین  -ایرنا    -آباد  اسالم هنجارهای  خالف  در  حرکت  و  ترامپ  دولت  تهاجمی  برای  سیاست  را  کار  المللی 

رفته این کشور دشوارتر کرده است، این موضوع از نظر جهت ترمیم اعتبار از دست  جمهوری منتخب آمریکارئیس 

پاکستانی شامل چالش   کارشناس  توافق هستهیک  ترویج چندجانبه حفظ  و  ایران  بایدن"  ای  رو "جو  پیش  گرایی 

ابر رقیب  به گزارش روز سه شنبه ایرنا، به رغم سرکشی رئیس جمهوری آمریکا برای پذیرش شکست بر  .باشدمی

نیز های جهان است. چین  دمکرات خود، جو بایدن رئیس جمهوری منتخب درحال دریافت پیام های تبریک از پایتخت 

اکنون   .لیست ارسال پیام تبریک به بایدن اضافه شد   به عنوان حریف بین المللی آمریکا آخرین کشوری است که به

های همه جانبه وی برای القای نظریه شک و تردید در  تالش   برای ترامپ باید آشکار شده باشد که جهان با وجود

به نوشته روزنامه پاکستانی »نیوز«، به نظر     .طمینان داردمورد صحت فرآیند انتخاباتی، به ریاست جمهوری بایدن ا

سفید آغاز    یابی در آینده روابط با آمریکا را با در نظر گرفتن حضور جو بایدن در کاخرسد کشورها فرآیند موقعیتمی

https://www.irna.ir/news/84116778/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 
اکمیت به  بایدن معتقد است که تنها خروجی رویکرد "اول آمریکا" که توسط دولت ترامپ به عنوان اصل ح  .اندکرده 

به گفته کارشناسان، رئیس جمهوری منتخب     .کار گرفته شده بود، "انزوای آمریکا" در عرصه تعامل جهانی است

بخش در  کشور  این  نقش  تقویت  برای  تالش  در  المللی    آمریکا  بین  مشارکت  تقویت  و  اتحادها  جهانی،  رهبری 

های "ساسکس" انگلستان با پرداختن به چالش امانت علی چودری« پژوهشگر پاکستانی از دانشگاه  »  .خواهدبود

بین عرصه  در  بایدن  جو  دوره  آتی  آغاز  رسد  می  نظر  به  گفت:  خاورمیانه،  و  آسیا  شرق  ویژه  به  المللی 

اولچندجانبه در  دستورالعملگرایی  بگیردویت  قرار  کاخ سفید  در  وی  جدید  تیم  و  بایدن  در    .های  بایدن  افزود:  وی 

گ خود  انتخاباتی  سیاستکارزار  مطابق  وی  آینده  دولت  خارجی  سیاست  رویکرد  که  بود  تعیین فته  داخلی  های 

به می در مقابل وسوسه  تواند  تا چه حد می  آمریکا  دید دولت جدید  باید  در عین حال  تنظیم    شود.  انداختن  تأخیر 

کند مقاومت  خارج  جهان  با  خود  روابط  در  مهم  عن  .مجدد  با  گزارشی  در  پاکستانی  کارشناس  »چالش   واناین 

گفت: پیروزی بایدن در اروپا بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، زیرا از نظر متحدان اروپایی   ای بایدن«خاورمیانه 

آمریکا، آمدن تیم بایدن از خطر فوری شکنندگی بیشتر در همکاری طوالنی مدت در اقیانوس اطلس جلوگیری می 

شود که یک آزمون فوق العاده  یده شد و یکنواخت نبود و لذا سبب میاما این استقبال در خاورمیانه کمتر د  کند.

 .برای سنجش میزان عزم دولت بایدن و چشم انداز سیاست خارجی وی خواهد بود

نامه جامع اقدام  امانت علی، هرگونه مذاکره مجدد درباره بر //    گرایی ترامپاحیای برجام و مقابله با میراث یکجانبه 

ای ایران را اولین و مهمترین چالشی دانست که دولت جدید آمریکا با آن  وف به توافق هستهمعر (JCPOA) مشترک

وی افزود: بایدن منتقد اصلی خروج یکجانبه ترامپ از برجام بوده و آن را "یک شکست خطرناک"     .شودروبرو می

برای اطمینان به متحدان آمریکا گرایی را در مورد مسئله ایران و  ه خوانده است. او مشتاق است تا تالش چندجانب

به عقیده این پژوهشگر پاکستانی، جو بایدن معتقد است    .، به کار گیردکه این کشور "شریک قابل اعتماد است"

صورت    که سیاست "فشار حداکثری" ترامپ علیه ایران نتیجه برعکس درپی داشته و در عین حال بایدن قول داد در 

ایران  دقیق"  "پیروی  هسته ا  اثبات  توافق  دهدز  ارائه  را  دیپلماسی  به  بازگشت  شانس  پژوهشگر     .ای،  این 

های یکجانبه دولت ترامپ مبارزه ایران با پدیده کرونا را دشوار کرد به طوری که این کشور  پاکستانی گفت: تحریم 

ویروس کرونا آسیب  برابر  دلیل جو  در  به همین  آمریکاپذیر شد.  با متحدان  اطمینان    بایدن قول همکاری  تا  را داده 

   .کندرا تضعیف نمی  ۱۹-های ایاالت متحده توانایی ایران در مبارزه با بیماری همه گیر کوویدحاصل شود که تحریم

آنچه تصور   از  تر  تواند بسیار سخت  ایران می  با  توافقی دیگر  به  برای دستیابی  تاکید کرد: مذاکره مجدد  می  وی 

و عربستان سعودی، دو متحد نزدیک آمریکا، با هرگونه ابتکار عمل برای تعامل   شود، باشد. از طرف دیگر اسرائیل

 .بایدن با تهران مخالفت جدی خواهند کرد

ستون نویس روزنامه پاکستانی نیوز نوع روابط آمریکا  //    هاسعودی و تالش بایدن برای کاهش هزینه -روابط ترامپ

منافع و عالئق شخصی دونالد ترامپ توصیف کرد و گفت: دولت   و عربستان در طول چهار سال گذشته را استوار بر

  ۴۰ها، متحد اصلی ایاالت متحده در خاورمیانه از دهه  مدیریت چالش روابط خود با سعودیآتی جو بایدن مجبور به  

ظر  میالدی تاکنون خواهد بود. در حالی که ترامپ با خاندان سلطنتی در ریاض رابطه شخصی برقرار کرده بود به ن

را  می اوباما  جمهوری  ریاست  دوران  در  شده  اتخاذ  استاندارد  سیاست  بایدن  جو  روابط  رسد  گسترش  باره  در 

تکرار کند با حاکمان سعودی  امنیتی  و  ایاالت متحده و عربستان سعودی در    .استراتژیک  وی اظهار داشت: روابط 

ان و ساز مخالف ریاض، به طور قابل توجهی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به دلیل سیاست وی در قبال ایر

بایدن در   .سرد شد با    امانت علی اظهار داشت:  ترامپ در تقویت غیرعادی روابط  انتخاباتی چراغ سبز  کارزارهای 

ریاض را به مثابه دریافت چک سفید خطرناک دانست و قول داد که دستور ارزیابی روابط با عربستان سعودی را 

کند افزود:  .صادر  کاهش هزینه  بینی میپیش   وی  بر  بایدن  دولت  در خاورمیا هایشود  متحده  ایاالت  نه  مشارکت 

 .متمرکز شده است بدون اینکه ضرورتاً نفوذ آن را تضعیف کند 



 
اسرائیل قبال  در  بایدن  و  ترامپ  مشترک  یادآوری  //     رویکرد  با  پاکستان  سیاسی  امور  کارشناس  علی  امانت 

همه از  حمایت  ترامپ  طی  توسعهجانبه  که  صهیونیستی  رژیم  حتی    ۴طلبی  جهانی  خشم  موجب  گذشته  سال 

وا اروپایی  گفت:متحدان  است،  شده  با شنگتن  چندانی  تفاوت  فلسطین  و  اسرائیل  درباره  بایدن  ترامپ   سیاست 

داشت داد،   .نخواهد  خواهد  ادامه  اشغالی  قدس  در  کشور  این  سفارت  حفظ  به  آمریکا  منتخب  جمهوری  رئیس 

داشتاقدامی   دنبال  به  را  خود  اروپایی  متحدان  جمله  از  جهانی  خشم  که  ترامپ  توسط  جنجالی  وی بسیار   .

بلندی بر  اسرائیل  اشغالگری  از  کرد هایهمچنین  پشتیبانی خواهد  نیز  نظر   .جوالن سوریه  به  داشت:  اظهار  وی 

آغازنمی را  تاسیس دو کشور سیاست جدیدی  راهکار  بخواهد مطابق  بایدن  یا   رسد  اقدامی مشابه  و  از  بخواهد 

آمریکا هدفی مشترکی دارند و آن هم حفظ    امانت علی چودری افزود: همه رئیس جمهوری ها در  .استقبال کند

ها را دستور امنیت اسرائیل است و بر همین اساس جو بایدن ترغیب کشورهای بیشتر برای سازش با صهیونیست

 .کار قرار خواهد داد

 

 خروج خودسرانه آمریکا از پیمان آسمان های باز را محکوم کرد  چین 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن محکوم کردن خروج یکجانبه آمریکا از پیمان آسمان های باز،   -ایرنا  -تهران

خودسر خروج  بزرگگفت:  کشور  یک  شایسته  المللی  بین  های  پیمان  از  لی    .نیست انه  »جائو  ایرنا،  گزارش  به 

افزود: پکن  در  در جمع خبرنگاران  روز دوشنبه  این موضوع بسیار متاسف است که جیان«  از  با وجود   چین  آمریکا 

ت: این اقدام آمریکا ضمن او گف   .مخالفت شدید جامعه جهانی همچنان بر خروج از پیمان آسمان های باز اصرار کرد

امنیت و ثبات منطقه، بر   و آسیب وارد کردن به ظامی در میان کشورهای عضواعتماد و شفافیت متقابل ن تضعیف

تأثیر منفی خواهد گذاشت  سالح روند خلع باید نگرانی های روسیه و    .در جهان  این مقام چینی ادامه داد: آمریکا 

موجود را حل   بگیرد و از طریق گفت و گو اختالفات عه بین المللی را جدیو جام عضو این پیمان سایر کشورهای

اعالم    .کند رسمی  بطور  یکشنبه  روز  کشور  این  خارجه  امور  وزارت  و  آمریکا  جمهوری  رئیس  ملی  امنیت  مشاور 

ه آمریکا با  مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هم دیروز گفت ک   .کردند که آمریکا دیگر عضو پیمان آسمان های باز نیست

کشور    ۳۴ای بین  های باز توافقنامه معاهده آسمان     .خواهد داشتخروج از پیمان آسمان های باز، امنیت بیشتری  

میالدی به امضا رسید و به اجازه پرواز هواپیماهای تجسسی بر فراز مناطق کشورهای  ۲۰۰۲جهان است که سال  

ارتباط می  این معاهده  ی     .یابدعضو  پیمان،  از بزرگاین  بینترین تالش کی  برای هرچه شفافهای  کردن  تر  المللی 

 .های نظامی استفعالیت 

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه ضمن اعتراض به سفر مقام //  واکنش چین به سفر مقام آمریکایی به تایوان

تایوان به  مبادله  آمریکایی  نوع  هر  مخالف  قاطعانه  پکن  آمریکا گفت:  مقامات  بین  روابط  ای  جمله  از  تایوانی  و  یی 

حساسیت مساله تایوان را تشخیص دهد و تاکید کرد: طرف چینی بر اساس  وی از امریکا خواست    .نظامی است

مایکل استادمن« از مقامات ارتش آمریکا  »  .روند تحوالت، پاسخ درست و الزم را به این اقدام واشنگتن خواهد داد

 .روز گذشته به تایوان سفر کرده بود

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 میلیارد دالر گذشت   ۴۴تجارت خارجی کشور از مرز 

میلیارد    ۴۴هزار تن کاال به ارزش    ۷۰۰میلیون و    ۹۷آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه امسال، حاکی از تبادل  

آقای مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران با اعالم   برگزاری صدا و سیما؛ خ به گزارش  .میلیون دالر است  ۶۰۰و  

هزار تن    ۲۰۰میلیون و    ۱۵هزار تن بود که از این رقم    ۸۰۰میلیون و    ۲۱این خبر گفت: میزان واردات کاال در این مدت  

https://www.irna.ir/news/84121064/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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الر  میلیون د  ۱۰۰یلیارد و  م  ۲۳وی افزود: ارزش کل واردات کاال در این مدت    .دهدهای اساسی تشکیل میآن را کاال

و   درصد  یک  ترتیب  به  ارزش  و  وزن  لحاظ  از  قبل  با مدت مشابه سال  در مقایسه  که  کاهش نشان   ۱۸بود  درصد 

میلیارد و    ۲۱میلیون تن کاال به ارزش    ۷۵رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: در بخش صادرات نیز بیش از    .دهدمی

 ۱۹درصد و از حیث ارزش   ۱۴انجام شده که از نظر وزنی  صادرات    -میزان وارداتبالغ بر سه برابر    -میلیون دالر    ۵۰۰

های قبل نیز  طور که در ماه میراشرفی گفت: همان .درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است

و امیدواریم   شوداعالم کردیم، خوشبختانه روند کاهندگی صادرات کشورمان ماه به ماه به شرایط عادی نزدیک می 

های عمده مقاصد صادراتی ایران  وی در مورد کشور   .یان سال شرایط بهتری در بحث صادرات داشته باشیمکه تا پا

  ۲میلیون دالر در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات متحده عربی با    ۳۰۰میلیارد و    ۵گفت: عراق با  

و   ترکی  ۷۰۰میلیارد  و  میلیون دالر سوم،  با یک میلیارد  و    ۶۰۰ه  با یک میلیارد    ۵۰۰میلیون دالر چهارم و افغانستان 

دارند قرار  بعدی  در جایگاه  دالر  نکته   .میلیون  تأکید کرد:  امسال حائز میراشرفی  ماه  آبان  مورد صادرات  در  که  ای 

این است که محصول پسته مقام چهارم کاال را کسب کرده واهمیت است  ایران  اینکه    های صادراتی  به  با توجه 

دالر و باالتر صادر شده    ۶سنت است، پسته هر کیلو    ۳۰های صادراتی کشورمان هر کیلو حدود  نگین ارزش کاال میا

رئیس    .دهد که در اقالم عمده صادراتی، محصوالت کشاورزی و در رأس آن پسته سهم خوبی دارندو این نشان می 

کاال  ترکیب  به  اشاره  با  ایران  گمرک  گفتهاکل  کشورمان  وارداتی  کشور ی  با  :  چین  شامل:  واردات  مبدأ    ۶های 

  ۴۰۰میلیون دالر، هند با یک میلیارد و    ۶۰۰میلیارد و    ۲میلیون دالر، ترکیه با    ۴۰۰میلیارد و    ۵میلیارد دالر، امارات با  

بوده دالر  میلیون  یکصد  و  میلیارد  یک  با  آلمان  و  دالر  درب  .اندمیلیون  همچنین  واردات میراشرفی  عمده  اقالم  ی  اره 

از   از دو قلم کاالی ضروری، هشت قلم دیگر شامل کاال قلم عمده کاال  ۱۰کشورمان گفت:  های های وارداتی غیر 

های ضروری اساسی است و در این مورد هم موضوع حائز اهمیت این است که واردات کشور به سمت تأمین کاال 

ران در مورد آمار ترانزیت کاال از کشورمان افزود:  رئیس کل گمرک ای  .رودو اساسی و اقالم مورد نیاز تولید پیش می

های همسایه ترانزیت  هزار تن کاال از قلمرو کشورمان به سایر کشور  ۴۷۱میلیون و    ۴جاری  در هشت ماهه سال 

 .درصد کاهش داشته است ۱۵شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 

 احتمال اعزام کارشناسان بهداشت جهانی به چین /  نابرای یافتن منشا ویروس کرو تالش  

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد امیدوار است تیم علمی بین المللی که این سازمان برای یافتن منشا ویروس  

به نقل   خبرگزاری صداوسیما به گزارش سرویس بین الملل  .کرونا ایجاد کرده است ”به زودی“ به چین عزیمت کند

از خبرگزاری فرانسه، سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه اعالم کرد امیدوار است تیم علمی بین المللی که این 

کند عزیمت  چین  به  زودی“  ”به  است  کرده  ایجاد  کرونا  گیر  ویروس همه  منشا  یافتن  برای  رایان،   .سازمان  مایک 

وضعیت  به  مسئول  وابسته  آژانس  این  هفتگی  مطبوعاتی  کنفرانس  در  بهداشت  جهانی  سازمان  فوری  های 

خواهیم باور کنیم که تیمی در محل خواهیم داشت. تیم بین المللی ما کامال ضروری  سازمان ملل اعالم کرد ”ما می

دانشمند معروف    ۱۰ز حدود  تیم بین المللی که ا  .“نداست که بتواند به همکاران چینی بپیوندد و به محل عزیمت ک

های تخصصی مختلف ترکیب شده است، ماموریت دارد به منشا ویروس برسد و بداند که ویروس چگونه  در زمینه 

به انسان منتقل شده است، اما این تیم تاکنون نتوانسته است به چین عزیمت کند، کشوری که همه گیری در پایان  

کند میزبان اصلی ویروس یک خفاش  چه دانشمندان به طور کلی فکر می آنجا شیوع پیدا کرد. اگر  در    ۲۰۱۹سال  

آمریکا که همه   .شناسندای را که موجب شده است ویروس به انسان منتقل شود، نمیاست، اما حیوان واسطه 

ر شده است، به طور علنی  هزار نفر منج  ۲۶۰گیری بیش از هر جای دیگری در آنجا شیوع یافته و به مرگ تقریبا  

به خواستهپ تمایل شدید  به  را  بهداشت  جهانی  و سازمان  امور  کردن  به مخفی  را  متهم کن  چینی  مقامات  های 

کنند، با وجود این، به پکن مظنون هستند که در روند تر انتقاد میهای عضو، در عین این که کمکند. سایر کشورمی
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ت فعال موفق شده است در ماه ژوئیه یک تیم سازمان جهانی بهداش .کندشناسایی منشا ویروس مانع تراشی می

های ویدیویی داشته رایان با اشاره به این مطلب که دو تیم به طور مرتب کنفرانس  .شناسایی به چین اعزام کند

قر شود و  تر در محل مستاند، خاطر نشان کرد ”این بسیار مهم است“ و ”ما دوست داریم که این تیم هر چه سریع

وی اعالم کرد ”بنابراین، ما از همکاران خود در   .“ای برقرار کنیمخش چینی و تیم بین المللی رابطهدر نتیجه میان ب

داریم   انتظار  چین  اطمینان-دولت  داریمو  جهت  این  در  نیز  سریع   -هایی  چه  هر  ماموریت  میدانی  بخش  به  کار  تر 

دربار جهانی  جامعه  به  دادن  اطمینان  مسائل  منظور  علمی  جنبه  کیفیت  شوده  محقق  و  رایان    .تسهیل  مایک 

همچنین اعالم کرد ”همه ما باید منشا ویروس را بشناسیم، باید بفهمیم از کجا آمده است، تا بدانیم در آینده دوباره  

اسخی کنم که همکاران چینی ما نیز بی صبرانه در انتظار یافتن پچه زمانی ممکن است پدیدار شود و من فکر می

 .“ندبرای این سواالت هست

 

 پرتاب فضاپیماي چیني به منظور کاوش در ماه   کاوش در ماه؛

را به منظور جمع آوری موادی از سطح ماه برای کمک به دانشمندان در نحوه شکل گیری    ۵چین فضاپیمای چانگ  

به نقل از رویترز؛ چین امروز سه شنبه  خبرگزاري صداوسیما به گزارش سرويس بین الملل  .ماه به فضا پرتاب کرد

این نخستین تالش چین برای بازیابی    .ک فضاپیمای روباتی به فضا فرستاد تا سنگ هایی را از ماه به زمین بیاوردی

ه النگ نمونه هایی از سطح ماه از دهه هفتاد قرن گذشته میالدی تاکنون است. راکت حامل این فضاپیما موسوم ب

شنبه از مرکز فضایی ونچانگ در جزیره هاینان در  ، ساعت چهار و سی دقیقه صبح به وقت محلی روز سه  ۵مارچ  

فضاپیمای چانگ که به نام الهه ماه در چین    .بود  ۵جنوب چین به فضا پرتاب شد. این راکت حامل فضاپیمای چانگ  

سطح ماه برای کمک به دانشمندان در درک منشاء و  باستان نامگذاری شده است به دنبال جمع آوری موادی از  

چین در صورت موفقیت در این ماموریت بعد از آمریکا و شوروی سابق، سومین   .ماه خواهد بودنحوه شکل گیری  

 .هایی از سطح ماه به زمین آورده استکشوری خواهد بود که نمونه 

 

 های بازان آسمان ز پیمانتقاد چین از آمریکا براي خروج ا   به گزارش آسوشیتدپرس؛

های باز“ با روسیه، اعالم کرد این اقدام سبب تضعیف  چین با انتقاد از واشنگتن در ارتباط با خروج از ”پیمان آسمان

می نظامی  شفافیت  و  تالشاعتماد  و  میشود  خطر  به  را  تسلیحات  کنترل  برای  آینده  گزارش    .اندازدهای  به 

های ، بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، این پیمان که چین یکی از کشورخبرگزاری صدا و سیما  سرویس بین الملل

کشور همه  به  نیست،  آن  میعضو  اجازه  آن  عضو  آنهای  قلمرو  از  تا  نظامی  دهد  تأسیسات  بر  و  کنند  پرواز  ها 

شود تنها یک پیمان کنترل تسلیحات بین دشمنان سابق در زمان  م سبب میاین اقدا  یکدیگر نظارت داشته باشند.

کالهک  تعداد  که  است  نو  استارت  پیمان  همانا  که  بماند  پابرجا  همچنان  سرد  هسته جنگ  این  های  از  یک  هر  ای 

به تمدید   ایعالقه شود و دولت ترامپ گفته بود که  کند. این پیمان در ماه فوریه منقضی میها را محدود می کشور 

ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور   دهد. گوید انجام نمیآن ندارد مگر اینکه چین نیز به آن بپیوندد، کاری که پکن می

خارجه چین در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت: ”این اقدام آمریکا اعتماد متقابل نظامی و شفافیت را در بین 

دام همچنین برای حفظ امنیت و ثبات در مناطق مربوطه مناسب نیست و  . این اقکندهای مربوطه تضعیف میکشور 

“ المللی خواهد داشت.  بین  و خلع سالح در سطح  کنترل  روند  بر  تأثیری منفی  این موضوع    همچنین  از  منتقدان 

و    ست یابندهای بزرگ را ترغیب کرده است که به توافق نامه کنترل تسلیحاتی دشکایت دارند که پکن سایر کشور

برد  ای میانهای هستههمانند پیمان منع موشک-ای  این در حالی است که خودش از حضور در هرگونه توافق نامه

های تعیین شده  گویند چین از محدودیت منتقدان در همین حال می کند.که سال گذشته منقضی شد، خودداری می

های بالستیک  هایی همانند موشکغیرمجاز سالح  و توسعه  برای روسیه و آمریکا، به منظور ایمن نگه داشتن خود
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های نظامی اش در صورت وقوع یک درگیری بر سر تایوان، مرز هند، دریای چین میان برد و همچنین تقویت قابلیت

ای آندری باکلیتسکی مفسر روس در مقاله   جنوبی و دیگر مناطق مهم و مستعد تنش در آسیا استفاده کرده است.

مرکز موشککارنگی    در  منع  پیمان  نوشت  گذشته  سال  در  هستهمسکو  میانهای  تضمین  ای  یک  عنوان  به  برد 

های متقابل اعمال شده به واسطه این پیمان برای  کند: ”پکن با موفقیت از محدودیتامنیتی برای چین عمل می

 های نظامی را به حداقل برساند. “روسیه و آمریکا استفاده کرد تا تهدید 

 

 : وزیبولتن ن -

 شود با سبقت از آمریکا، بزرگترین پاالیشگر نفت جهان می چین   های جدید؛بینیبر اساس پیش

گزارش نیوز به  بینبولتن  آژانس  پ،  انرژی  بهیش المللی  توجه  با  کرد  شدید   بینی  بشکه  ۸.۸کاهش  ای میلیون 

های آمریکا ظرفیت تولید خود را کاهش دهند، چین با پیشی گرفتن از  تقاضای انرژی که باعث شده است پاالیشگاه 

المللی انرژی، بینی جدید آژانس بین طبق پیش   .کننده نفت جهان تبدیل شودآمریکا تا سال آینده به برترین پاالیش 

قرن نوزدهم پیشتاز صنعت پاالیش نفت بوده است تا سال آینده جایگاه خود  آمریکا که از آغاز عصر نفت در اواسط  

کرد واگذار خواهد  به چین  از    .را  بیش  پاالیشگاهی چین  این هزاره ظرفیت  آغاز  پیش  ۳از  بینی برابر شده است. 

بشکه در روز  میلیون    ۲۰، به  ۲۰۲۰میلیون بشکه در روز در انتهای    ۱۷.۵شده است ظرفیت پاالیش نفت خام چین از  

معادل    ۲۰۲۵در   که  است  ۱برسد  سال  در  تن  مشاور    .میلیارد  شرکت  پاالیشگاهی  بخش  مدیر  ساویر،  استیو 

)اف انرژی  گلوبال  فکتس  میجیصنعتی  آینده  ای(  سال  چند  ظرف  چین  بله    ۱گوید:  دیگر  روز  در  بشکه  میلیون 

در   زیاد  احتمال  به  و  کرد  اضافه خواهد  پاالیشگاهی خود  این  ظرفیت  در  آمریکا  از  آن  از  بعد  یا سال  و  آینده  سال 

 خبرگزاری مهر :منبع .صنعت پیشی خواهد گرفت

 

 : بهار -

روسیه و چین اصال مالحظه  /   مهاجری: اگر آمریکا کدخدای ده باالست، چین هم کدخدای ِده پایین است

 كنند ایران را نمی

همه کاندیداهای    ای گفت: بخش تندروی جناح اصولگرا احساس کرد ممکن استگروه سیاسی: یک فعال رسانه 

تندرویی که دارد ببازند و به همین دلیل شروع کرد به بیان این ادعا که دولت غرب گرا است و می خواهد با غرب  

محمد مهاجری، در خصوص مطلب اخیر روزنامه کیهان مبنی بر اینکه »در صورت مذاکره ایران با آمریکا    .مذاکره کند

داشت: مدتی است که بحثی در فضای دیپلماسی کشور مبنی بر نگاه چین و روسیه سردرگم می شوند«، اظهار  

به شرق مطرح هست. منظورشان بیشتر روسیه و چین است و گاهی هند را هم اضافه می کنند و می گویند اینها 

یک  می توانند شرکای تجاری خیلی خوبی باشند. از نگاه اینها وقتی که ما در برجام با اروپایی ها و پنج به عالوه  

این   .ها رابطه داشته باشیدخواهید ما را کنار بگذارید و با غربیوارد مذاکره شدیم به چینی ها برخورد که شما می

کنند که ما باید تمام منافع اقتصادی و سیاسی های سیاسی فکر می ای افزود: برخی از افراد و گروه فعال رسانه 

کن جو  و  جست  روسیه  و  چین  به  نگاه  در  را  میخودمان  ما  وقتی  که  است  این  نکته  »نه یم.  سیاست  خواهیم 

شرقی، نه غربی« را داشته باشیم، به همان اندازه که نباید برای خودمان وابستگی به غرب ایجاد کنیم، وابستگی 

غربی  که  معتقدند  برخی  اما  باشد.  مذمومی  امر  باید  قاعدتا  کرده به شرق هم  نامردی  ما  به  خیلی  مثال  ها  و  اند 

نکرده چینی را  کاری  نیست که چینیها چنین  این طور  واقعا  آنکه  باشنداند؛ حال  بوده  ما  وی    .ها همیشه حامی 

به   اروپا همه  و  آمریکا  روسیه،  منافع ملی خودش است. چین،  برای هر کشوری  رابطه خارجی  تأکید کرد: مالک 
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ار می کنیم حتما منافع ملی خودمان را دنبال منافع ملی خودشان هستند. خود ما هم با هر کشوری که رابطه برقر

مبنا قرار می دهیم. اگر امروزه ما معتقدیم باید با داعش خارج از مرزهایمان بجنگیم به خاطر این است که منافع  

اقتضا می ما  اتفاقا درست هم هستملی  و  با    .کند  منافع ملی کشوری  داد: ممکن است گاهی  ادامه  مهاجری 

های غیر قانونی استفاده  ها برای منافع ملی خودشان از روشاشته باشد. مثال آمریکاییاصول بین الملل مغایرت د

کنند حرفشان این است که به خاطر منافع کنند. ولی به هر حال اگر ما را تحریم میو لشکرکشی و یا تحریم می

ز کشورهای منطقه باشند و  ملی خودشان دارند این کار را انجام می دهند. حتی اگر آمریکایی ها به فکر برخی ا

از کشورهای   برخی  در  را  منافعشان  این است که عمق استراتژیک  به خاطر  کنند،  را تحریم  ما  آنها هم  به خاطر 

وی گفت: به نظر من برخی از سیاسیون هنوز این را فهم نکرده اند و فکر می    .عرب منطقه جست و جو می کنند

آمریکا دشمن است، حتما چین دو و  کنند چون  از فرآیندهای اقتصادی  به بعضی  اگر  این طور نیست؛  ست است. 

سیاسی مراجعه کنیم می بینیم که اتفاقا روسیه و چین هم در بدترین شرایطی که ما قرار داشتیم قطعنامه های  

معنای    سازمان ملل را به نفع آمریکا رأی دادند و اصال مالحظه ما را نکردند. به همین دالیل روی آوردن به شرق، به

اینکه همه منافع ملی خودمان را در آنجا خالصه کنیم، همان اندازه احمقانه است که منافع ملی را در نگاه به غرب  

از همه اصولگراها ضدغربی تر حرف   ۹۹این فعال رسانه ای اصولگرا یادآور شد: آقای روحانی در طول سال    .بدانیم

در آستان و  ایشان  قبل  در  زده است. سخنرانی هفته  آقای روحانی  کنید.  نگاه  را  و جاهای دیگر  آمریکا  انتخابات  ه 

شعارهای ضد آمریکایی گوی سبقت را از همه اصولگراها برده است. اما اصولگراها هیچ وقت گوششان بدهکار 

وه یک  این شعارها نبوده و فقط اگر جایی آقای روحانی گفته اگر آمریکا بخواهد به برجام برگردد ما هم با پنج به عال

مذاکره می کنیم را می بینند. اتفاقا شعارهای ضد آمریکایی آقای روحانی که ممکن است موجب گالیه بعضی از  

دنبال قدرت  اصالح ما  تأکید کرد: جریان های سیاسی کشور  بوده است.وی  تند  باشد، خیلی هم  طلبان هم شده 

کاری ندارم؛ چون وابستگی فکری و سیاسی به    طلبانهستند و برای کسب قدرت هر کاری می کنند. من به اصالح

آنها ندارم. اما در مورد اصولگرایان فکر می کنم که آنها در جاهایی به مراتب بیشتر از اصالح طلبان به دنبال قدرت  

اند.این فعال   آورده  از همه دروغ گفتن هم روی  ادبی و مهمتر  هستند؛ و گاهی به حذف رقیب، هتک حرمت، بی 

را اظهار داشت: اصولگرایان دچار یک توهم هستند و فکر می کنند شرقی ها می توانند منافع ما را  سیاسی اصولگ

ها کدخدا هستند، تأمین کند. اگر کدخدای ده باال بد است، کدخدای ده پایین هم بد است. اگر بد است که آمریکایی 

هم را دارند که شرق امپریالیسم نیست؛ در  ها هم به عنوان کدخدای ده پایین بد هستند. اصولگرایان این توچینی

شرق  امپریالیسم  و  است  شفاف  غرب  امپریالیسم  که  است  این  کم  دست  نیست.  طور  این  اصال  که  حالی 

در پستو می را  دنیا حقتصمیماتش  با  تعامل  در  باید  ما  بگیریمگیرد.  را  و    .مان  دیپلماسی  پایان گفت: هنر  در  وی 

که در دعوای بین شرق و غرب و دعوایی که در داخل خود آمریکا وجود دارد، منافع  روابط بین الملل ما این است  

 سایت جماران : مرجع .ملی خودمان را ببینیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم

 

 :خبرآنالین -

 ست ها به بازار خودروی ایران / پایان انزوای خودرویی ایران نزدیک ا احتمال بازگشت خارجی

ها به که نزدیک به دو سال و نیم از انزوای خودروسازی ایران و قطع ارتباط با خارجی درحالی اقتصاد نوشت:دنیای 

تحریم  میدلیل  آمریکا  توافق هستههای  احتمالی  احیای  می گذرد،  برجام  و  زمیای  شرکای  نهتواند  بازگشت  ساز 

شرکت حتی  و  شودپیشین  کشور  به  جدید  خارجی  .های  فعالیت  چگونگی  که  است  شرایطی  در  در  این  ها 

اصلی  شریک  معتقدند  برخی  است.  همراه  نظرهایی  اختالف  با  برجام،  احیای  از  پس  کشور  خودروسازی 

تحریم  ماندگاری  وچه  برجام  احیای  با  چه  آینده  در  ایران  برخی   هاخودروسازی  نیز  مقابل  در  است.  چین  همچنان 
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می  امکان  تاکید  حتی  و  گشت  بازخواهند  کشور  به  خودرو  صنعت  خارجی  شرکای  برجام،  احیای  با  کنند 

بود که آمریکا با تصمیم   ۹۷اردیبهشت    .عنوان پایگاه صادراتی وجود داردگذاری آنها و استفاده از ایران بهسرمایه 

رئیس  ترامپ  توافق هسته دونالد  از  این کشور،  اقدام، خودروسازی  جمهوری  در نخستین  برجام خارج شد و  و  ای 

مردد   ایران  در  ماندن  برای  خارجی  خودروسازان  برجام،  از  آمریکا  خروج  اعالم  زمان  همان  از  کرد.  تحریم  را  ایران 

، چمدان هایشان را بستند و رفتند. برخی ۹۷تی قبل از برقراری رسمی تحریم در تابستان  شدند و برخی از آنها ح

ها آنقدر  مانند؛ اما تحریمدیگر از خودروسازان خارجی نیز اگرچه ابتدا اعالم کردند با وجود نقض برجام، در ایران می

پژو، سیتروئن و   .الم قطع همکاری کردندگیرانه بود که اجاره نداد آنها روی حرفشان بایستند و در نهایت اعسخت

رنو از فرانسه، اسکانیا و ولوو از سوئد وهیوندایی و کیا از کره، از جمله خودروسازان خارجی بودند که ایران را ترک  

های خودروساز کشور قرارداد همکاری مشترک امضا کرده بودند. کردند، حتی با وجود آنکه برخی از آنها با شرکت 

های آمریکا دوام بیاورند و یا از ایران  ها نیز نتوانستند یا نخواستند در برابر تحریم ن خودروسازان اما چینیجدا از ای

حاال اما آنچه خودروسازی ایران را به ازسرگیری ارتباط با شرکای    .های خود را به حداقل رساندندرفتند یا فعالیت

های آتی است. با توجه به  ش تنش بین ایران و آمریکا در ماه خارجی امیدوار کرده، احتماالت سیاسی مبنی بر کاه

جمهوری اخیر آمریکا شکست خورد و جو بایدن پیروز این کارزار شد، احتمال اینکه دونالد ترامپ در انتخابات ریاست

خستین ترامپ از همان روزهای ن  .رود ضمن کاهش تنش بین ایران و آمریکا، زمینه احیای برجام نیز فراهم شودمی

المللی را دارد.  ، نشان داد با برجام موافق نیست و قصد بر هم زدن این توافق بین ۲۰۱۶ورود به کاخ سفید در سال  

ها دوباره بر سر ایران گسترانده  وی سرانجام با خارج کردن آمریکا از برجام، آن را نقض کرد تا سایه سنگین تحریم 

واکنش ترامپ  اقدام  این  زیاشود.  منفی  رقابت های  آغاز  با  داشت. حتی  دنبال  به  جهان  در  را  انتخاباتی  دی  های 

این کشورنیز، تلویحا وعده    ۲۰۲۰جمهوری  ها در انتخابات ریاستعنوان نامزد دموکرات اولیه در آمریکا، جو بایدن به 

یکا، بر ترامپ غلبه وی در نهایت توانست در انتخابات اخیر آمر  .بازگشت به برجام را در صورت ورود به کاخ سفید داد

های مثبتی مبنی بر جمهور این کشور انتخاب شود. در این مدت نیز نشانه عنوان چهل و ششمین رئیسکند و به

المللی هستند.  رسد هم ایران و هم آمریکا مایل به احیای این سند بینازسرگیری برجام شکل گرفته و به نظر می 

فعال صبر کرد؛ اما به هر حال اگر این اتفاق رخ بدهد، صنعت خودروی  هرچند برای قطعی شدن احیای برجام باید  

 .شود، چه آنکه با نقض برجام، آسیب زیادی را متحمل شدکشور از آن منتفع می 

جمهوری آمریکا و با توجه به قصد ایران تا پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست //    خروج از انزوا با چین؟   

ها را زده و قصد  رسید صنعت خودروی کشور قید غربیساله، به نظر می   ۲۵کاری جامع  و چین برای آغاز یک هم

ساله ایران و چین هنوز   ۲۵نویس همکاری  هرچند محتوای دقیق پیش  .چرخش تقریبا کامل به سمت چین را دارد

خواهند سطح  می   شود »خودرو« نقش قابل توجه و استراتژیکی در آن دارد و طرفینای نشده، اما گفته میرسانه 

تر کنند. برخی حتی بر این باورند که در صورت نهایی شدن این  تر و گسترده همکاری خود را در این صنعت عمیق

برای   جایی  دیگر  شاید  و  شد  خواهد  تبدیل  ایران  خودروسازی  استراتژیک  و  اصلی  شریک  به  چین  همکاری، 

رسد این سناریو با پیش فرض اینکه دونالد ترامپ ظر میهای اروپایی و برندهای معتبر آسیایی نباشد. به نشرکت

شود، مطرح شده، حال آنکه شکست گیرد و برجام نیز احیا نمیماند و بیش از پیش بر ایران سخت میدر قدرت می

به  به اعتقاد کارشناسان، با رفتن ترامپ از کاخ سفید و انتقال قدرت    .دهدوی در انتخابات، نوید تغییر شرایط را می 

های همکاری دیگری را نیز  بایدن، احیای برجام قوت خواهد گرفت. بنابراین خودروسازی ایران عالوه بر چین، گزینه 

خواهد داشت؛ هرچند البته بر سر کم و کیف این ماجرا، اختالف نظرهایی وجود دارد. در حالت کلی اما یک سناریو  

 ۲۵خودرویی ایران و چین در صورت قطعی شدن همکاری  این است که برجام چه احیا بشود و چه نشود، روابط  

طبق این فرضیه اما اگر قرار بر ادامه تنش بین ایران و آمریکا باشد و چین و   .ساله دو کشور، متحول خواهد شد

نیز سرانجام سند همکاری جامع   به ۲۵ایران  تقریبا  کنند، ممکن است خودروسازی کشور  امضا  را  طور ساله خود 



 
گوید: محتمل هست که در  ها بچرخد. در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودروی کشور می ت چینیکامل به سم

دوباره شرکت ورود  برای  راه  چین،  و  ایران  نهایی شدن همکاری خودرویی  ایران  صورت  به  رنو  و  پژو  مانند  هایی 

ین موضوع در خودروسازی هم  ساله ایران و چین، نه به غرب است و ا  ۲۵بسته شود؛ زیرا اصل ماجرای قرارداد  

 .متبلور خواهد بود

ساله ایران و چین، بازگشت خودروسازان ۲۵اگرچه با مطرح شدن قرارداد همکاری  //    گردندها هم برمی غربی  

هاله  در  کشور  به  می غربی  نظر  به  حال  این  با  بود،  فرورفته  ابهام  از  بایدن ای  پیروزی  و  ترامپ  شکست  رسد 

جمهوری بایدن زی ایران را تغییر داده است. اگر فرض را بر احیای برجام در دوران ریاستمعادالت آینده خودروسا

بینانه، احیای برجام  در نگاه خوش  .توان برای آینده خودروسازی کشور متصور شدبگذاریم، دو سناریوی کلی را می

ها در صنعت خودروی  لیت آتی چینیتواند خودروسازان خارجی را دوباره به ایران بازگرداند که این موضوع فعامی

به  را  چینیکشور  که  وقتی  بین  است  فرق  خیلی  طبعا  داد.  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  مستقیم  شریک  طور  ها 

با زمانی که دیگر خودروسازان دنیا هم در ایران حضور پیدا کنند. در   استراتژیک و غالب خودروسازی ایران باشند 

و شرکای احیا شود  برجام  اگر  به شریک    واقع  بتوانند  آنها  است  بعید  بسیار  بازگردند،  ایران  پیشین خودروسازی 

یا   بازگشت  به  کارشناسان چندان  برخی  که  در حالی است  این  البته  تبدیل شوند.  اصلی صنعت خودروی کشور 

ک اتفاقاتی  آنها،  اعتقاد  به  ندارند.  امید  برجام،  احیای  در صورت  ایران  ه طی  همکاری عمیق شرکای خودروسازی 

است  ممکن  داده،  رخ  کشور  خودروسازی  تحریم  و  آمریکا  و  ایران  میان  تنش  بر  مبنی  گذشته  دهه  یک  حدودا 

در واقع این امکان وجود دارد که حتی اگر    .های خودروساز خارجی را برای بازگشت دچار تردید کرده باشدشرکت

م رخ دادن اتفاقاتی مشابه نقض برجام، میلی برای  برجام نیز احیا شود، امثال رنو و پژو دیگر ریسک نکنند و از بی

گذاری در ایران از خود نشان ندهند. در این مورد، زاوه معتقد است اتفاقات قبلی، حضور گسترده و توام با سرمایه 

سرمایه  آینده  از  اطمینان  کسب  بدون  بار  این  آنها  است  بعید  و  ترسانده  را  خارجی  ایران، خودروسازان  در  گذاری 

ها ردند. وی با بیان اینکه تا مساله ایران و آمریکا حل نشود، احتماال خودروسازان خارجی به خصوص اروپایی بازگ

هایی شکل  گوید: البته ممکن است همکاریدیگر در مورد همکاری با خودروسازی کشور ریسک نخواهند کرد، می

زیاد در حد سی احتمال  به  و مونتاژ خواهددیکیبگیرد؛ ولی  نه   کاری  به  مشارکت بود  و استراتژیک.  هایی عمیق 

به نظر می  زاوه،  با صنعت خودروی  گفته  بازگشت، به شکلی وارد همکاری  رسد خودروسازان خارجی در صورت 

اظهارات این    .کشور خواهند شد که هر زمان و در صورت ایجاد تنش دوباره میان ایران و آمریکا، آماده رفتن باشند

اما در شرا دوباره خودروسازان  یطی است که خیلیکارشناس  برای حضور  را  زمینه  برجام  احیای  نیز معتقدند  ها 

نکته بسیار مهمی که این دست از   .خارجی در ایران فراهم خواهد کرد و آنها این فرصت را از دست نخواهند داد

ند انگیزه الزم و کافی بابت بهره تواکنند، بازار خودروی ایران است؛ بازاری تشنه که میکارشناسان بر آن تاکید می

های داخلی به ویژه در  ها بدهد. حتی این امکان نیز وجود دارد که در صورت تغییر سیاستبردن از آن را به خارجی

سرمایه  امنیت  مشارکتحوزه  از  حاکمیت  حمایت  و  و  گذاری  برگردند  قبلی  شرکای  تنها  نه  خارجی،  های 

در این مورد، حسن کریمی سنجری،    .ی خودروسازان جدید نیز به کشور باز شودگذاری نیز بکنند، بلکه پاسرمایه 

ها در بحث بازگشت به خودروسازی ایران در صورت  گوید: اروپایی اقتصاد« می کارشناس خودروی کشور به »دنیای 

نمی فکر  این  به  خیلی  برجام،  حااحیای  شرایط  بلکه  افتاد،  خواهد  اتفاقاتی  چه  آینده  در  که  نظر  کنند  در  را  ل 

گذاری و عمق قراردادهایی که پس از احیای برجام امضا  افزاید: البته ممکن است میزان سرمایه وی می  .گیرندمی

شود، تحت تاثیر این ریسک )روابط آتی ایران و آمریکا و نقض دوباره برجام( باشد، اما اصل بازگشت آنها قطعی می

کند: ر قبال برجام، یک استثنا بود و بعید است دوباره تکرار شود، تاکید می است. کریمی با بیان اینکه رفتار ترامپ د

های کلی المللی نقض شد، رفتار شخص ترامپ بود نه سیاستعنوان یک معاهده بین دلیل اصلی اینکه برجام به 

انند. این کارشناس  دها هم میدر آمریکا؛ بنابراین ممکن است این اتفاق دیگر تکرار نشود و این موضوع را اروپایی



 
بازخواهندگشت، می ایران  به  برجام، حتما خودروسازان خارجی  احیای  با  اینکه  بر  تاکید  در  با  ما  رفتار  البته  گوید: 

توانیم قبال آنها نیز تاثیر بسیار مهمی در کم و کیف قراردادهای احتمالی خواهد داشت؛ اگر این بار عجله نکنیم، می

چابک  تجدیدنظر  با  و  سیاستسازی  محکم در  قراردادهای  گذشته،  ببندیمهای  خارجی  خودروسازان  با  را     .تری 
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 :سنایا -

 عرضه رایگان واکسن چینی کرونا در ترکیه 

کووید واکسن  گفت:  ترکیه  بهداشت  تحویل   ۱۹-وزیر  را  واکسن  اولین دوزهای  بزودی  و  رایگان است  ساخت چین 

ترکیه،    .گیریممی بهداشت  وزیر  کوجا«  گفته »فخرالدین  به  ایسنا،  گزارش  کووید CoronaVacبه  تولید ۱۹-واکسن 

دارد و به صورت رایگان در اختیار داوطلبان شده در چین است و در حال حاضر تحت آزمایشات انسانی در ترکیه قرار  

در حال انتقال به کشور   Sinovac میلیون دوز واکسن تولید شده توسط شرکت  ۱۰وی افزود:    .قرار خواهد گرفت

در    .است هنوز  واکسن  این  اثربخشی  بر  نظارت  در    ۲۵روند  افراد    ۱۲مرکز  به  و  است  انجام  حال  در  ترکیه  شهر 

دوز واکسن    ۱۲۳۷اند و در مجموع  نفر از کادر درمان واکسن را دریافت کرده   ۷۲۶تاکنون  شود.  داوطلب تزریق می

کادر   .تزریق شده است و  پایان رسیده است  به  واکسن  این  قانونی  مراحل  تمام  کرد:  تاکید  ترکیه  بهداشت  وزیر 

شت سر بگذارد به گروه  آزمایشگاهی را پ   ۳این واکسن درصورتیکه فاز    .واکسن هستند درمان در اولویت دریافت  

میلیون دوز    ۵۰های پرخطر از جمله افراد مبتال به بیماری های مزمن تزریق می شود. به گفته کوجا ممکن است تا  

وزیر بهداشت ترکیه تاکید کرد که این واکسن رایگان خواهد بود اما داروخانه ها مجاز    .از این واکسن دریافت شود

ا که  را  دیگری  های  واکسن  برسانندهستند  فروش  به  مجوز  دریافت  صورت  در  تولید هستند  مرحله  در  به    .کنون 

گزارش روزنامه دیلی صباح، مقامات ترکیه به تازگی اعالم کردند که غیر از کادر درماِن داوطلب، سایر شهروندان نیز  

از آن است که به    اقدام کنند. ارزیابی اولیه واکسن حاکی CoronaVac می توانند برای آزمایشات انسانی واکسن

غیر از بروز احساس خستگی، سردرد و درد عضالنی هیچ عارضه جانبی جدی دیگری همراه نداشته است. ترکیه 

 انتهای پیام  .داوطلب را واکسینه کند ۴۵۰هزار و   ۱۲قصد دارد در این آزمایش 

 

 کند های هنگ کنگ را بررسی میلندن حذف قضات انگلیسی از دادگاه

در حال لندن  دولت  گفته،  انگلیس  خارجه  است؛    وزیر  کنگ  عالی هنگ  دادگاه  از  کشور  این  قضات  بررسی حذف 

به گزارش    .شودالمللی این دولتشهر از سوی چین محسوب می اقدامی که جدیدترین واکنش به نقض تعهدات بین

  ۱۹۹۷سال بر هنگ کنگ حکمرانی داشت تا اینکه در    ۱۵۰ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، انگلیس که برای مدت  

را واگذارد،   آن  در  می  به چین  در هنگ کنگ  امنیت ملی وضع شده  قانون جدید  ژوئن سال جاری میالدی    ۳۰گوید 

لندن    .انگلیس است که راه را برای واگذاری هنگ کنگ به پکن هموار کرد-چین  ۱۹۸۴نقض کننده اعالمیه مشترک  

در هن منتخب  قانونگذاران  رد صالحیت  در  قوانین جدید چین  مخالف  تالفی همچنین  اقدامی  را  آن  و  گ کنگ است 

و خاموش کردن صدای مخالفان می اپوزیسیون سیاسی  این دولتشهر علیه  اجرایی  رئیس  از سوی    .داندجویانه 

های شش ماهه خود درباره هنگ کنگ نوشت: این دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس در جدیدترین سری از گزارش

وی ادامه داد: من با  .شودمهمترین دوره در تاریخ دولتشهر هنگ کنگ پس از واگذاری اداره آن به چین محسوب می

یسی از دادگاه عالی هنگ کنگ گفتگو کردم و به لرد رید، رئیس دادگاه عالی انگلیس برای بررسی حذف قضات انگل

های خارجی در هنگ  حضور قاضی  .شود یا خیربررسی این مساله پرداختیم که آیا این اقدامی مناسب تلقی می

کمیسیون وزارت خارجه چین در هنگ کنگ نیز خشم شدید خود    .کنگ در قانون پایه این دولتشهر مطرح شده است



 
ای گفت: بیدار شوید و دست از آرزوی قدیمی استعماری خود در مداخله ح کرد و در بیانیه را بابت این گزارش مطر

کری الم، رئیس اجرایی دولتشهر هنگ کنگ بارها و بارها از نقش قضات پیشروی خارجی    !امور هنگ کنگ بردارید

حاضر به عنوان   قاضی خارجی در حال  ۱۳حدود    .در برجسته سازی استقالل قضایی هنگ کنگ صحبت کرده است

 انتهای پیام  .اندتن از آنها از انگلیس ۹های غیر دائمی در دادگاه عالی هنگ کنگ فعال هستند که قاضی 

 

 :خبرفوری -

 تاوباو« چطور روستاهای چین را از فقر و فالکت نجات داد؟ »

 روی دیوار یک تولیدی   .در این نوشتار، نقش تجارت الکرونیک در توسعۀ روستاهای فقرزدۀ چین بررسی می شود

دورافتاده  از  یکی  در  معنیکوچک  که  است  شده  نوشته  شعاری  بزرگ  قرمز  حروف  با  چین  مناطق  اش ترین 

مسمی الکترونیک،  تجارت  کنید.  خداحافظی  تلخ  روزهای  با  تاوباو،  »با  اشود:  بهیری  خوشبختی«.  ست  سوی 

ترین پلتفرم  بابا، بزرگ ها پیش توسط شرکت علی»تاوباو« یک فروشگاه آنالین اینترنتی مثل آمازون است که سال

گر اقتصادی از نقش  اندازی شد. یک تحلیلهای فناوری دنیا، راه تجارت الکترونیک در چین و یکی از بزرگترین غول 

بازس الکترونیِک روستایی در چین گزارش میتاوباو در فقرزدایی،    .دهدازی مناطق روستایی و شکوفایِی تجارت 

های مرکزِی چین است که کمتر کسی فکرش را  ای از روستاهای غبارآلود در قلب دشتدهستان دایجی، مجموعه

ای که برای اولین کلمه  .شدن به قطب پیشتازِ تجارت الکترونیک در کشورکرد گزینۀ مناسبی باشد برای تبدیلمی

رسد »دورافتاده« است. تا همین چند سال پیش، تا مرکز شهرستان که توصیف آن منطقه به ذهن ساکنانش می

وحسابی وجود  ساعت با ماشین راه بود، چون جادۀ درستمایل( از آنجا فاصله داشت، یک  ۳/۹کیلومتر )  ۱۵فقط  

خریدن نداشت و این دهستان هم مثل خیلی  آنجا پوِل ماشین  کسداد: هیچنداشت. البته کسی هم اهمیتی نمی

جوان از  تاحدزیادی  چین،  در  روستایی  مناطق  منطقۀ  از  آن  اکثرشان  چراکه  بود،  شده  خالی  کاْر  سِن  در  های 

تقسیمات  از  بخشی  ِهزه،  بودند.  کرده  مهاجرت  ساحل  امتداد  در  باالتر  دستمزِد  برای  و  کرده  ترک  را  دورافتاده 

درکشوری   این دهستان در آن واقع شده، اخیراً  این که  از مجالت،  با مقالۀ یکی  بود: »مترادف  طور توصیف شده 

های از یکی از دهستان   ۲۰۱۳ژونگ در سال  سو یونگ  .«ماندگی، بچۀ سرِراهی و ناخواستۀ استاِن شاندونگعقب

ی کند، حتی او هم از دیدن این حجم عنوان دبیر حزب کومونیست انتخاب شد تا به دایجی سرکشهمان اطراف به

شگفت  فالکت  و  فقر  دهستاناز  این  روستاهای  از  تا  دو  بود.  شده  استان زده  طرف  که  به  از  روستاهایی  عنوان 

کرده  برتن  فقر  شهرک»ردای  در  حتی  شدند.  مشخص  را  اند«  آن  در  اقامت  تجربۀ  قبالً  سو  که  آنجا  اطراِف  های 

دستِ  کارخانداشت،  دوتا  یکی  میکم  پیدا  کوچک  دایجیۀ  در  صنعتی  زیرساختِ  یک  حتی  از  دریغ  اما  اما   .شد؛ 

تبدیل  اطرافش،  مناطق  و  این دهستان  از محصوالت: شدهامروزه  تولید گروه خاصی  در  بومِی چین  پایتخت  به  اند 

از لباسِ  –شند  فروکنند یا لباس میهزار ساکِن دهستان، یا لباس تولید می   ۴۵های بازیگری و رقص. نیمی از  لباس 

سایت  که همگی در وب   -هاها و میمونهای ملوسی از مارها و تمساح ها گرفته تا نسخه های شرور فیلمشخصیت

می ۱تاوباو  فروش  وب به  علیرسند.  شرکت  به  متعلق  بزرگسایتی  چینبابا،  در  الکترونیک  تجارت  پلتفرم   .ترین 

میلیون دالر( رسید و مقامات    ۲/۲۶میلیارد یوان )معادل    ۸/۱به    ۲۰۱۶های دهستان دایجی، در سال  فروش لباس 

عبارتی حدود هفتاددرصد بازار  برابر این رقم باشد یا به زنند که مجموع فروش کل شهرستان سهمحلی حدس می

 ۳۰۶بار در آنجا شروع به رشد کرد، از کل فروش لباس در تاوباو. در روستای دینگلو، جایی که این صنعت برای اولین

 گفتۀ وکارشان مرتبط با تاوباو است. بقیه هم اکثراً ازکارافتاده هستند و به خانوار، کسب   ۲۸۰خانوار ساکن در آنجا،  

می بر  دستشان  از  اگر  آنساکنین  میآمد  فروشنده  تاوباو  در  هم  الکترونیِک    .شدندها  تجارت  شکوفایِی  دربارۀ 

اند به  اصطالح »روستاهای تاوباو«، اکنون تبدیل شدهین به روستایی در چین، مطالب زیادی نوشته شده است و ا



 
سیاست معاون اولویتِ  گائولی،  جانگ  فقرزدایی.  و  روستایی  مناطق  بازسازی  برای  چین  در  ملی  اوِل  گذارِی 

از   ۲۰۱۵وزیر و دبیر سابق حزب در شاندونگ و یکی از قدرتمندترین مسئولین حال حاضر چین، اواخر سال  نخست

، دفتر مبارزه با  ۲۰۱۶در نوامبر    .از نقش این دهستان در کاهش فقر پرداخت و به تمجید ایجی بازدید کرددهستان د

وزارتخانۀ دیگر، خطوط راهنمایی را منتشر کردند که از توسعۀ گستردۀ تجارت    ۱۶همراه  فقر در شورای دولتی به 

به روستایی  مناطق  در  با  الکترونیک  دولت  مبارزۀ  از  بخشی  میعنوان  خبر  سال   داد.فقر  تا  برنامه،    ۲۰۲۰طبق 

می روستایی  فقیرنشیِن  می مناطق  چهاربرابر  را  خود  الکترونیکِی  فروش  از    .کردندبایست  یکی  دیوار  روی 

های شخصی که در دایجی برپا شد، با حروف  شود به یکی از اولین تولیدیهای کنار جاده که مربوط میساختمان

با روزهای تلخ خداحافظی کنید. شود: »با تاوباو، میاش میده است. معنیقرمز بزرگ شعاری نوشته ش توانید 

ا الکترونیک، مسیری  بهتجارت  تا  جمهور چین، شی جینرئیس  .«سوی خوشبختیست  که  کرد  یاد  پینگ، سوگند 

که، در راه   کن خواهد کرد و بخشی از آبرویش را بر سر این موضوع گذاشتفقر مطلق را در چین ریشه   ۲۰۲۰سال  

انداخت. درحال نخواهد  قلم  از  را  احدی  مرفه«،  از  ساختِن »یک جامعۀ نسبتاً  بیش  در    ۵۶حاضر هنوز  نفر  میلیون 

  ۲و براساس استاندارد ملِی درآمد در چین یعنی  ۲های ثابتکنند. این عدد طبق روش قیمتدر فقر زندگی می چین

و   سال    ۳۰۰هزار  برای  سال  در  حدود  محاسب  ۲۰۱۰یوان  )اآلن  است  شده  یا    ۳ه  یوان  دالر(.   ۴۳۶هزار 

تعیینپروژه  طبق زمان  تا  این حدنصاب  دولت چین،  ریشه های  برای  فقر در سال  شده  تا حدود  ۲۰۲۰کن شدن   ،۴  

 .کنددالر( افزایش پیدا می  ۵۸۲شود هزار یوان )طبق نرخ برابری ارز فعلی می

وشمایلی شبیه آشیانۀ هواپیما دارد، در حاشیۀ لینگ که شکلیسالن کارخانۀ کوچک آقای دینگ پِ //    ۳شهررونق 

شود به فرش شده و منتهی میتازگی سنگای است که بهزمیِن او در روستای دینگلو واقع شده است و کنار جاده

اتاق  از  یکی  در  مسکونی.  میان شهرک  بانوی  دو  لباس هایش  اتوکردِن  مشغول  اطراف،  روستاهای  از  های سال 

ها شود به فیلمی دیگر از آن جنگ. جنگی که برای چینیرِی دوران جنگ جهانی دوم هستند که مربوط میپرستا

کردند؛  ای همان اطراف کار میتر در مزرعه ها است. این زنان، پیش گرِی ژاپنی یادآور نبردی قهرمانانه علیه نظامی 

آقای دینگ،   .اندتر شدهشان نزدیکخیلی به خانه آید و هماکنون بیرون از مزرعه، هم دستمزد بیشتری گیرشان می

ساله با عینکی بزرگ و پوستی تیره  وقت آنجا را ترک نکرد. یک مرد الغرِ شصتبرخالف اکثرِ بزرگساالِن روستا، هیچ

اما    کردسوخته که بعد از اتماِم دبیرستاْن به شغِل معلمی رو آورد. او در ابتدا ریاضیات و زبان تدریس میو آفتاب 

سال کارِ معلمی، فرصتِ شغلی دیگری پیدا کرد.   ۱۳بود که بعد از    ۱۹۸۰اش ناچیز بود. تنها در اواسط دهۀ  عایدی 

زمینۀ عکاسی عنوان پسکرد برای استفاده بهآمیزی میهایی را رنگ هنرمندی در یکی از روستاهای اطراف، پرده 

آن  وقتاما  فروششان  برای  که  بود  نقاشی  سرگرِم  می  قدر  عموزادهکم  و  دینگ  پس  فروشندۀ  آورد.  شدند  اش 

پرده بهخانه  لباس خانۀ  فروش  به  دادند  تغییر  را  بازارشان  بعداً  به فروش  های عکاسی.  آن  از  بعد  و  های عکاسی 

، فقط آقای دینگ ۲۰۱۳شد. حوالی سال  تری از مشتریان را شامل میترِ بازیگری که گروه بزرگ های عمومیلباس 

بودند که بهو چند خ به  .وکارِ دیگری هم فعالیت داشتند جز کارِ زراعت در کسبانوارِ محدود  عنوان دبیر آقای سو، 

تر از  وداغان های آن زمان درب جدید حزب در دهستان در آن زمان، فرصتی را برای توسعه شناسایی کرده بود. جاده 

قول ساکنیِن آنجا: او و  ش آستیِن همت را باال زد. بههای تحویِل کاال باشند. پس خودآن بودند که مناسب کامیون

های فیبرِ ها کابل ها را تعمیر کردند. آنکار شدند و خودشان جادهبه مسئوالِن دولتِی همکارش در دهستان، دست

 او همچنین نامۀ  -ادعای او »سرعتِ اینترنتشان از شانگهای هم بهتر شد«و به-نوری را هم در زمین کارگذاشتند  

تحصیلسرگشاده  و  نوشت  مهاجرتکردهای  و  دانشگاهی  که  کردههای  کرد  ترغیب  را  شهر  بودند  رفته  که  هایی 

گذارِی دولت برای مبارزه با فقر، دولتِ محلِی دهستاْن شد حامِی  عنوان بخشی از پویش هدف به   .برگردند به دهات

های موفق  بهره و مشوقِ کارآفرینهای کمهندۀ وام دهای آموزشِی تجارت الکترونیک و تولیِد پوشاک، ارائهکالس

به  بهخدمتبرای  چهارسال،  از  کمتر  ظرف  بودند.  فقر  خط  زیر  که  محلی  کارگراِن  تحقیقاتِی  گزارش گرفتِن  بازوی 



 
طریق تجارتِ الکترونیک، آمدند باالی  لطف فروش از نفر از اهالی دایجی و مناطق اطراف، به  ۳۰۰هزار و    ۶بابا،  علی

روستا، که طبق اعالم دولتِ ملی در فقر بودند و اکنون تبدیل    ۱۸بابا، در کل کشور  به گفتۀ علی  .ِط فقرِ رسمیخ

از  شده بیش  تاوباو، درمجموع  به روستاهای  )  ۱۰اند  یوان  به   ۴۵/۱میلیون  کاال میلیون دالر( در سال  آنالین  صورت 

–ویست روستای دیگر، که طبق استانداردهای استانِی فقر  زند که عالوه بر آن دبابا تخمین میفروشند. علیمی

درنظر می  را  درآمد  از  باالتری  فقیر محسوب می   -گیردکه حدنصاب  فروش مشابهی در گذشته  اهداِف  به  شدند، 

بِی که به فاصلۀ چندصدکیلومتری در شمال دایجی اند. روستاهای شهرستان پینگ در استان خهدست پیدا کرده

شده  به   اندواقع  ملی  ازنظر  دستهو  فقیرنشین  ناحیۀ  اآلنعنوان  بودند،  شده  بچگانهدوچرخه بندی  تولید   های 

صنایع   نان در جنوبِ غربِی کشور، مردم اقلیت نژادِی بائی،اثنا، در یکی از روستاهای استان یونکنند. درهمینمی

در تاوباو به نام خودشان ثبت    ۲۰۱۵سال  میلیون یوانی را در    ۱۹و از این طریق، فروش   فروشنددستِی نقره می

های آقای سو او را در ذهن روستاییان تا حد یک اسطوره باال برده است، همان روستاییانی  در دایجی، تالش  .کردند

حال، سو تأکید دارد که آنچه در دایجی اتفاق افتاد  شان با مقاماتِ محلی کاردوپنیر بود. بااین که تا پیش از آن رابطه 

فرِد خودش را دارد. تنها گوید: »هرجایی، محصوالتِ منحصربه واند در مناطق دیگر هم تکرار و تکثیر شود. او میتمی

 .«کاری که باید خودشان را قادر به انجامش کنند این است که آن محصوالت را در اینترنت بفروشند

سال اخیر ش فقر جهانی را در سیبخش بزرگی از کاه مسئولیت این واقعیت که توسعه در چین،//    نسبتاً مرفه

چِن شیوِن،   است.  واقف  مسئله  این  به  نیز  چین  دولت  خوِد  است.  مسجل  دنیا  برای همۀ  است،  داشته  برعهده 

  ۲۰۱۶در کنگرۀ ملِی خلق در ژانویه   در یک سخنرانی رئیس سابق گروه رهبری مرکزِی کارِ روستایی در حزب،نایب 

اد زیادی از مردممان زیر خط فقر باشند، این موضوع با هدفمان برای ساختن همچنان تعد  ۲۰۲۰اگر تا سال    :گفت

الملل به دیدۀ تردید به ما نگاه  یک جامعۀ نسبتاً مرفه همخوانی نخواهد داشت. هم مردم خودمان و هم جامعۀ بین

سال از برنامۀ    ۱۰م، آنگاه  مردم را از فقر خارج کنی   ۲۰۲۰خواهند کرد. اما اگر بتوانیم با استانداردهای فعلی تا سال  

به و  بود  خواهیم  جلوتر  پایدار  توسعۀ  برای  متحد  ملل  سازمان  مزایای زمانبندِی  و  حزب  رهبرِی  مؤثری  طور 

چینی نوعِ  از  دنیا نشان خواهیم دادسوسیالیزم  به  را  تا سررسیِد    .اش  بود،   ۲۰۲۰وقتی که فقط چندسال  مانده 

را   دولت مرکزی با فقر  با    ۲۰۱۶و در سال   تقویت کردبودجۀ مبارزه  را  از    ۴۳آن  به بیش  میلیارد    ۶۶درصد افزایش 

کردِن کنها هم چهل میلیارد یواِن دیگر به این مبلغ اضافه کردند. این تأکیِد مضاعف بر ریشه یوان رساند. خوِد استان

خدمت گرفت  اران نفر را به اتفاق افتاد. پویشی که هز ۲۰۱۳فقر، درپی یک پویش ملی برای شناسایِی فقر در سال 

پروژه  ادامه، ازطریق  را شناسایی کند و در  تماِم خانوارهای درگیر فقر  براساس سطح درآمْد  تأیید  تا  به  هایی که 

شورای دولتی، یا    .گذاری کندسطوح باالترِ حکومت رسیده است، مستقیماً این خانوارها را برای صرِف بودجه هدف 

های مالیاتی، برای مبارزه با فقر رونمایی کرد که در آن سیاست اشساله برنامۀ پنج ر ازهمان کابینه، در ماه دسامب

بود. سیاست این حوزه اعالم شده  تا  مالی، سرزمینی و شخصِی  بودند  تعیین شده  هزار روستای    ۱۲۸هایی که 

شدهفقرزده  آورده  نامشان  فقر  شناسایِی  ملِی  راهنمای  فهرست  در  که  بگیرند  هدف  را  دولت  بود.  ای  برنامۀ 

های مرکزی و محلی را برای مبارزه با فقر مشخص کرده  هم دوماه جلوتر از آن منتشر شده بود و مسئولیت  مرکزی

بود. در این برنامه همچنین مجدداً بر قوانینی تأکید شده بود که ارزیابِی عملکرِد مقامات دولت محلی هر منطقه را  

بابا، غول اینترنتی که پشتِ تاوباو قرار دارد هم علی  .مبارزه با فقر در آن منطقههای  زد به پیشرفت برنامه گره می 

برنامه  این  از  خودش  نوبۀ  علیبه  کرد.  حمایت  همها  اختصاصی  اکنونبابا،  برنامۀ  در   چهار  پلتفرمش  ترویج  برای 

قرار است این شرکت   طور خاص روی مناطق مرکزی و غربی کشور است ومناطق دورافتاده دارد. تمرکزش هم به

صدهزار مرکز خدمات تاوباو در مناطق دوردست و گذاری کند برای ساختن یکمیلیارد یوان در آنجا سرمایه   ۱۰مبلغ  

روز کردِن روستائیان تا بتوانند اقتصادشان را تاوباویی کنند. دولت مرکزی همچنین توسعۀ لجستیک و آموزش و به

دانگ، دیگر پلتفرم عمدۀ این حوزه، امضا کرده است تا به نام مبارزه  با و هم با جینگباهایی را هم با علینامه توافق



 
این مناطق سرعت دهند را در  الکترونیک  با فقر در    .با فقر توسعۀ تجارت  از کارشناسان مبارزه  یو جیانتوئو، یکی 

ند رشد بیشتری داشته باشد«. توابنیاد تحقیقات توسعۀ چین، معتقد است: »تجارت الکترونیک حتی از این هم می

وکارهای کوچک را در سال  بابا[، تأمین منابع مالی خرد برای کسب ]بازوی مالی علی  گوید: »اَنت فایننشالیو، می

وکارهای کوچک قرار داده است چهاربرابر اعتباری  بابا در اختیار کسب ای که علیشروع کرد و تا اآلن سرمایه   ۲۰۱۰

وکارها قرار داده است«. استناِد یو به سازمان اعتباردهِی سال در اختیار این کسب  ۳۹ی  است که بانک گرامین ط

 .گذاری شده استمحمد یونس، بنیان وسیلۀ برندۀ نوبل،خردی است که به

مغزهامعکوس فرار  به بااین//    شدن  خوشحال  از  بینیرغم  بسیاری  دولتی،  باالی  سطح  حمایت  و  محلی  های 

گذاری در رونق تجارت الکترونیک، ممکن  زنند، برای سرمایه وپا می افسارگسیختۀ کشور دست مناطقی که در فقرِ  

سختی با  همچنان  برخوردار  است  موهبتی  یک  از  فقرنشین  سایرمناطق  به  نسبت  دایجی  باشند.  مواجه  هایی 

عمدۀ   .کندیل می ها را تسهسازی و ایجاد زیرساخت های مسطحِ آنجا، کارِ جاده است و طبق گفتۀ شاهدان: دشت

باقی  چین  در  که  میفقری  مربوط  است  مکان مانده  به  دستشود  که  آنهایی  در  اقتصادی  رشد  به  ها یابی 

نواحی کوهستانی و مناطق دورافتادۀ مرکزی و غربی. طبق گفتۀ علیسادگی امکانبه  از  پذیر نیست، مثل  بابا، 

فقط   چین،  در  تاوباو  روستای  هزار  از  شدهدرصدشان    ۲۵بیش  واقع  مناطقی  چنین  مناطق،  در  از  بعضی  اند. 

راه علی نامساعد،  اقلیِم  شبکه رغم  ایجاد  برای  را  کرده هایی  پیدا  توزیع  و  تأمین  آنهای  اکثر  اما  با اند  همچان  ها 

برای اینکه یک روستا از    .های سطح باال هم هنوز نتوانسته از پسِ آن برآید موانع بسیاری مواجهند که حتی حمایت

فوق فداکاری  و  هماهنگ  تالشِ  به  ملی،  سطح  در  تولید  مرکز  یک  به  شود  تبدیل  مقامات  العاده هیْچ  ازسمت  ای 

لی چوی  دارد.  نیاز  میدولتی  اقتصاد،  و  مالی  رشتۀ  در  شانگهای  دانشگاه  دانشیار  یک  لی،  اینکه  »برای  گوید: 

ان باید به میدان بیایند. اما در مناطق فقیرتر،  نفعمنطقۀ روستایی در زمینۀ تجارتِ الکترونیک موفق شود، همۀ ذی

سنگین هم  این  از  دولت  بهمسئولیت  است،  چهاینتر  که  کسب دلیل  اکوسیستِم  آن  تمام  همین بسا  به  وکار 

باشدراهنمایی وابسته  دولتی  این   .«های  همۀ  مهماز  کاْر  ها  درسِن  جمعیتِ  از  کشور  مناطق  فقیرترین  اینکه  تر 

اند.  شدن با اقتصاِد جدید را داشته باشد مواجه با کمبود نیروی کاری که مهارت الزم برای هماهنگاند و  خالی شده

می جیانتوئو  مییو  محسوب  مناطق  این  برای  بزرگی  فقدان  بودند،  کرده  ترک  را  آنجا  همه،  »اینکه  شد.  گوید: 

آدم  تعداد  بلکه مهمهایی که می مسئله، فقط  نیست  آدروند  نوعِ  آْن  از  ترک می م تر  را  آنجا  که   .«کنندهایی است 

شرکت کرد،  تجربه  روستایی  مناطق  در  را  صنعتی  شکوفایی  چین  که  باری  روستا  آخرین  و  دهستان  های 

به  ۴ها(ایوی )تی میکه  اداره  جمعی  مالکیت  دولتصورت  حمایت  فراوان،  کار  نیروی  از  توانستند  های شدند، 

مصرف  تقاضای  سرِ  بر  ناچیز  بسیار  موانع  و  ببمحلی  را  استفاده  حداکثر  کالن،  کننده،  سودهای  کسب  با  و  رند 

شناسِ روستایِی برجسته،  ایجاد کنند. جامعه  ۱۹۹۰و اوایل دهۀ    ۱۹۸۰ها شغِل روستایی را در خالل دهۀ  میلیون

تی  که  بود  معتقد  شیائوتانگ،  این  ایویفِی  که  بود  این  علتش  از  بخشی  و  بودند  حیاتی  منظور  این  برای  ها 

تا جریان »فرارشرکت از روستا به شهر معکوس شود  ها کمک کردند  برای   .مغزها«  نامۀ سرگشادۀ سو،  پویشِ 

گشتند، در تعطیالت سال نوی چینی هایی که به دهستان دایجی برمیکردهدعوت به استخدام مهاجران و تحصیل

عالم  هایی که در آن زمان درجریان بود اضافه شد: مقامات محلی اکلید خورد. این پویش به تالش   ۲۰۱۵در اوایل  

پنج  از  بیش  تاوباو،  رونق  آغاز  زمان  از  که  صدها کردند  و  داشتند  سکونت  شهرها  در  قبالً  که  مهاجر  کارگر  هزار 

آن فارغ  میان  در  دانشگاهی هم  راهالتحصیل  برای  بودند،  برگشتنداندازی کسب ها  دایجی  به  این منطقه    .وکار  اما 

دهد که: »همۀ  لینگ، توضیح میترِ دینگ پِی یو، عموزادۀ کوچکی هنوز به کارگراِن ماهر بیشتری نیاز دارد. دینگ پِ 

ها پیدا اند. حاال باید بگردیم و تعداد بیشتری از آن هایی که به روستا برگشتند در کارشان موفق شدهکردهتحصیل

جای خواب و غذا آیند، های اطراف به آنجا میهایی که از شهرها و شهرستانکردهیو، برای تحصیلدینگ پِی .«کنیم

ها برای زندگی در روستا کار  کردن شهریهرحال راضیکند اما به وپا میکند و برایشان کامپیوتر دستفراهم می



 
وکارهای روستا  ترین کسب ریزد که بزرگقدر سفارش سرشان میهای سال، آنترین ماه آسانی نیست. در شلوغ

می دستمجبور  کارخانه بهشوند  استادامِن  آننهای  به  را  کار  و  شوند  دیگر  برون های  این  ها  کنند.  سپاری 

درعین و  بهحال حسادت مشکلشان سخت  فکرِ  کسی  پیش  چندسال  تا همین  و  است  وجودآمدن همچین برانگیز 

اند. دولت  سوی مرزها هم چشم دوختهبا بیشتر شدن فروش، حاال ساکنین روستا به آن   .کردشرایطی را هم نمی

های زودی کارِ ساخت سومین پارک صنعتی را در دهستان آغاز کند تا بتواند میزبان سالن ارد به محلی هم قصد د

اند به صادرات لباس به خارج از  تولید و دفاتر فروش بیشتری باشد. حاال کارآفریناِن تاوباویی در دایجی، شروع کرده

گفتۀ خودشان، این است  . گام بعدی، بهشرقیخصوص به مالزی، ویتنام و بقیۀ کشورهای آسیای جنوبکشور، به 

لباس کیفیت  آنکه  را  بازارهای گرانها  به  بتوانند  که  ارتقا دهند  کنند قدر  پیدا  ایاالت متحده دست  و  اروپا  در    .تری 

تری در سر دارد. »دلم  لینگ، کسی که همۀ این تحوالت را به چشم خودش دیده است، هدف بلندپروازانه دینگ پِی 

 منبع: ترجمان .«ۀ چین و همۀ دنیا روستایم دینگلو را بشناسندخواهد هممی

 

 :وزین عهیش -

 لوم خواند پاپ برای اولین بار مسلمانان اویغور چین را مظ

پاپ برای اولین بار مسلمانان اقلیت اویغور در چین را مظلوم خواند؛ موضوعی که فعالین حقوق بشر سالها بود او 

کردند می  ترغیب  امری  چنین  به  نسبت  خبر  .را  گزارش  /  ۲۴۴۵۵۲ :کد  نیوز» به  بار   ،«شیعه  اولین  برای  پاپ 

مسلمانان اقلیت اویغور در چین را مظلوم خواند؛ موضوعی که فعالین حقوق بشر سالها بود او را نسبت به چنین 

پاپ فرانسیس در کتاب جدید خود تحت عنوان »بیایید برای رسیدن به آینده ای بهتر آرزو     .ترغیب می کردندامری  

باید دولت ها را به اندیشیدن درباره راهی دائمی برای ایجاد درآمد پایه جهانی    ۱۹کنیم«می گوید: همه گیری کووید

مسیحیان مظلوم در کشورهای اسالمی صحبت می    پاپ در یکی از فصل های کتاب که در آن در مورد  .ترغیب کند

 .کند، آورده است: من همیشه به ستمدیدگان روهینگیا و اویغورهای بیچاره و ایزدی ها فکر می کنم
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 (دت آنحضرتوال)بمناسبت  «واالخصلت  دو»

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

 .ِباهللِ، وَنَفْعُ االْخْوانِ مانُی: االْءٌیفَوْقَهُما شَ  سَیْخَصْلَتانِ لَ

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

 . انیاعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنا

 «4۸9العقول، ص.  تحف »

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

 :ودرمف ، دبا شن نداو 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)داًیحُبّ 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 یحبّ آل محمّدصل ی و من مات عل أال»

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

 .الجنّه ی قبره بابان ال یآله وسلم فتح له فو 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 یحبّ آل محمّدصل یومن مات عل أال



 

 

 .من رحمهااهلل سیآ هینیع ن ی)مکتوباً( بامهیالق  ومیم جاء الوآله وسل هیاهلل عل یل محمّدصلبغض آ یومن مات عل أال

رائحه   شمیبغض آل محمّد لم  ی وآله مات کافراً؛ أال و من مات عل هیاهلل عل یبغض آل محمّدصل یومن مات عل أال

 .(4)«الجنّه

وآله وسلم   هی اهلل عل یهر کس بر محبّت آل محمّدصل د یاشب آگاه

دهند و   ی ر او را به بهشت بشارت مومنک ریملک الموت ونک رد،یبم

 ی داده اند او را برا نتیخانه شوهرز ی 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  و ق  شود ی مبهشت گشوده  ی درها

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

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

وآله وسلم   هیاهلل 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

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

 کند«. یبهشت را استشمام نم

 ابوالحسن، چاپ اول، ،یوآله وسلم« هاشم هیاهلل عل یعش آل محمدصل دهی؛ »س3ح  354، ص 21عوالم العلوم« ج  3

 .«…اجراً هی»قل الاسألکم عل ه یآ  لی، ذ220، ص 4جلد، انتشارات بالغت، ج  4محمد ابن عمر،   ،یکّشاف« زمخشر  ر ی تفس (4

 هستند.  ان یعیالسالم و آل او باشد( ش  هی عل یعل تی حاد بر والو جماعت حق )که جمع وات  یبه سنّت محمد   یقی( عامل حق 5



 

 

 "" نچي  و یرانا  خبرنامه"" هان برایگ
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