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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 ماه دوم تراز مثبت تجاری /   منتشر شد  ۹۹ماهه   ۸جی زئیات تجارت خار ج

وم تراز مثبت تجاری برای دومین ماه پیایی است. ماه حاکی از تدا بررسی آمار تجارت خارجی در آبان  : اقتصاددنیای 

از رقم واردات، تراز مثبت  د این ماه رقم صادرات با سبقت گرفتن  را ثبت کرده است. در عین    ۲۰۰ر  میلیون دالری 

ماه سال نسب به مدت مشابه سال گذشته  حال میزان صادرات در هشتمین  افزایش همراه شده (  ۹۸)آّبان  ت  با 

امارات و ترکیه سه مبدأ عمده وارداتی و عراق، چین و    شده از سوی گمرک ایران، چین، ر ارائهاست. براساس آما

بوده زمانی  بازه  این  در  ایران  صادراتی  عمده  مقصد  سه  کشور    .اندامارات  خارجی  تجارت  ماهه  هشت  آمارهای 

نه ایران مثبت شده )تراز خالص دهد اگرچه برای دومین ماه متوالی تراز تجاری ماهااعالم شد. آماری که نشان می

میلیون دالر در   ۲۰۰میلیون دالر در ماه هفتم سال، به    ۴۱۷ماه( اما فاصله صادرات از واردات از یک میلیارد و  آبان 

ماه تجارت خارجی   هشتمین  تجمیعی  آمارهای  در  تجاری  آنکه همچنان شاهد کسری  امسال رسیده است. حال 

های صورت گرفته از آمارهای تجاری ماهانه نیز بیانگر ستیم. مقایسه ارزیابیهشت ماه منتهی به آبان امسال ه

ال گذشته روند افزایشی سماه  امسال کاهش یافته اما نسبت به آبان   آن است که صادرات ایران نسبت به مهرماه

راتی است. عراق  جایی مقاصد صادرا طی کرده است. اما نکته دیگری که در آمارهای جدید حائز اهمیت بوده، جابه

به  و چین  ایستاده  رده نخست  در  متوالی  دوره  دو  را  در  دوم  ایران، جایگاه  از شرکای قدیمی  یکی  به خود عنوان 

کل گمرک ایران اعالم کرده، ارزش صادرات به عراق و چین در بازه زمانی    اختصاص داده است. البته آنچه رئیس

وزن کاالهای صادر شده از سوی این مقام مسوول ذکر نشده، احتماال مورد نظر، یکسان است، اما با توجه به اینکه 

 .جا کرده استبه صد صادراتی را جا این وزن کاالهای صادراتی است که جایگاه این دو مق

ماه ختجارت   هشت  در  ایران  سال//    ارجی  ماهه  هشت  در  ایران  خارجی  تجارت  تبادل  آمار  از  حاکی    ۹۷جاری 

و   ارزهزار تن ک  ۷۰۰میلیون  به  و    ۴۴ش  اال  این در حالی است که در مدت مشابه    ۶۰۰میلیارد  میلیون دالر است. 

  .ن دالر را به ثبت رسانده بود یویلم  ۴۲۴میلیارد و    ۵۵سال قبل در مجموع، صادرات و واردات حجم تجارتی معادل  

از افت یک  ه است که حکایت  هزار تن ثبت شد  ۸۰۰میلیون و   ۲۱واردات هشت ماهه: میزان واردات کاال در این مدت  

گفته اساس  بر  البته  دارد.  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  وارداتی  کاالهای  وزن  مهدی  درصدی  های 

ای از  ایران،  گمرک  کل  رئیس  رقمیراشرفی  و    ۱۵م  ن  کاالهای    ۲۰۰میلیون  را  وارداتی  کاالهای  حجم  از  تن  هزار 

نیز د اساسی تشکیل می این مدت  دهد. ارزش کل واردات کاال    ۱۸میلیون دالر بوده است که    ۱۰۰میلیارد و    ۲۳ر 

دای  دهد از ابتدهد. آمارهای واردات مدت مشابه سال گذشته نشان می درصد افت را در ارزش واردات نشان می

 .دمیلیون دالر وارد کشور شده بو  ۳۸۳میلیارد و    ۲۸هزار تن کاال به ارزش    ۱۲۹میلیون و    ۲۲انتهای آبان    تا   ۹۸سال  

واردات   مبدأ  اظهار کرده است: کشورهای  وارداتی کشورمان  کاالهای  ترکیب  به  اشاره  با  ایران  گمرک  کل  رئیس 

میلیون دالر، هند با یک    ۶۰۰میلیارد و    ۲میلیون دالر، ترکیه با    ۴۰۰و    میلیارد  ۵میلیارد دالر، امارات با    ۶شامل چین با  

اند. میراشرفی همچنین درباره اقالم عمده میلیون دالر بوده  ۱۰۰یلیارد و  میلیون دالر و آلمان با یک م  ۴۰۰میلیارد و  

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

االهای  مین ککاالهای اساسی است و در این مورد هم موضوع حائز اهمیت این است که واردات کشور به سمت تا

صادرات هشت ماهه: در اظهارات رئیس کل گمرک ایران به    .رودضروری و اساسی و اقالم مورد نیاز تولید پیش می 

است. اشاره شده  نیز  امسال  ماهه  اعالم بر    صادرات هشت  آمار  از  اساس  بیش  نیز  صادرات  بخش  در    ۷۵شده، 

صادرات انجام شده که از نظر    -ن وارداتلغ بر سه برابر وزبا  -میلیون دالر    ۵۰۰میلیارد و    ۲۱میلیون تن کاال به ارزش  

ر  درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. صدور کاال د   ۱۹درصد و از حیث ارزش    ۱۴وزنی  



 
  ۳۶۱میلیون و    ۸۸میلیون دالر داشت که در ازای صدور    ۴۱میلیارد و    ۲۷ت مشابه سال گذشته ارزشی معادل  مد

بازارهزار تن کا به  های قبل نیز  طور که در ماه های هدف حاصل شده بود. میراشرفی عنوان کرده است: همانال 

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

باشیم   تا  در بحث صادرات داشته  بهتری  ک  .پایان سال شرایط  در مورد  ایران  شورهای عمده  وی  مقاصد صادراتی 

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

  ۵۰۰میلیون دالر چهارم و افغانستان با یک میلیارد و    ۶۰۰میلیون دالر سوم، ترکیه با یک میلیارد و    ۷۰۰د و  رلیا می  ۲با  

نکته ر در جایگاه بعدی قرار دارند. میراشرفی تا ون دالمیلی آبان کید کرده است:  ماه امسال  ای که در مورد صادرات 

مقام چه پسته  این است که محصول  اهمیت است  به  ارم  حائز  توجه  با  و  کرده  را کسب  ایران  کاالهای صادراتی 

دالر و باالتر صادر    ۶سنت است، پسته هر کیلو    ۳۰اینکه میانگین ارزش کاالهای صادراتی کشورمان هر کیلو حدود  

  .دهد که در اقالم عمده صادراتی، محصوالت کشاورزی و در راس آن پسته سهم خوبی دارندشده و این نشان می 

جاری ارهای اعالم شده از سوی این مقام مسوول، تراز تجاری ایران در هشت ماه منتهی به آبان سال س آمبر اسا

میلیون دالری به نفع واردات همراه بوده است. رئیس کل گمرک ایران همچنین    ۶۰۰ک میلیارد و  با کسری تجاری ی

هزار تن کاال از   ۴۷۱میلیون و  ۴جاری الهه سدر مورد آمار ترانزیت کاال از کشورمان تصریح کرده است: در هشت ما

مش  مدت  به  نسبت  که  شده  ترانزیت  همسایه  کشورهای  سایر  به  کشورمان  گذشته  قلمرو  سال  درصد    ۱۵ابه 

 .کاهش داشته است

ارزیابی آمارهای اعالم شده از سوی رئیس گمرک ایران، حاکی از آن است که در بازه زمانی  //    ماهتجارت در آبان 

میلیون دالر به کشور وارد شده است.   ۱۰۰میلیارد و    ۳هزار تن کاال با ارزش    ۵۰۰میلیون و    ۲امسال،  ان  ه آب روز  ۳۰

میلیون دالر نیز به بازارهای هدف صادر شده است.    ۳۰۰میلیارد و   ۳هزار تن کاال به ارزش    ۵۰۰میلیون و    ۹همچنین  

میلیون دالر است. این در حالی است که در    ۲۰۰ت  ران مثببررسی این دو آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری ای

میلیون دالر و    ۶۳۸میلیارد و    ۴م، رقمی معادل  جاری سهم صادرات کاال از کل تجارت خارجی ماه هفتمهرماه سال 

هزار تن ثبت شده است. واردات نیز در این بازه    ۱۸۳میلیون و    ۱۹وزن کاالهای صادر شده در مهرماه رقمی معادل  

میلیون دالر   ۲۱۷میلیارد و   ۳هزار تن داشته و ارزش این حجم کاال رقمی معادل  ۷۷۶میلیون و  ۲نی معادل مانی وزز

میلیون دالر از    ۴۱۷جاری به نفع صادرات و یک میلیارد و  تجاری ایران در هفتمین ماه سال   است. بنابراین ترازبوده  

آ و  مهر  آمارهای  مقایسه  است.  بوده  بیشتر  امسواردات  در  بان  کشور  واردات  و  کاهش صادرات  دهنده  نشان  ال 

وارداتی    ۹۸آن دارد که در هشتمین ماه سال    ماه سال گذشته حکایت ازاما آمارهای آبان   .هشتمین ماه سال است

میلیون دالر رقم خورده بود. همچنین صادرات در این   ۲۱۰میلیارد و    ۳هزار تن کاال به ارزش    ۳۲۴میلیون و    ۲معادل  

ارز معادل  مدت  و    ۲شی  معادل    ۶۳۴میلیارد  وزنی  و  دالر  و    ۸میلیون  قیاس   ۹۳۹میلیون  است.  داشته  تن  هزار 

نیز بیانگر آن است که اگرچه واردات در آبان امسال نسبت بازه مشابه سال    ۹۹و    ۹۸ن ماه سال  آمارهای هشتمی

 .رو بوده استروبه  ۹۸بت به آبان الری نسمیلیون د ۶۰۰گذشته افت داشت اما صادرات ایران با افزایش بیش از 

 سینما   تشدید بحران در بازارهای جهانی/   سالن نمایش فیلم در آمریکا تعطیل شد  ۷۰۰

دلیل مبارزه با شیوع کرونا بار دیگر تعطیل های نمایش فیلم در کشورمان از ابتدای هفته، به سالن : اقتصاددنیای 

اقتصادی دست  شده بر مشکالت  و اندرکو  آغاز شده  زمستان گذشته  از  که  افزوده است؛ مشکالتی  اران سینما 

با ایتاکنون ادامه دارد. اما مصائب کج شود و اکنون کل صنعت  ان منحصر نمیای ایرن اپیدمی به سینمدار و مریز 

دستفیلم با  جهان  در  فیلم  نمایش  چرخه  و  بهسازی  است؛  مواجه  مشابهی  ایناندازهای  مثال  با  روزهعنوان  ا 

سالن در کانادا بار دیگر تعطیل    ۶۰سالن سینمای دیگر در آمریکا و    ۷۰۰گیری مجدد شیوع ویروس کرونا بیش از  اوج



 
های نمایش فیلم در نیویورک و سالن سینما در آمریکا فعال هستند و سالن   ۲۶۰۰مجموع    حاضر دراند. درحالشده

البته در میان    .برندهاست در تعطیلی به سر میستند نیز ماه ترین بازارهای سینمایی آمریکا هآنجلس که مهملس

اند تا  سینمای چین، کشور خاستگاه این ویروس، توانسته   هایاند تنها سالنکشورهایی که با قرنطینه مواجه بوده

شیوع بازیابند. وضعیت سینماهای این کشور پس از    هلکه جان سالم به در ببرند و رونق گذشته راحد زیادی از م

 میلیون   ۱۵۰ها شد، تاکنون  ثار« از سینمای چین که اواخر اکتبر راهی پردهکرونا درحال بهبود است. فیلم جنگی »ای

ف افت  دالر  با  پیش  سال  از  زمانی  مقطع  همین  با  مقایسه  در  چند  هر  چین  سینماهای  فروش  است.   ۷۳روخته 

اند، ترین گیشه جهانی بودهاهای آمریکا که بزرگاست، ولی سینماهای این کشور از درآمد سینم  رودرصدی روبه 

گرفته  از  پیشی  بیش  و  هستند  ۹۰اند  فعالیت  مشغول  چین  سینماهای  کمپانی درصد  شده  باعث  عامل  همین   .

آذر( یعنی یک هفته    ۲۸بر )دسام  ۱۸تصمیم بگیرد از  «  ۱۹۸۴انگیز  ارنر سازنده آمریکایی فیلم »زن شگفت برادران و

نمایش درآید آن را در کشور چین به نمایش بگذارد. پیش    ن فیلم در سینماهای آمریکای شمالی بهجلوتر از آنکه ای

ش »زن  اصلی  فیلم  این  فروشی  گفتاز  سال    ۹۰/  ۵انگیز«  در  را  دالری  در   ۲۰۱۷میلیون  و  کرده  تجربه  چین  در 

در گیشه جه  ۸۲۰مجموع   پیشینهمیلیون دالر  بود. چنین  وانی فروخته  و همچنین  امنای  این  ضعیت  در  نمایش  تر 

اقتصادی خود   های آمریکایی به سوی این بازار بزرگ فیلم چشم بدوزند تا اوضاعت کمپانیکشور موجب شده اس

 .را از این طریق بهبود بخشند

هفتهپرفروش   تنها  //    های  فروش  با  غریب«  و  »عجیب  ترسناک  فیلم   ۱/  ۲فیلم  ترین  پرفروش  دالری،  میلیون 

به گزارش »ایسنا« به نقل از ورایتی، فیلم کمدی ترسناک »عجیب و غریب« به   .سینمای آمریکا شدگیشه هفتگی 

لن »کریستوفر  فروش  کارگردانی  ثبت  با  بلوم هاوس  و  یونیورسال  مشترک  محصول  در  میلیو  ۱/  ۲دون«  دالری  ن 

قرار گرفت  ۲۰۵۷ آمریکا  در صدر گیشه هفتگی سینمای  در    .سالن سینما  در    وزر  ۱۰این فیلم  اکران خود  نخست 

ه رفتن به سینما  که بسیاری از مخاطبان در مقطع زمانی کنونی و تا تولید واکسن کرونا تمایلی بآمریکا و درحالی 

فروش   به  اس  ۵/  ۶ندارند  یافته  دست  دالری  قاتل    .تمیلیون  یک  نقش  در  وو  ویسن  غریب«  و  »عجیب  فیلم  در 

بازی می نیوتون هم  سریالی  کاترین  و  از کند  فیلم »آشفته«  که  لندون  کریستوفر  دبیرستانی است.  نوجوان  یک 

، فیلم »عجیب و غریب« را ان »روز مرگت مبارک« هم بود« را نویسندگی کرد و کارگردگانه »فعالیت فراطبیعیسه

با بودجه  بزرگسال ساخته است. این اثر که عموما نقددر رده سنی     میلیون دالری ساخته   ۶های مثبتی داشته، 

کننده فیلم »عجیب و غریب« درحالی رقم خورده که سال گذشته میلیون دالری و ناامید   ۱/  ۲فروش     .شده است

میلیون دالری رسیده   ۱۳۰محصول کمپانی دیزنی به فروش آغازین  «  ۲ع زمانی انیمیشن »منجمد  در همین مقط

 .بود

میلیون   ۵۱حیه خود با فروش  آخر هفته افتتا  ساخت هنگ کنگ در (Caught in Time) «گرفتار زمان»//    بازار چین

ری در تعطیالت آخر هفته گیشه ون دالمیلی ۵۱ای به گیشه سینمای چین بخشید. این فیلم با فروش دالری جان تازه 

کشید باال  را  جن  .چین  تریلر  دوره این  در  تبهکار  باند  یک  تعقیب  در  که  است  پلیسی  ماجرای  که  فانتزی  های ایی 

این فیلم که توسط استودیو  ۳۰/  ۳انست  مختلف است، تو  Emperor Motion» میلیون دالر درآمد کسب کند. در 

Picture» ند و »الو کنکنگ بازی میهای محبوب چین و هنگان« هنرپیشه و« و »وانگ کیان یوتولید شده، »دنیل و

است داده  انجام  را  آن  کارگردانی  لئونگ«  جنگی  »  .هو  فیلم  توانست  زمان«  »ایثارمیهنگرفتار   «پرستانه 

(Sacrifice) ن جایگاه  در  و  بزند  کنار  داشت،  قرار  نخست  جایگاه  در  گذشته  هفته  آخر  سه  در  که  خست  را 

فیلم  «Artisan  Gateway» های مرکزداده   براساس  .های باکس آفیس کشور پهناور چین قرار بگیردترینپرفروش 

 .میلیون دالر است  ۱۶۱فروش کلی آن تا این تاریخ    ر کسب کرد ومیلیون دال  ۶»ایثار« در چهارمین آخر هفته خود  

میلیون دالری در هفته دوم اکران خود، جایگاه    ۳/  ۳های نگهبان« با فروش  فیلم سینمایی انیمیشن محبوب »سگ



 
  میلیون دالر کسب   ۵/  ۵ن هفته چین را کسب کرد. این فیلم در هفته اول اکران افتتاحیه خود  سوم باکس آفیس ای

 .میلیون دالر درآمد داشته است ۹/ ۶روز اکران، مبلغ  ۱۱کرد و در مجموع 

 به تایواندرخواست چین برای توقف سفر مقامات آمریکا 

تایوان متوقف   : باشگاه خبرنگاران جوان به منطقه  را  آمریکا خواست که سفر مقامات خود  از  وزارت خارجه چین 

ه آمریکا هشدار داد با این اقدامات  ی دریایی آمریکا به منطقه تایوان بچین در واکنش به سفر دو نظامی نیرو  .کند

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت ما   .کرد  خواهد  به صلح و ثبات در تنگه تایوان آسیب جدی وارد

می آمریکایی  طرف  را  از  واحد  چین  اصل  و  کند  درک  کامال  را  تایوان  منطقه  باالی  حساسیت  رسمیت خواهیم  به 

راز  در سال جاری میالدی با سفر وزیر بهداشت و معاون وزیر خارجه آمریکا به تایوان، پکن خشم خود را اب  .بشناسد

های خود را به محدوده هوایی این منطقه اعزام کرد. از سوی دیگر فروش پهپاد مسلح و دیگر  هر دو بار جنگندهو  

به تسالح اقدامات آمریکا  از دیگر  اقدامات  کارشناسان می   .ایوان بوده استهای جنگی  این  با  ایاالت متحده  گویند 

 .گذاردپا می  را زیر های پکن و واشنگتن سیاست چین واحد و توافق نامه

 گیرد چین در صنعت پاالیش از آمریکا سبقت می

شگاهی جهان را در  ها در آمریکا، چین به زودی بیشترین ظرفیت پاالیبا توجه به بسته شدن بسیاری از پاالیشگاه 

تس پرایس، استیو ساویر، مدیر بخش پاالیشگاهی شرکت مشاور صنعتی فکداشت. به گزارش اویل  اختیار خواهد

یشگاهی خود اضافه کرده  گوید: »چین طی چند سال آینده یک میلیون بشکه دیگر به ظرفیت پاالگلوبال انرژی، می 

میلیون بشکه در روز ظرفیت   ۱/  ۴د«. در واقع، چین در حال ساخت گیرو در یکی، دو سال آینده از آمریکا پیشی می

قالب چهار پروژه به یک میلیون بشکه در روز ظرفیت    پاالیشگاهی جدید است. این مقدار ظرفیت پاالیشگاهی در

شود. یعنی میلیاردها دالر برای ظرفیت پاالیشگاهی هزینه شده بود اضافه میجدیدی که طی سال گذشته ایجاد  

های پاک و خودروهای برقی اده نشود چون چین به استفاده از ترکیبی از انرژی شود که شاید هرگز از آن استفیم

 .است روی آورده

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایشی شد   ۲۶نرخ رسمی   ،۹۹آذر5

ارز نسبت به دیروز با    ۲۶عالم کرد که نرخ  ارز را برای امروز )چهار شنبه( ا  ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران  

گزارش ایرنا و براساس اعالم بانک مرکزی،    .ارز نیز ثابت ماند  ۱۱ارز کاهش داشت و    ۱۹همراه شد، قیمت  افزایش  

شنبه  هر   )چهار  امروز  برای  آمریکا  گذشته،  (  ۹۹آذر    ۵  -دالر  روز  به  نسبت  تغییر  قیمت   ۴۲بدون  ریال  هزار 

پون خورد. هر  انگلیس  قیمت  نیز    ۱۰۷هزار    ۵۶د  یورو  و هر  اعالم شد  ۱۱و  هزار  ۵۰ریال  فرانک   .ریال  همچنین هر 

  ۶ریال، کرون دانمارک   ۷۳۰هزار و نروژ چهار  ریال، کرون  ۹۲۶ریال، کرون سوئد چهار هزار و  ۱۱۰هزار و  ۴۶سوئیس 

  ۳۶۳هزار و  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷و  هزار    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۸ریال، روپیه هند    ۷۱۹هزار و  

 ۴۱۹کنگ پنج هزار و    ریال، دالر هنگ  ۱۹۵هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۱۵۴هزار و    ۲۶روپیه پاکستان    ریال، یکصد

بر اساس این گزارش، نرخ دالر    .ریال قیمت خورد  ۳۰۶هزار و    ۳۲ریال و دالر کانادا    ۲۳۱هزار و    ۱۰۹ل، ریال عمان  یار

جنوبی    ۳۳۴هزار    ۲۹یلند  نیوز آفریقای  راند  وهزا  ۲ریال،  و    ۷۶۴ ر  هزار  پنج  ترکیه  لیر  روبل   ۲۴۹ریال،  ریال، 

ریال، دالر    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۲اق سه هزار و  د دینار عرریال، یکص  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۷ روسیه

  ۳۱ور  ریال، دالر سنگاپ  ۷۰۰هزار و    ۱۱۱دینار بحرین    ال،ری  ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۹۰۶هزار    ۳۰استرالیا  

https://www.irna.ir/news/84122914/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84122914/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
  ۳۳میانمار  کیات   ریال،  ۲۶۳و   هزار  ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،   ۴۹۱هزار و   ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش   ۳۰۱هزار و  

ریال،    ۷۲۱همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    .ریال تعیین شد  ۲۹۳هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال 

ریال، رینگیت مالزی    ۲۱۱هزار و    ۱۳۸ریال، یکصد بات تایلند    ۳۸۲هزار و    ۶ین  ریال، یوان چ  ۹۴۱هزار و    ۳۰دینار لیبی  

و    ۱۰ کره جنوهزاریال، یک  ۲۷۶هزار  وون  و    ۳۷بی  ر  اردن    ۹۴۸هزار  دینار  و    ۵۹ریال،  تنگه    ۲۳۸هزار  یکصد  ریال، 

و    ۹قزاقستان   گ  ۹۱۲هزار  الری  و    ۱۲رجستان  ریال،  یک   ۶۷۰هزار  اندونزریال،  روپیه  و    ۲ی  هزار  ریال،    ۹۶۶هزار 

افغانستان   بالروس    ۵۴۴افغانی  روبل جدید  آذربایجان    ۴۷۴هزار    ۱۶ریال،  منات  و    ۲۴ریال،  یکصد    ۷۲۰هزار  ریال، 

  ۲۰۶زوئال چهار هزار و ریال، بولیوار جدید ون ۷۱۷و   ریال، سامانی تاجیکستان سه هزار ۲۶۱هزار و  ۸۷پزوی فیلیپین 

 .گذاری شدهزار ریال ارزش ۱۲ن ریال و منات جدید ترکمنستا

 

 شوند شهر بندرعباس و نینگبو چین خواهرخوانده می :اسرییس نمایندگی وزارت امورخارجه در بندرعب

نمایندگی  -ایرنا  -بندرعباس گ  رییس  بندرعباس  در  امورخارجه  شهر  وزارت  بین  خواهرخواندگی  موضوع  فت: 

شان در  ایران  اسالمی  جهموری  سرکنسولگری  دستورکار  در  چین  نینگبو  و  هرمزگان  مرکز  های گ بندرعباس 

و به مناسبت   ۲۰۲۱ها افزود: قرار است در سالین خبر به رسانه سعید شعبان روز سه شنبه با اعالم ا  .قراردارد

برقرپنجا ساالگرد  بین  همین  سیاسی  روابط  شود  ۲اری  منعقد  خواهرخواندگی  طرح  این  چین  و  ایران   .کشور 

ن داشت: اولویت نمایندگی وزارت امورخارجه در  وی ضمن تاکید بر توسعه روابط تجاری خارجی استان هرمزگان بیا

توسعهبندرعب راستا  اس  این  در  و  بوده  چین  کشورهای هدف همچون  با  روابط  گرفته  تالش ی  صورت  زیادی  های 

دیپلماتیک    .است و  ای  دوره  دیدارهای  بدنبال  اظهارداشت:  بندرعباس  در  امورخارجه  وزارت  نمایندگی  رییس 

ایر اسالمی  جمهوری  شانگ سرکنسول  در  مقام ان  با  امسال،  های  شهریور  در  چینی  این های  درخواست  بر  بنا 

نینگبو داشته، خواستار توسعه همکاری های مشترک  در سفری که به استان ججیانگ و شهر     نمایندگی بندری 

مه شعبان ادا   .شهرهای بندرعباس و نینگبو هستیم که مورد استقبال طرف چینی قرار گرفته است  استانی میان

ب محداد:  اعمال  و  جهان  در  کرونا  ویروس  تمامیدودیتدلیل شیوع  کشورها،  بیشتر  در  به  نشست    های سفر  ها 

اتاق    .گرددو مجازی برگزار می   صورت غیرحضوری با حضور اعضای  انالین  وی اظهار داشت: روز گذشته نشست 

و  ایران  اتاق مشترک  رییس  بندرعباس،  و کشاورزی  روابط    بازرگانی،صنایع،معادن  توسعه  اعضای شورای  و  چین 

محصوالت دریایی مورد  و برگزار و موضوع های مهمی از جمله توسعه روابط دریایی و صادرات  خارجی چین در نینگب

رییس نمایندگی وزارت امورخارجه در بندرعباس اظهارداشت: همچنین وبیناری نیز بین دانشگاه     .تاکید قرار گرفت

برنامه ریزی است که به زودی زمان در حال   (Nortwestem Polytechnical university) هرمزگان و دانشگاه چینی

ز حمایت های وزارت امورخارجه و تعامل و همکاری سرکنسولگری  پایان ا  شعبان در  .برگزاری آن اعالم خواهدشد

در شانگ ایران  اسالمی  کرجمهوری  قدردانی  آن  اقتصادی  کارشناس  و  بویژه شخص سرکنسول  گفت:  های  و  د 

بندرعب  بازرگانی  اتاق  گذشته  روز  حوزه نشست  در  جدیدی  باب  نینگبو  و  بیناس  اقتصادی  و     ی  بندرعباس  شهر 

این    .هزار نفر جمعیت دارد۵۰۰در استان ججیانگ چین واقع شده و افزون بر هشت میلیون     نینگبو  .گشودنینگبو  

به     از قرن هفتم تابحالو یکی از بنادر مهم چین    کیلومتری دریای شرقی چین  ۲۵شهر مهم صنعتی و تجاری در  

ینگبو وجود دارد که حجم تولید و صادرات  کارخانجات تولیدی و صنعتی زیادی در اطراف شهر بندری ن  .رودشمار می

 .نطقه تاثیرات بسیاری در رشد و توسعه این منطقه داشته استکاال در این م

 

 ساوث چاینا: آمریکا به برجام باز می گردد روزنامه  

رهبر معظم انقالب اسالمی    بیانات  روزنامه »ساوث چاینا مورنینگ پست« چین در گزارشی ضمن بازتاب -ایرنا  -پکن

با آمریکا نوشت: پیروزی »جو بایدن« در انتخابات آمریکا این احتمال را ایجاد کرده است که  ایران در مورد مذاکره 

https://www.irna.ir/news/84121730/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121730/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121730/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121730/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121730/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84122593/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB-%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84122593/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB-%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84122593/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AB-%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF


 
از قول مشاوران بایدن آورده است:   به گزارش ایرنا، ساوث چاینا روز سه شنبه .بار دیگر به برجام باز گرددواشنگتن 

اما  هوری آمریکا قصد دارد این معامله را احیا کند به شرط آنکه ایران مجدداً به آن عمل کندرئیس جمسابق   معاون

ی اتفاق  این  بعید است  زیرا مساله برخی تعهدات اضافی می  دیپلمات ها و تحلیل گران معتقدند  ک شبه رخ دهد 

ان برنامه های موشکی را که البته  اهد ایردر این گزارش تاکید شده است که واشنگتن می خو  .تواند ایجاد مانع کند

تحت توافق هسته ای نیست را مهار کند و مداخالت خود را در خاورمیانه کاهش دهد در حالی که ایران مدت ها 

ید درباره توان موشکی مذاکره نخواهد کرد و هیچ مذاکره ای نمی تواند آغاز شود مگر اینکه واشنگتن است می گو

ب توافق هسته ای  لغو کند  رگردد و به  را بدون قید و شرط  امروز    .تحریم ها  بیانات  بازتاب  به  ادامه  این گزارش در 

اسال انقالب  معظم  رهبر  که  است  نوشته  و  پرداخته  رهبری  معظم  در مقام  نگری  آینده  بر  تاکید  ضمن  ایران  می 

کرده، اما این به سرانجام  را طی    مذاکرات  سیاستگذاری ها تاکید کردند که ایران یک بار دیگر مسیر لغو تحریم ها و

است سال    .نرسیده  در  ایران  نویسد:  می  چاینا  اساس ۲۰۱۵ساوت  بر  جهانی  میالدی  های  قدرت  با  توافق  یک 

، رئیس جمهوری آمریکا  دونالد ترامپ لغو تحریم ها، برنامه هسته ای خود را محدود کند اما  موافقت کرد که در ازای

این    ۲۰۱۸در سال   از  دادتوافق خمیالدی  قرار  تحریم های سرسختانه  تحت  را  تهران  و  روزنامه چینی     .ارج شد 

اظها در  را  با غرب  انداز مذاکرات جدید  ایران، چشم  رهبر عالیقدر  رات روز سه شنبه خود مردود نوشته است که 

کردند تاکید  داخلی  توان  بر  تمرکز  بر  دیگر  بار  و  ش  .دانستند  تصریح  چینی  روزنامه  گزارش  است  در  رهبر  ده  که 

در اظهارات روز سه شنبه که از تلویزیون دولتی منتشر شد، نسبت به کل پروژه مذاکره با غرب ابراز تردید   ایران

سیر لغو تحریم ها و مذاکره را در چندین سال امتحان کردیم، اما این به جایی نرسید، کردند و فرمودند »ما یک بار م 

ه ما می گویند که مداخله نکنید. در حالی که انگلیس و فرانسه موشک کنند، بآنها در امور منطقه ای دخالت می  

 «.باید خود را اصالح کنید به ما می گویند موشک نداشته باشید. چه ربطی به شما دارد؟ ابتدا هسته ای دارند، 

 

 لژیونر فوتسال ایران در چین ماندنی شد 

چملی  -ایرنا  -تهران شنژن  تیم  با  را  خود  قرارداد  کشورمان  فوتسال  شدپوش  تمدید  دیگر  فصل  یک  برای  به   .ین 

پس از توافق با مسووالن  پور« بازیکن گلزن تیم ملی فوتسال ایران و باشگاه شنژناسماعیل  گزارش ایرنا، »احمد

در لیگ برتر   فوتسال ایران پیش از این توانسته بود این لژیونر  .سال دیگر در کشور چین ماندنی شدیک این باشگاه،

ساله سابقه    ۳۲این فوتسالیست     .گل به دست آورد  ۶۴با   چین، عنوان آقای گلی این لیگ را  ۲۰۱۹  -  ۲۰۱۸فصل  

تیم پیراهن  شنپوشیدن  همچون  شههایی  اصفهان،  ماهان  فوالد  ساوه،  گیتیسا  و  قرچک  منصوری  پسند  ید 

و    ۹۱،  ۹۰های  نیز در سال   لیگ برتر فوتسال ایران را دوره آقای گلی  ۳پور  اسماعیل  .در کارنامه خود دارد  اصفهان را

 .های مختلف کسب کرده استبدست آورده است. او همچنین چهار مرتبه مقام قهرمانی لیگ برتر را با تیم  ۹۲

 

 آزمایش انسانی واکسن ساخت چین در ترکیه آغاز شد

کرونای ساخت شرکت سینو-ایرنا-آنکارا واکسن  انسانی  آزمایش  در  کندترکیه  می  شرکت  گزارش    .واک چین  به 

پرسنل پزشکی   ۷۲۶ایرنا از آنکارا، واکسن یاد شده که قرار است در دو مرحله تزریق شود در مرحله نخست به  

ا و  تزریق شد  به  ترکیه  آن  تزریق  نیز  روز گذشته  آغاز   ۲۰ز  داوطلب  است  هزار  که    .شده  افرادی  از  یک سوم  به 

سنی که در آن نهای حقیقی تزریق خواهد شد و دو سوم مابقی داوطلبان واکداوطلب تزریق واکسن بودند، واکس

داوطلبان هر روز وضعیت    .ماده اصلی وجود ندارد دریافت خواهند کرد و بین این دو گروه مقایسه انجام خواهد شد 

بان نیز هر هفته  که در اختیار آنان قرار داده می شود درج خواهند کرد و وضعیت داوطلخود را در فرمهای ویژه ای  

کنترل خواهد شد بانوی     .تلفنی  یک  تزریق شد  واکسن  آنان  به  آنکارا  بیمارستان شهر  در  که  داوطلبان    ۵۰اولین 

عایشه گل دورماز دلیل    .بود  ساله وی  ۲۳وزگار  بیماری زمینه ای دارد و دختر آم  ساله به نام عایشه گل دورماز که

https://www.irna.ir/news/84122271/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84122429/%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%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
آزمایشی واکسن  تزریق  برای  خود  خواند  داوطلبی  انسانیت  به  خدمت  در    .را  ترکیه  بهداری  وزیر  کوجا  فخرالدین 

خرید   قرارداد  ترکیه  که  بود  کرده  اعالم  حریت  روزنامه  با  گفتگو  در  گذشته  شرکت واکسن    میلیون  ۱۰روزهای  از 

و پایانی رسانده  به مراحل  را  از س  چینی  در مرحله نخست  ترکیه  به  انتقال  از  بعد  در  وی  واکسن خریداری شده 

از س آن  از  بعد  در  و  قرار خواهد گرفت  پزشکی مورد استفاده  از  پرسنل  و  ای دارند  زمینه  بیماری  که  افرادی  وی 

سن چینی را به گفته کوجا افرادی که واک .سوی وزارت بهداری اعالم خواهند شد مورد استفاده قرار خواهند گرفت

جا با تاکید بر اینکه امکان واردات دیگر واکسنها نیز در بعد  و ک  .استفاده بکنند هزینه ای برای آن پرداخت نخواهند کرد

به فروش خواهد رسید داروخانه ها  در  نیز  واکسنها  این  گفت:  فراهم خواهد شد،  بهداری  وزارت  تایید  پی   .از  در 

ترکیه   کرونا  به  ابتالی  موارد  استتشدید  گذاشته  اجرا  مورد  به  را  سختی  تدابیر  مجددا  جاری  هفته  آخر  در   .از 

راستای تدابیر یاد شده تمامی کافه ها، رستورانها، کافی شاپها، اینترنت کافه ها، سالنهای بیلیارد و دیگر سالنهای  

  ۱۰وز شنبه تا ساعت  ر  ۲۲بازی، قهوه خانه ها، سینماها و اماکن مشابه تعطیل شده است. عالوه بر این از ساعت  

از ساعت   و  یکشنبه  روز  تا سا  ۲۲صبح  یکشنبه  دوروز  روز  پنج صبح  از  عت  ممنوعیت خروج  ثانوی  اطالع  تا  شنبه 

دولت ترکیه اعالم کرده که تنها تعداد بیماران کرونایی را اعالم خواهد کرد و تعداد افرادی که  .منازل اجرا خواهد شد 

 .بهداشت جهانی اعالم خواهد کرد مبتالء هستند را تنها به سازمان

 

 درخواست چین از آمریکا برای خروج مسئوالنه از افغانستان

رزه  سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: کشورش ضمن اینکه قاطعانه از دولت و مردم افغانستان در مبا  -ایرنا  -تهران

پشتی تروریسم  خارج با  افغانستان  از  مسئوالنه  و  منظم  صورت  به  خواهد  می  خارجی  نیروهای  از  کند  می  بانی 

به گزارش ایرنا از وزارت خارجه چین، »جائو لی جیان« روز سه شنبه افزود: چین به پشتیبانی قاطع خود از    .شوند

م ثبات  تروریسم، حفظ  با  در مبارزه  افغانستان  و مردم  ادادولت  امنیت مردم  و  در لی  مایل است  و  داد  مه خواهد 

در   اولین ثبات  و  صلح  برقراری  برای  المللی  بین  جامعه  با  کندفرصت  کشور همکاری  مقام    .این  این  روی سخن 

نظامی دیگر را از افغانستان خارج    ۵۰۰تا دو ماه آینده دو هزار ,   بتازگی اعالم کرده است چینی با آمریکا است که

ک دولتش    .ردخواهد  پایانی  روزهای  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  تصمیم  این  است  حاکی  ها  گزارش 

دو   به ویژه حزببرخالف خواست  آمریکا  بی   حزب  از کاهش  این حزب  به طوری که اعضای  جمهوری خواه است 

ی از است که مارک اسپر  بعضی خبرها نیز حاک   .سابقه نظامیان آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است

این پست از  افغانستان  در  آمریکایی  نظامیان  با کاهش  دلیل مخالفت  به  نیز    .برکنار شده است  وزیر دفاع سابق 

 .بی برنامه نیروهای آمریکایی از افغانستان، انتقاد کشورهای مختلف را به دنبال داشته استخروج 

 

 هشدار چین درباره احتمال بازگشت کرونا در زمستان و بهار 

هار  ی مداوم و بی وقفه برای حفظ و ادامه اقدامات مبهداشت چین خواستار تالش هاکمیسیون ملی    -ایرنا  -تهران

به گزارش    .یش رو شدکرونا به منظور جلوگیری از بازگشت همه گیری این ویروس در فصل های زمستان و بهار پ

ویدئویی کنفرانس  یک  طی  شنبه  سه  روز  چین  ملی  بهداشت  کمیسیون  شینهوا،  از  م ایرنا  مقامات  این  به  حلی 

این نهاد چینی    .ی در این زمینه را تقویت کنندکشور تاکید کرد تا نظارت های خود بر همه گیری کرونا و اطالع رسان

با  ضمن اینکه خواستار افزایش تست های منظم   باید  نوکلئیک اسید شد، تاکید کرد: آزمایش های اسید نوکلئیک 

این   .که نیاز به انجام تست های کرونا دارند، گسترش پیدا کندهدف تحت پوشش قرار دادن تعداد بیشتری از مردم  

کرونا در  ین تاکید کرد: تالش ها باید در زمینه نظارت، گزارش و انتقال موارد مشخص شده مبتال به  کمیسیون همچن

کنند پنهان  را  حقیقت  نباید  پزشکی  نهادهای  و  باشد  متمرکز  تب  های  چین    .کلینیک  بهداشت  ملی  کمیسیون 

عفونت های بیمارستانی، تقویت    جهت جلوگیری از ورود کرونا از خارج از کشور و  نین خواستار انجام اقداماتیهمچ

https://www.irna.ir/news/84121499/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84122100/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1


 
قویت اقدامات در زمینه پیشگیری و کنترل اپیدمی در  واکنش های اضطراری در زمینه مقابله با شیوع خوشه ای و ت

شد بهاره  جشنواره  برگزاری  کرونا  .آستانه  ها،  گزارش  اساس  کنترل    بر  چین  در  اکنون  هرچند  هم  است.  شده 

ابتال به این ویروس در برخی شهرهای شمالی و جنوبی کشور گزارش شده مواردی محدود در روزهای گذشته از  

شیوع بیماری هایی مانند سرما خوردگی و آنفلوانزا در فصل زمستان، خطر کرونا در این فصل با این حال به دلیل  

 .بیشتر است

 

 چین از نظر اقتصاد دیجیتال در رتبه نخست جهان قرار گرفت 

اعالم کرد اقتصاد دیجیتال این «  ۲۰۲۰چین با انتشار اسناد »گزارش توسعه اینترنت در چین و جهان    -ایرنا  -تهران

ین، در  به گزارش ایرنا از رادیو بین المللی چ  .قرار گرفته است  کشور از لحاظ حجم و نرخ رشد در رتبه نخست جهان

توسعه »گزارش  در   کتاب  در  «  ۲۰۲۰ جهاناینترنت  اینترنت  توسعه  وضعیت  شد  منتشر  چهارشنبه  امروز    ۴۸که 

بنا به نتایج ارزیابی شده، توسعه اینترنت در ایاالت متحده و    .شده است کشور بزرگ جهان به طور جامع ارزیابی

اچ کشورهای  اینترنت  است،  بوده  سریعتر  دیگر  کشورهای  از  است،  ین  متعادل  نسبتاً  و  قوی  توسعه   روپایی 

بر اساس این گزارش، پنج    .جنوب صحرای آفریقا هم پیشرفت چشمگیری داشته است یکای التین واینترنت در آمر

کلی   کشور بندی  رتبه  در  سنگاپور  و  انگلستان  آلمان،  چین،  متحده،  اندایاالت  گرفته  قرار  صدر  »گزارش    .در  در 

برتر جهان قرار  جایگاه مقیاس کل و نرخ رشد اقتصاد دیجیتال چین در هم آمده است« ۲۰۲۰ توسعه اینترنت در چین 

تولید   درصد  ۳۶.۲تریلیون یوان رسید که    ۳۵.۸سال گذشته، اقتصاد دیجیتال چین به   بر اساس این گزارش، در  .دارد

تش را  داخلی  دهدناخالص  می  گذشته  .کیل  سال  زم در  در  اختراع  ثبت  موارد  مصنوعیتعداد  هوش  چین  ینه  در 

ایاال از  بار  پیشی گرفت ونخستین  تعداد  ۱۱۰به    ت متحده  این  داده  هزار مورد رسید؛  و حجم مصرف  اختراع  ثبت 

آخرین اطالعات   .ستجهان را به خود اختصاص داده ا جایگاه اول همراه در چین، هر دو به اینترنت دسترسی های

سا سپتامبر  تا  که  دهد  می  نشان  جاری/شهریور/همچنین  نسل   ل  های  دکل  از    ۵تعداد  بیش  چین    ۴۸۰در 

 .دستگاه بوده است هزار

 

 وریت خود را به ماه آغاز کرد چین مام 

اولی  -ایرنا  -تهران نمونهچین  بازگرداندان  برای  ماه  به  را  ماموریت خود  کردن  آغاز  زمین  به  قمر  این  به   .های خاک 

مارچ   »النگ  میل،راکت  دیلی  روزنامه  بدون سرنشین«  ۵گزارش  فضاپیمای  حامل  ئه  »چان که  حدود  است،«  ۵گ 

ونچانگ« در استان مرکز پرتاب فضایی » دقیقه بعد از ظهر دوشنبه به وقت منطقه زمانی شرقی از  ۳:۳۵ساعت  

این اولین    .بزرگی در برنامه فضایی چین محسوب می شود »هاینان« به فضا پرتاب شد. این ماموریت، پیشرفت

  .مونه های خاک قمر طبیعی زمین به این سیاره خاکی استن برای بازگرداندن تالش یک کشور پس از چهار دهه

و نمونه هایی از   حفاری بپردازد پیاده کند تا در سطح آن بهیک فرودگر روی ماه  «  ۵کاوشگر »چانگ ئه   قرار است

جمع آوری و به یک صعود کننده منتقل کند. سپس این صعود کننده به یک مدول در حال چرخش  خاک و سنگ را

 ۲۳این ماموریت ها برای    -که در آن نمونه ها در یک کپسول برای بازگشت به زمین قرار داده می شود    برمی گردد

این اولین بار در چهار دهه گذشته است که کشوری به دنبال آوردن سنگ و آوار از کره    .برنامه ریزی شده استروز 

است زمین  به  ئه  .ماه  »چانگ  کاوشگر  ماه  «۵-هدف  الهه  نام  به  که  گذار،  نام  چینی  است، باستانی  شده  ی 

طقه بازدید نشده در یک دشت بزرگ گدازه  پوند( از نمونه سنگ های کره ماه از یک من  ۴/۱کیلوگرم )  ۲بازگرداندن  

هزار کیلومتری را آغاز    ۸۰۰حدود   پس از پرتاب، سفر  «  ۵کاوشگر »چانگ ئه    .معروف »اقیانوس توفان ها« است

بر سطح   فرود  با  و  کند  آوری می کمی  را جمع  ماه  نمونه های خاک کره  ماه،  گرداندکره  بازمی  زمین  به  و      .ند 

اهمیت درباره  روی  متخصصان  گویند تحقیق  می  ماه  کره  توسط   خاک  که  ماه  کره  خاک  های  نمونه  بررسی 

https://www.irna.ir/news/84122122/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84121604/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121604/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84121604/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
زیا این تاریخ خاک کره ماه و حتی فعالیت های خورشید کمک  با  برای آشنایی  دی  کاوشگر جمع آوری می شود، 

از سال اگر چین در این ماموریت موفق شود، این موفقیت در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. بشر      .خواهد کرد

خاک کره ماه را به   مقداری از ( Luna ۲۴) که اتحاد جماهیر شوروی سابق در ماموریت رباتیک خود به ماه  ۱۹۷۶

را ای  ماده  هیچ  تاکنون  کرد،  منتقل  زمین   زمین  به  ماه  استاز  نکرده  ماموریت    .منتقل  دنبال  ئه   به  «  ۵-»چانگ 

برای بازگرداندن نمونه خاک از قطب جنوب ماه در  «  ۶-»چانگ ئهبازگرداندن نمونه خاک ماه به زمین، ماموریت   برای

 .انجام می شود ۲۰۲۴سال 

 

 کندباز" ثبات جهان را تهدید میگلوبال تایمز: خروج آمریکا از "آسمان 

اثیر  های باز ت روزنامه دولتی "گلوبال تایمز" چین با تاکید بر این که خروج دولت ترامپ از پیمان آسمان  -ایرنا    -تهران  

به    .مریکا به این پیمان بازگرددمنفی بر ثبات راهبردی در جهان خواهد داشت، ابراز امیدواری کرد که دولت آینده آ

پیمان   از  خروج  در  آمریکا  تصمیم  به  اشاره  با  چین  تایمز  گلوبال  زبان  انگلیسی  و  دولتی  روزنامه  ایرنا،  گزارش 

ز برنامه خروج آمریکا از معاهدات کنترل تسلیحاتی است. دولت  این اقدام آمریکا بخشی ا های باز، نوشت:آسمان

جود کنترل تسلیحاتی راضی نیست و معتقد است که این معاهدات مانعی در تجهیز بیشتر  دونالد ترامپ از نظام مو

آمریکا استارت و    .ش  روسیه  و  آمریکا  بین  کاهش شفافیت  موجب  پیمان  این  از  آمریکا  خروج  افزود:  روزنامه  این 

بی  افزایش  آنههمچنین  سالح  کنترل  دوجانبه  معاهدات  بیشتر  شدن  مخدوش  و  متقابل  شد.  اعتمادی  خواهد  ا 

سال   در  برد  ۲۰۱۹واشنگتن  میان  ای  هسته  نیروهای  معاهده  از  چشم  (INF) هم  و  بود  شده  انداز  خارج 

های راهبردی وجود کاهش سالحای هم برای تمدید تنها پیمان کنترل سالح بین دو کشور یعنی پیمان  امیدوارکننده 

ا نیست  ز، روسیه قادر به پروازهای بازرسی بر فراز آمریک های با اکنون به علت خروج آمریکا از پیمان آسمان  .ندارد

این کشورها اطالعات خود  این احتمال منتفی نیست که  و  پیمان هستند  این  ناتو عضو  اما کشورهای دیگر عضو 

آ اختیار  در  را  روسیه  میدرباره  مخدوش  را  روسیه  منافع  شدت  به  مساله  این  و  بگذارند  ترامپ    .کندمریکا  دولت 

خ پیماندرصدد  از  ت روج  خروج  های  است.  بوده  یکجانبه  رویکرد  یک  با  خود  نظامی  هژمونی  حفظ  برای  سلیحاتی 

پیمان از  هستهآمریکا  نیروهای  مانند  میان هایی  آسمانای  و  کنتربرد  نظام  که  شد  موجب  باز  تسلیحاتی  های  ل 

بردی در جهان خواهد داشت و ممکن  المللی تا حدی دچار فروپاشی شود و این مساله تاثیر منفی بر ثبات راهبین

های بزرگ را افزایش دهد. خطرات نظامی بین قدرت های  است موجب یک رقابت جدید تسلیحاتی شود و مناقشه 

دارد وجود  امنیت جهانی  برای  زیادی  ح  .پنهان  اگر  غیرمنتظره اکنون  رئیس جمهوری ادثه  بایدن  ندهد، جو  روی  ای 

انتظار   و  بود  آمریکا خواهد  رسانه می جدید  برخی  باشد.  داشته  تسلیحات  کنترل  مورد  در  متفاوتی  رویکرد  ها رود 

احت میدرباره  بحث  ترامپ  دولت  تصمیم  این  لغو  دموکراتمال  موضع  است.  ممکن  سناریوی  یک  این  در کنند.  ها 

دیگر عضو این   اره کنترل تسلیحات تفاوت زیادی با موضع جمهوریخواهان دارد. دولت بایدن ممکن است بارآمریکا درب

پیش از این نیز سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن محکوم کردن خروج یکجانبه   به گزارش ایرنا،  .ها شودپیمان

کشور   یک  شایسته  المللی  بین  های  پیمان  از  خودسرانه  خروج  بود:  گفته  باز،  های  آسمان  پیمان  از  آمریکا 

افز نیست. بزرگ پکن  در  دوشنبه  روز  جیان«  لی  م  ود: »جائو  بسیار  موضوع  این  از  کهچین  است  با   تاسف  آمریکا 

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

تضعیف عضو ضمن  کشورهای  میان  در  نظامی  متقابل  شفافیت  و  به اعتماد  کردن  وارد  آسیب  ثبات   و  و  امنیت 

این مقام چینی ادامه داد: آمریکا باید نگرانی های     .منفی خواهد گذاشتدر جهان تأثیر   سالح روند خلعمنطقه، بر  

بگیرد و از طریق گفت و گو اختالفات موجود  و جامعه بین المللی را جدی عضو این پیمان روسیه و سایر کشورهای

کند خ  .را حل  امور  وزارت  و  آمریکا  رئیس جمهوری  ملی  امنیت  بطومشاور  یکشنبه  روز  این کشور  رسمی ارجه  ر 

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

https://www.irna.ir/news/84121670/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


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

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

دارد ارتباط  معاهده  این  بزرگ   .عضو  از  یکی  پیمان،  تالش این  بین ترین  شفاف های  هرچه  برای  کردن  المللی  تر 

طریق دادن نقش مستقیم  از رهاکشو های نظامی است و هدف از آن ارتقای شناخت و اعتماد متقابل میانفعالیت 

 .به کشورها در گردآوری اطالعات درباره نیروها و فعالیتهای نظامی مرتبط با آنها است

 

 پابرجا توافق ژاپن و چین برای همکاری؛ اختالفات دریایی همچنان  

توشیمیتسو«    -ایرنا  -تهران »موتگی  که  حالی  ژاپن در  خارجه  روز   وزیر  او  چینی  همتای  یی«  »وانگ  و 

از   چهارشنبه کرونا  ویروس  گیری جهانی  از جمله همه  گوناگون  و فصل مسائل  برای حل  دو کشور  کردند  توافق 

به گزارش ایرنا از ژاپن تودی، این دو   .ی استریایی دو کشور همچنان باقنزدیک با یکدیگر همکاری کنند، اختالفات د

مقام رسمی روز چهارشنبه در توکیو به مدت یک ساعت و نیم با هم مالقات کردند. وانگ برای یک دیدار دو روزه در  

با ثبات میان دو کشور برای جوامع منطقه ای و جهانی از   .ژاپن به سر می برد اهمیت بسیار    موتگی گفت روابط 

باید به حل مسائل مهمی   .دار استزیادی برخور پذیر  به عنوان قدرت های بزرگ مسئولیت  ژاپن و چین  او گفت: 

روبرو است،  آنها  با  تجارت و سرمایه گذاری که جامعه جهانی  و  اقلیمی  تغییرات  ویروس کرونا،  مانند همه گیری 

یح داد و از  سنکاکو را به وانگ یی توضموضع ژاپن در مورد جزایر  وزیر خارجه ژاپن همچنین در این دیدار    .کمک کنند

کنند عمل  سازنده  ای  شیوه  به  جزایر  این  اطراف  های  آب  با  رابطه  در  تا  خواست  است،    .او  مدعی  گزارش 

ژاپن کنترل    .شناورهای چینی به طور مکرر به آب های سرزمینی مجاور این جزایر در استان اوکیناوا تجاوز کرده اند

ه این جزایر بخش جدایی ناپذیر از قلمروی این کشور است. چین ارد. دولت ژاپن می گوید کاین جزایر را در اختیار د

موتگی همچنین اعالم کرد که دو طرف با از سرگیری سفرهای    .و تایوان هم بر سر این جزایر ادعای مالکیت دارند

بل وزیر خارجه چین هم بار  ر مقا اما د  .امبر موافقت کردندکاری و سفرهای دیگر بین این دو کشور از اواخر ماه نو

پیچیده شدن  باعث  اقدامی که ممکن است  از هر  پرهیز  و  تاکید کرد  بر جزایر سنکاکو  بر حاکمیت کشورش  دیگر 

او گفت که چین در رابطه با این جزایر همچنان از حق   .اوضاع در آب های اطراف این جزایر شود را ضروری دانست 

یی همچنین بر اهمیت ارتباط و گفتگو برای رسیدگی فوری به هر مشکلی که   نگوا  .ت خود دفاع خواهد کرد حاکمی

وزیر خارجه چین گفت که دو کشور موافقت کرده اند که تا پایان سال میالدی    .ممکن است ایجاد شود، تاکید کرد

اق این  کنند.  برقرار  خود  دفاعی  مقامات  بین  مستقیم  تلفن  یک خط  ار جاری  کار  و  از ساز  بخشی  بین  دام  تباطات 

وانگ همچنین گفت که آنها موافقت کرده    .تناب از وقوع برخوردهای تصادفی در دریا یا هوا استدوکشور جهت اج

 .اند سال آینده یک نشست اقتصادی دوجانبه سطح باال با حضور وزیران مربوطه برگزار کنند

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

نشست تخصصی طب سنتی در پنجمین کنگره بین   به همت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت؛ 

 المللی یوسرن

ان برجسته داخلی و خارجی، در پنجمین کنگره بین المللی شبکه نشست تخصصی طب سنتی با سخنرانی استاد

به نقل از وبدا،   صداوسیماخبرگزاری   به گزارش  .برگزار شد(  ۲۰۲۰های علمی )یوسرن  جهانی آموزش و پژوهش

سنتی در ادغام علوم« برگزار  این نشست تخصصی در دو بخش با موضوع »طب سنتی و جامعه« و »نقش طب  

ریشه  به  اشاره  با  آمریکا  گیاهی  فارماکوپه  رییس  آپتن،  روی  دکتر  نخست،  بخش  در  که  در  شد  های طب سنتی 

این زمینه وایران، چین و دیگر کشور  با شکاف بزرگ فلسفی، بحران نحوه شکل  های پیشرو در  گیری طب غربی 

https://www.irna.ir/news/84122978/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84122978/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84122978/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://www.iribnews.ir/
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همانند بحران گذشته سارس، در امریکا با شیوع باالیی    ۱۹گفت: کوید  اخیر کرونا را موضوع بحث خود قرار داد و  

همراه بوده و این کشور را دچار مشکالت بسیاری کرده است، درحالیکه در چین استفاده از طب چینی در کنار طب  

میزان مرگ وی با مقایسه عملکرد طب غربی و سنتی و    .رس، درصد باالیی از بیماران بهبود یافتندهمانند سا  رایج،

های سنتی را برشمرد و افزود: در های نیاز به سیستمو میر در کشور چین، قبل و بعد از تلفیق طب چینی، ضرورت

طب غربی، درمان بیماری به جای  که در  الیشود، درحطب سنتی، رویکرد درمانی بر مبنای هر شخص تعیین می

های گیاهی و گیاهان دارویی در مقایسه با  های کمتر دارو نه درمان بیمار مدنظر بوده و عالوه براین، عوارض و هزی

 .های شیمیایی نیز از دیگر موارد قابل توجه در این زمینه استدارو 

مه، دکتر »آمینا آثر«، عضو انجمن پزشکی در ادا//    است، از ابن سینا  ۲۰۲۰منشا کلمه محبوب قرنطینه در سال  

ات او ارائه کرد و با اشاره به اینکه منشا کلمه محبوب قرنطینه در سال  اروپا توضیحاتی درخصوص ابن سینا و تفکر

به   ۲۰۲۰ سینا  ابن  گفت:  است،  سینا  ابن  بیماری از  برخی  انتقال  از  جلوگیری  به منظور  شخصی  از  مسری  های 

فقیت  وی افزود: برخی بازرگانان از روش مو  .روزه مردم پیشنهاد کرد  ۴۰ی برای قرنطینه  گر، اجرای روششخص دی

آمیز او مطلع شده و با انتقال این دانش به ایتالیا و سراسر اروپا، آن را »قرنطینه« که در زبان ایتالیایی به معنی 

 .»چهل« است، نامیدند

شرکت بر  مبتنی  مدانش  پاسخ  خرد،  رفهای  برای  نیاز ناسبی  است ع  مکمل  طب  محصوالت  به  جوامع  //    های 

دکتر »عبدالعلی محقق دانشگاه علوم  زادههمچنین،  و مدیر گروه داروسازی سنتی  فارماکوگنوزی  تمام  «، استاد 

پزشکی شیراز نیز با اشاره به روند روبه رشد تقاضای جامعه برای محصوالت طب مکمل، گفت: در قاره آسیا تعداد  

طب ز انواع  از  تای یادی  ایرانی،  طب  مانند  سنتی،  داردهای  وجود   ... و  آیورودا  چینی،  طب  عالوه   مدیسین،  بر  و 

نیز  طبیعی  محصوالت  از  استفاده  برای  درمانگران  درخواست  جهانی  افزایش  شاهد  جامعه،  تقاضای  افزایش 

انواع طب  .هستیم جهانی  تجارت  وضعیت  درخصوص  توضیحاتی  ضمن  مکملوی  مهای  دانش  به  توجه  بر  ،  بتنی 

گیری از ب مکمل دانست و افزود: بهره های جوامع به محصوالت طهای خرد را پاسخ مناسبی برای رفع نیاز شرکت

ها و ها و راهنماهای خرد در این زمینه، مزایای بسیاری دارد که طراحی مدل مفهومی، تهیه پروتکل قدرت شرکت

فاده از ظرفیت داروسازان و فراهمی سیستم نظارتی ویژه از  های فنی با استه های مورد نیاز و مشاورارائه مجوز 

 .های این حوزه استارو، از ضرورت سوی سازمان غذا و د

در ادامه، دکتر »آرمان  //    هزار گونه گیاهی، کشوری مهم در حوزه اتنوفارمارکولوژی است ایران با بیش از هشت 

داروسازی سنت گروه  استادیار  پزشکزرگران«،  علوم  دانشگاه  و  ی  ایرانی  دفتر طب  الملل  بین  مشاور  و  تهران  ی 

ارائ با  بهداشت،  وزارت  پژوهشمکمل  تعداد  گفت:  اتنوفارماکولوژی،  حوزه  درخصوص  توضیحاتی  حوزه ه  در  ها 

یین  های پژوهشی زیادی در این حوزه وجود دارد، اما تعاتنوفارماکولوژی در سراسر دنیا رو به افزایش است و نیاز 

باید انجام گیرد و به های آن، مهمو استاندارد استراتژی تحقیق   وی تاکید    .آن هستیم  دنبالترین اقدامی است که 

هزار گونه گیاهی است و به  های تاریخی و پزشکی کهن و دارای بیش از هشت کرد: ایران کشوری پهناور با ریشه 

اتنوفاهمین دلیل یکی ازکشور  از فرصت رماکولوژی محسوب میهای بسیار مهم در حوزه  و  های مطالعاتی  شود 

 .بسیاری برای پژوهش در این حوزه برخوردار است

مهم از  یکی  سنتی  بخشطب  استترین  سالمت  مراقبت  سیستم  از //    های  زیدی«،  عباس  محمد  »سید  دکتر 

طب طوالنی  سابقه  به  اشاره  با  نیز  هند  بوپال  ضیاءالحسن  سید  حکیم  یونانی  طب  را    دانشکده  آن  سنتی، 

مهارت   ایمجموعه دانش،  عملکرداز  و  نظریه ها  بر  مبتنی  تجربهای  و  اعتقادات  غیر  ها،  یا  توضیح  قابل  بومی  یات 

یا درمان دانست و افزود: طب  قابل توجیه فرهنگ بهبود  برای حفظ سالمت و پیشگیری، تشخیص و  های مختلف 

ه این سیستم است که در شدو بخش دست کم گرفته  های سیستم مراقبت سالمتترین بخشسنتی یکی از مهم

وی سپس به تعریف اصطالح طب   .یری از آن رو به افزایش استگهر کشوری وجود دارد و تقاضای مردم برای بهره 



 
گسترده مجموعه  پرداخت:  جایگزین  طب  یا  مراقبتمکمل  اقدامات  از  یا ای  سنت  از  بخشی  که  بهداشتی  های 

نبوده و به پزشکی مرسوم خود آن کشو  .های بهداشتی غالب ادغام نشده استدر سیستم مراقبت طور کامل  ر 

های سنتی معروف نگر و مبتنی بر اشخاص طب سنتی، طب ایرانی را یکی از طبرویکرد جامعزیدی با اشاره به  

های تالش در جهان دانست و افزود: ادغام خدمات این حوزه در نظام سالمت امری ضروری است و در کشور هند،  

 .زمینه انجام شده است بسیاری در این

در بخش دوم این  //    های مختلف هستنداشتی در کشور های مراقبت بهدهای سنتی، بازوی قدرت سیستمطب

پیوسته  عضو  اردکانی«،  شمس  »محمدرضا  دکتر  علوم«،  ادغام  در  سنتی  طب  »نقش  موضوع  با  نشست 

دا  دانشکده  و استاد  پزشکی  علوم  پزشکیفرهنگستان  علوم  دانشگاه  بهره  روسازی  اینکه  بیان  با  از  تهران  گیری 

یافته  یافته و چه غیر توسعههای توسعه رش در سراسر جهان، چه در کشور های طب سنتی در حال گسترویکرد 

گفت: انواع مختلفی از طب سنتی، مانند طب چینی، طب ایرانی، آیورودا، طب یونانی و ... وجود دارد که در    است،

مورد   مردم  توسط  وسیعی  سیستمسطح  توانمند  بازوی  و  گرفته  قرار  در استفاده  بهداشتی  مراقبت  های 

  ۱۷۰وی با اشاره به گزارش سازمان جهانی بهداشت در این زمینه، افزود:    .شوندهای مختلف محسوب میکشور 

بین  سازمان  این  عضو  طبکشور  از  استفاده  راالمللی،  تلفیقی  و  مکمل  سنتی،  شناخته  های  رسمیت  و  به  اند 

های سنتی و ادغام خدمات این حوزه  گیری از طبهای عضو خود را به ترویج بهرهزمان جهانی بهداشت کشورسا

های پزشکی شمس اردکانی با بیان اینکه ماهیت اکثر سیستم  .کنددرمانی، تشویق می های بهداشتیدر سیستم

های جامع پزشکی  عت این سیستمهای مختلف علمی، در طبینه نگری است و ادغام موضوعات و زمیسنتی جامع

طور مثال در  های سنتی پزشکی، علم هیچ حد و مرزی ندارد و به یستمسنتی نهفته است، ادامه داد: در این س

های علم، مانند فلسفه، نجوم، شیمی، کشاورزی و حتی ریاضیات، فیزیک طب ایرانی، علم پزشکی در دیگر بخش 

ک  .ادغام شده استو مهندسی،   تاکید  آنوی  ایرانی که  دانشمندان طب  اکثر  را حکیم میرد:  دانشمند ها   نامیم، 

این گرایش از  به بسیاری  این جامع ها آشنا و در آنبوده و  نگری و دانش  ها متخصص بوده و بدون هیچ مرزی، از 

تهران،   روسازی دانشگاه علوم پزشکیاین استاد پیشکسوت دانشکده دا  .اندکامل در حرفه پزشکی خود بهره برده

جامع طب  ماهیت  و  سنت  را  علوم  پرادغام  افزود:  و  دانست  آننگر  از  رویکرد  این  به  میداختن  که  تواند جهت 

چالشچشم حل  برای  را  جدیدی  دید  و  دستانداز  و  جامعه  درمانی  و  بهداشتی  سالمهای  زندگی  به  تر، یابی 

در  و  بروز  از  پیشگیری  روان،  بیماری سالمت  داشمان  کل  در  و  جامعه ها  سالم تن  جامعه  ای  برای  کند،  ایجاد  تر 

 .میت بسیاری استپزشکی امروز، دارای اه

در ادامه، دکتر »پویا فریدی«، از دانشگاه  //    منطق کشف دارو در طب سنتی و طب کالسیک کامال مشابه است

نی پرداخت و  در کشف دارو«، به ارائه سخنراها  شناسی سیستمهای زیست موناش استرالیا، با موضوع »تکنیک

اند، گفت: با توجه به اهمیت تند که مورد غفلت واقع شدههایی در حوزه پزشکی هسبا بیان اینکه همواره مولفه 

هایی قابل ارزیابی در  ها توسعه داده و معیار ها نیاز است تجهیزات در دسترس خود را برای مطالعه آن این مولفه

ت زمینه  نیااین  است  ممکن  و حتی  کنیم  ارزیابی  عیین  انجام  و  مجدد  اعتبارسنجی  جدید،  فناوری  یک  به ساخت  ز 

ها را ها و دارو ها، بیماریبندی جمعیت، اعضا و بافتوی با اشاره به رویکرد جامع طب سنتی، طبقه .دار باشدنیمع

سیک ارو در طب سنتی و طب کالکشف دمنطق    ها مورد تحلیل قرار داد و افزود:شناسی سیستمبر مبنای زیست

فریدی    .های جدیدی باید توسعه یابدی، آزمایش های جدید پزشککامال مشابه است، اما برای اعتبارسنجی مولفه

زیست تکنیک سیستمهای  روش شناسی  را  پیش ها  و  اقدامات  مکانیسم  توضیح  برای  مناسبی  اثرات  های  بینی 

برای طب سنتی ضروری است،  Omics ای جدیدهدامه داد: اگرچه تولید داده های سنتی دانست و ا بیولوژیکی دارو 

 .توانند برای درک طب سنتی در سطح خرد و کالن مورد استفاده قرارگیرندمی های موجود نیزاما داده 



 
دکتر »مجید انوشیروانی«، //    حکمت«، مدلی باستانی از ادغام منسجم استدالل، تفکر، مشاهده و تجربه است»

ایرانیا طب  دانشکده  سدانشگ  ستادیار  و  انواع  درخصوص  توضیحاتی  ارائه  با  نیز  مشهد  پزشکی  علوم  طوح  اه 

ترین مدل ادغام دانست و گفت: این نوع ادغام، تلفیق منسجم ابعاد پراکنده دانش و شناخت را باالترین و پیچیده 

به  اتحادی  اادغام،  کامل  و  جامع  حکمت  یک  یازآفرینی  و  متضاد  فیلسوف، ظاهر  پزشکانی  به  نیاز  که  ست 

عنوان مدل  تواند به وی با بیان اینکه حکمت می  .ها داردچیزدان و تشنه کاوش در ماهیت پدیده شناس و همهیست ز

باستانی تلفیق منسجم مشاهده و تجربه در نظر گرفته شود، حکیم را عالمی با طرز تفکر سیستمی معرفی کرد 

یک پرنده و چشم بینای یک کرم است و برای درک  ترکیب واقعی پویا از چشم بینای    و افزود: نگاه حکیم به هستی،

تهمه حل  و  میان چیز  درست  رویکرد  مشکالت،  به رشتهمام  را  میای  ایرانی   .بنددکار  طب  دانشکده  استادیار 

قطب سینا،  ابن  از  مشهد  پزشکی  علوم  بیرونیدانشگاه  ابوریحان  و  فارابی  رازی،  شیرازی،  به الدین  عنوان  ، 

کرد و ادامه داد: آموزش  های مختلف صاحب تخصص بودند، یاد ان طالیی اسالم که در حوزهمشهورترین عالمان دور

های ای، اکتشافی، ترکیب پژوهش های مشاهدهچند بعدی، تقویت تفکر انتقادی، انتزاعی و بصری، توسعه مهارت 

از افراد نادری که سعی  پذیری و متعهدبودن به پشتیبانیت دوستانه و هوشیاری، مسئولیعلمی با مطالعات انسان

توانمندی  و  این صفات  را درکردند  باید در حوزه آموزش رسمی مورد توجه    ها  تقویت کنند، مواردی است که  خود 

 .قرار گیرند

، در ادامه، دکتر »مهرداد کریمی«  //  شناسی استشناسی و معرفتمبانی طب سنتی ایران ترکیبی از هستی 

ر اساس ساختار  ی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ارزیابی طب سنتی ایران بایرانالملل دانشکده طب  معاون بین 

تحوالت علمی پرداخت و گفت: سیستم طب سنتی ایران از دو بخش نظری و عملی تشکیل شده است که هر یک  

این بخش نیز هرکداز  از اجزا  از چند جزء تشکیل شده و هر یک  با  وی    .هایی هستندام دارای زیرمجموعهها خود 

تئوری بیمشرح  بروز  علل  و  ایرانی  حوزه طب  در  مطرح  تئوریهای  این  بیان  منشا  و  را  اری  ایران  ها، طب سنتی 

هستی از  معرفتترکیبی  و  تقسیم شناسی  قابل  علم  افزود:  و  دانست  خاص  شناسی  نژادی  به  متعلق  و  بندی 

های دیگر حاصل شده است و ری فاکتور اری و مشارکت میان دانشمندان و بسیانبوده و پیشرفت آن در نتیجه همک

تلفیبهره طب  از  الگو گیری  تمام  بر  دانشمندان  تدریجی  تسلط  برای  جدیدی  راه  حوزه  قی،  در  موجود  واحد  های 

 .رودشمار میپزشکی به

می تبدیل  فرارشته  یک  به  را  مدرن  طب  پزشکی،  دانش  در  سنتی  طب  از    //  کندمداخله  درزی«  »قاسم  دکتر 

سنتی در تلفیق طب مدرن با   شتی نیز در این نشست، به بررسی نقش فرهنگ مبتنی بر طبدانشگاه شهید به

به تقسیم با اشاره  و  پرداخت  ای دانش توسط گیبنز، گفت: دسته بندی دو دسته علوم انسانی و علوم اجتماعی 

را شامل می بهاول علومی  امعه خاص و  دهند و شامل منافع یک جها پاسخ میآن  شود که جوامع دانشگاهی 

اما علوم دسته دوم کاربردی و   به فرارشتههمگن هستند،  به موضوعاتی که مختص یک  ای بوده و  پرداختن  دلیل 

پذیری  اند، خاصیت ناهمگنی داشته و از انعطاف وجود آمدهجغرافیای خاص هستند و در متن یک موقعیت خاص به 

به علوم دسته اول برخوردارنداجتماعی بیشتر افزود: طب مدرن دارای تمام ویژگی و  .ی نسبت  های دانش در  ی 

ویژگی دسته   تمام  از  اما  دارد،  تعلق  الگوی سنتی  به  اگرچه  و طب سنتی،  دوم  اول است  در دسته  دانش  های 

سازد که تا  می   برخوردار است و تعامل میان طب سنتی و طب مدرن، به شکل طب مکمل، پزشکی مدرن را قادر

سازی طب مدرن اینکه این زمینه درزی با بیان     .با زمینه جغرافیایی مناطق مختلف باشدحد ممکن، بومی و مطابق  

می تبدیل  فرارشته  یک  به  و  کرده  متصل  نیز  دیگر  مختلف  علوم  به  ویژگیرا  سبب  کند،  که  را  سنتی  طب  های 

یطی هر منطقه های محها و گرایشد: طب سنتی با خواستهنگرتر از طب مدرن به نظر برسد، برشمرشود کلمی

های فرهنگی است و نه های مختلف بوده و مبتنی بر تفاوتتنوع فرهنگ  دلیلسازگاری بیشتری دارد و تنوع آن به

ای از دانش، مهارت و  وی با اشاره به تعریف سازمان جهانی بهداشت از طب سنتی که آن را مجموعه  .هااشتراک



 
جیه باشند یا  های مختلف، اعم از اینکه قابل توهای بومی فرهنگربه ها، اعتقادات و تجهای مبتنی بر نظریه دعملکر

و   بیماری جسمی  درمان  یا  بهبود  تشخیص،  پیشگیری،  حوزه  در  استفاده  و همچنین  برای حفظ سالمت  نباشند، 

شناسی،  شناسی، روانشناسی، اقلیم زاج ویژه مشناسی و به شناسی، انسان کند، افزود: گیاه روانی معرفی می 

پدفلس نوع طب  این  در  که  مختلفی هستند  علوم  الهیات،  و  نشان یدار میفه  این  و  برخورداری طب شوند  دهنده 

فعال  ظرفیتی  از  زمینه سنتی  بین  ارتباط  ایجاد  برای  پویاتر  و  استتر  دانش  مختلف  شناخت   .های  افزود:  درزی 

طب سنتی قابل مشاهده نیست، اما با    شود، درها در ابعاد بیولوژیکی، چنانکه در طب مدرن مشاهده میبیماری 

 .ر ابعاد بیولوژیکی، توجه به عوامل روانی، اخالقی و اجتماعی در تشخیص و درمان، ضروری استباین حال، عالوه 

تواند پزشکی مدرن را به یک  نش پزشکی، بیش از هر زمان دیگری می وی با بیان اینکه مداخله طب سنتی در دا

ادام کند،  نزدیک  فرا فرارشته  تحقیقات  داد:  و گیرشتهه  تعریف دفیال  براساس  آنای  به  از همکاریولو،  های دسته 

نه رشته میان که  دارد  کار تنای اشاره  در  نیز  را  دانش  از حوزه  کارمندان خارج  بلکه  دانشمندان،  تحقیقاتی  ها  های 

به  .کنددرگیر می  با اشاره  فرارشته  درزی  باندرز درخصوص  ارتباط  تفکر  و  افزود: شیوهای  با طب سنتی،  های  آن 

در  فرارشته باید  کشور  ای  هر  برای  که  باشد  نهفته  جغرافیایی  منطقه  هر  سیاسی  و  فرهنگی  علمی،  عادات 

ای، بسیار مفید خواهد  رشتهر درک این ویژگی مهم میانمتفاوت خواهد بود و ارتباط میان طب مدرن و طب سنتی د

 .بود

دامه دکتر »محمدحسین در ا//    ای را در چین ایجاد کرده استسیستم مبتکرانههمزیستی طب چینی و طب رایج،  

آیتی«، متخصص طب چینی و مدیر گروه دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ارائه توضیحاتی  

ج و  درخصوص  است  چین  کشور  فرهنگ  از  بخشی  چینی  گفت: طب  و  پرداخت  چین  کشور  در  ایگاه طب سنتی 

توان احساس کرد، جامعه چین به  روزمره مردم می های زندگی  ا در سراسر نقاط این کشور و تمام جنبهحضور آن ر

افتخار می تعا  .کند و مورد حمایت دولت استآن  بر حفظ  به تمرکز طب چینی  با اشاره  های دل در تمام جنبه وی 

بیماری  بروز  از  برای پیشگیری  به مردم  آموزش  ارائه  و  اجتماعی  و  کنار طب زندگی  در  پزشکان  افزود:  رایج،  های 

گیری از  ای را با بهره دیدند و این همزیستی، سیستم مولد و مبتکرانه های طب رایج را هم آموزش می چینی، تکنیک

مدیر گروه دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران    .کشور ایجاد کردهای مثبت هر دو طب، در این  جنبه

مدارس این کشور نیز سخن گفت و اظهار    ی آشنایی با طب چینی با تمرکز بر اصول پیشگیری درهااز وجود برنامه 

با حمایت مقامات تصمیم ایرانی که  گیر و دولت، آموزش جنبهامیدواری کرد:  الصحه حفظ های حفظ سالمتی طب 

می  دانشگاه نامیده  و  مدارس  به  بتواند  شودشود،  وارد  بین  .ها  کنگره  و الملل پنجمین  آموزش  جهانی  شبکه  ی 

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت چهار روز با محور علم برای  (  ۲۰۲۰های علمی )یوسرن  پژوهش

دانشجویان و  استادان  پژوهشگران،  گسترده  مشارکت  و  به   جامعه  )حضوری  هیبرید  شکل  به  جهان،  از سراسر 

 .مال برگزار شدبهداشتی در مجموعه نمایشگاهی ایرانهای شکل محدود و مجازی( و با رعایت کامل پروتکل

 

 کمک ها به عراق بر اساس احترام به حاکمیت مستقل /   حساب توئیتری گلوبال اکشن نوشت 

هایی است که پیشبرد  اقی مانده تروریسم در عراق از جمله چالشو ب   ۱۹نماینده چین در سازمان ملل گفت کووید  

میگزینه  محدود  کشور  این  در  را  امنیتی  و  اقتصادی  بین    .کندهای  سرویس  گزارش  و   المللبه  صدا  خبرگزاری 

نماینده چین در سازمان ملل ؛سیما توئیتری گلوبال اکشن نوشت:  در جریان نشست ویژه شورای امنیت    حساب 

از جمله چالش  ۱۹سازمان ملل درباره عراق، کووید   را  هایی دانست که پیشبرد  و باقی مانده تروریسم در عراق 

بر اساس احترام به حاکمیت     هاکمک   وی همچنین  کند.میهای اقتصادی و امنیتی را در این کشور محدود  ینه گز

حساب توئیتری گلوبال اکشن همچنین نوشت: نماینده بلژیک در سازمان ملل    شد.  ها را خواستارمستقل عراقی

انجام اصالحات موثر اداری و  ،  وع اقتصادیدر جریان نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره عراق ایجاد تن
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دولت این کشور  سوی    به ویژه مبارزه با فساد را به عنوان سطوح مختلف پیشرفت در عراق قلمداد کرد که باید از

 به مرحله اجرا گذاشته شود. 

  

 پرواز  ها شناسایی مبتالیان جدید در فرودگاه شانگهای و لغو صد/   در جهان  ۱۹ادامه همه گیری کووید 

 ها در جمع کارکنان بخش باربری فرودگاه شانگهای، سه شنبه صد   ۱۹پس از شناسایی چندین مورد ابتال به کووید  

بزرگتری در  شدپروار  لغو  شانگهای  فرودگاه  الملل   .ن  بین  سرویس  گزارش  سیما  به  و  صدا  از   به خبرگزاری  نقل 

کووید   به  ابتال  مورد  چندین  شناسايي  از  پس  فرانسه،  فرودگاه    ۱۹خبرگزاري  باربری  بخش  کارکنان  جمع  در 

به عنوان پایتخت اقتصادی چین  شانگهای  لغو شد. ا پروار در بزرگترین فرودگاه شانگهایهشانگهای، سه شنبه صد 

به    ۲۴با   مبتال  بیمار  هفت  ماه  این  در  جمعیت  نفر  در    ۱۹کووید  میلیون  جديد  بیماران  شناسایی  داشت.  محلی 

ون کارکنان در معرض خطر  رکنان و طرح واکسیناسیهای اخیر در فرودگاه پودونگ، به غربالگری گسترده میان کاروز 

لغو   های برنامه ریزی شده امروز بود، از فرودگاه شانگهایپرواز که نیمی از پرواز   ۵۰۰سه شنبه بیش از    منجر شد. 

های یکشنبه شب کادر پزشکی مجهز به لباس  ها به مقصد این فرودگاه هم لغو شد.  درصد پرواز  ۴۵یش از  شد. ب

چین   ها آزمایش گرفته شود.فرودگاه را به سوی پارکینگ هدایت کردند تا از آن ار زیادی از کارکنان  محافظتی شم

اسایی شد به طور گسترده از بهار و به  که ویروس کرونای جدید برای نخستین بار سال گذشته در این کشور شن

های مشخص،  ون ن کشور به غیر از کانلطف قرنطینه و ردیابی بیماران همه گیری را مهار کرده است. زندگی در ای

کیلومتری جنوب شرقی پکن پنج مورد محلی ابتال    ۱۰۰شنبه در تیانجین در حدود    به وضعیت عادی بازگشته است.

میلیون    ۱۵های سه شنبه فرودگاه این شهر با  یک مورد دیگر گزارش شد. نیمی از پرواز و سه شنبه    ۱۹به کووید  

 های اخیر آغاز شده است. نان شهر در روز غربالگری بخشی از ساکنفر جمعیت لغو شد. آزمایش  

 

 : فارس  یخبرگزار -

 تر تاجیکستان و جنوب آسیا؛ اهداف بزرگ دردسرهای بزرگ

نگاهی هر چند در سیاست خارجی تاجیکستان کشورهای آسیای جنوبی در اولویت قرار ندارند اما »دوشنبه« نیم 

ب را  روابط خود  آینده  در  این کشورها دارد و درصدد است  کندبه  تقویت  آنها  ای    .ا  دفتر منطقه  به گزارش خبرنگار 

با   این حال  با  تاجیکستان هستند.  مهم  افغانستان شرکای  و  پاکستان   ، مانند هند  فارس، کشورهایی  خبرگزاری 

است نشده  آسیا  جنوب  منطقه  به  زیادی  توجه  اخیراً  چین،  و  روسیه  مانند  بزرگی  بازیگران  به  در   .توجه  چند  هر 

خارجی کشورهای  سیاست  این   تاجیکستان  به  نگاهی  نیم  دوشنبه  اما  ندارند  قرار  اولویت  در  جنوبی  آسیای 

طبق مفهوم سیاست خارجی تاجیکستان    .کشورها دارد و درصدد است تا در آینده این روابط را با آنها تقویت کند

دوشنبه   .دکنی را برآورده می این جمهوری سیاست خارجی چند برداری را اجرا کرده که باالترین منافع دولتی و مل

برنامه  اغلب  اهرم فشار  باید  تاجیکی  کارگر  مهاجران  کند.  با مسکو هماهنگ  را  های جدی سیاست خارجی خود 

روسیه   به  تاجیکستان  که  زمانی  تا  روس،  کارشناس  پانفیلوف،  اولگ  گفته  به   ، بنابراین  هستند.  کرملین  اصلی 

نمی باشد،  باشدتواند سیاست خارجی خوابسته  را داشته  که    .ود  آنجا  از  وابسته است.  نیز  به چین  تاجیکستان 

های چین است ، این جمهوری را خطر گرفتار شدن در  های عمومی تاجیکستان به عهده بانک٪ از بدهی5۳بیش از  

برای    کند. بنابراین ، تاجیکستان مانند همسایگان خود باید به دنبال شرکای جدیدیهای چین تهدید میدام بدهی

بخشیدن باشد  تعادل  منطقه  و  کشور  این  در  چین  فزاینده  حضور  بین   .به  روابط  در  توسعه  اخیر  سالهای  در 

می  دیده  پاکستان  و  هند  ویژه  به  آسیا  جنوب  کشورهای  و  برای  تاجیکستان  آسیا  جنوب  کشورهای  چرا  شود. 

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


 
م  وزنه  به  تبدیل شدن  توانایی  کشورها  این  آیا  و  دتاجیکستان جذاب هستند  چین  و  روسیه  را  قابل  تاجیکستان  ر 

 دارند؟ 

با وجود پتانسیل موجود، هند در تاجیکستان فعالیت دوره ای داشته یعنی پویایی پایداری در توسعه روابط  //    هند

هند با وجود جایگاه "کشوری در حال توسعه" و   .وجود ندارد. فرصت های همکاری به طور کامل محقق نشده است

فق از  باالیی  ازسطح  پس  توانسته  قبالً  توسعه    ر  با  شود.  تبدیل  جهان  اقتصاد  سومین  به  چین  و  متحده  ایاالت 

کرد خواهد  رشد  نیز  هند  ژئوپلیتیک  های  طلبی  جاه  ،   .اقتصاد،  تاجیکستان  در  هند  ، سفیر  سینگ  ویرج  گفته  به 

  ۱از    ا تجارت با روسیه )بیشمیلیون دالر در سال رسیده است. در مقایسه ب   6۰-5۰تجارت بین تاجیکستان و هند به  

میلیون دالر( ، این رقم بسیار متوسطی است. اما شایان ذکر است  66۰( و چین )بیش از ۲۰۱۹میلیارد دالر در سال 

میلیون    ۲۰است که فقط کمی بیش از    ۲۰۱۸که این پیشرفت در مقایسه با گردش تجاری بین کشورها در سال  

در داخل کشور به هند اجازه دهد در آینده نزدیک به   جود سطح باالیی از فقربعید به نظر می رسد که و  .دالر بود

همراه چین در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کند اما هند به چند دلیل برای تقویت موقعیت خود در این کشور  

منابع   اتژیک وبه طور خاص تاجیکستان همانند کل منطقه آسیای مرکزی، به دلیل موقعیت استر  .تالش خواهد کرد 

انرژی یک فرصت تجاری مهم برای هند است. تاجیکستان یک مرز طوالنی با افغانستان دارد و به پاکستان و کشمیر 

است هند  عالقه  مورد  استراتژیک  و  نظامی  نظر  از  رابطه  این  در  که  است  رفتن"    .نزدیک  خط  "پشت  برای  هند 

، هند فرودگاه    ۲۰۰۷ظامی ایجاد کند. در سال  حضور ن  دشمن دیرینه خود مصمم بود در شمال مرزهای پاکستان 

میلیون دالر برای بازسازی و اجاره آن با اجاره بلند مدت برای استقرار یک پایگاه نظامی،   ۷۰»عینی« را با هزینه  

به مسدود شدن موضوع شد منجر  نگرفت که  قرار  تأیید مسکو  مورد  پروژه  این  اما  کرد  ،   .بازسازی  این  بر  عالوه 

به تاجیکستان نیز به این واقعیت مربوط می شود که تاجیکستان از نظر مواد معدنی، غنی است و به   قه هندعال

کشورهای تولید کننده گاز نزدیک است. بنابراین ، هند به همکاری های مالی و فنی با تاجیکستان کمک می کند.  

 46.5زه غربی به برخی محالت به ارزش  از دروا، ساخت جاده ای در پایتخت تاجیکستان    ۲۰۲۰در اوایل ژوئیه سال  

در حال حاضر ، هند در تاجیکستان بیشتر    .میلیون دالر آغاز شد که توسط دولت هند بودجه آن اختصاص داده شد

در حال درک فرصت های تقویت همکاری در زمینه های آموزش و گردشگری است. بسیاری از دانشجویان هندی  

می کنند و تعداد بسیار زیادی از شهروندان تاجیکستان برای شرکت در دوره    ن تحصیلدر دانشگاه های تاجیکستا

، هواپیمایی تاجیکی سامان ایر پرواز مستقیم    ۲۰۱۹های مختلف آموزشی از هند بازدید می کنند و در پایان سال  

تمام پتانسیل توسعه ردن از  در مورد فعالیت ناسازگار این کشور در تاجیکستان و استفاده نک  .به دهلی را آغاز کرد

همکاری ، دلیل آن عدم تمایل هند برای رقابت با روسیه است که با آن روابط خوبی برقرار و از آنجا سالح خریداری  

 .می کند

روابط تاجیکستان با پاکستان امروز کامالً پایدار است و پتانسیل قابل توجهی برای توسعه دارد. در حال //  پاکستان

این   پاکستان درحاضر حضور   اما  ترکیه، بسیار کمتر است  ایران و  با چین، روسیه و حتی  تاجیکستان در مقایسه 

و   تجاری  همکاری  مداوم  طور  به  که  دارد  را  فرصت  این  و  دهد  می  نشان  را  اقتصادی  رشد  مثبت  پویایی  کشور 

با تاجیکستان را گسترش دهد کر است که در  الزم به ذ  همچنین   .اقتصادی را توسعه دهد و زمینه های همکاری 

میلیون دالر   56.۳شریک تجاری برتر تاجیکستان بود؛ حجم تجارت بین دو کشور به    ۱۰پاکستان در میان    ۲۰۱۹سال  

پاکستان یکی از اولین کشورهایی است که حاکمیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و با آن کشور    .آمریکا رسید

کرد برقرار  دیپلماتیک  باتاجیکس  .روابط  را  خود  گرم  روابط  همیشه  به    تان  توجه  با  اما  کرده  هند حفظ  و  پاکستان 

این دو کشور در سطحی   با  تاجیکستان  روابط  که  باشد  از عواملی  یکی  این  و هند، شاید  پاکستان  بین  تناقضات 

ان کوتاهترین از نظر جغرافیایی، پاکستان به آسیای مرکزی نزدیک است. برای تاجیکست  .کمتر از پتانسیل قرار دارد

کیلومتر تا بندرعباس    ۲۷۲۰طریق پاکستان است؛ فاصله از پایتخت دوشنبه تا بندر کراچی پاکستان مسیر به دریا از  



 
مقامات پاکستان امیدوارند با توسعه بندر گوادر در آبهای عمیق واقع در جنوب   .کیلومتر  ۳4۰۰ایران در تنگه هرمز  

  .یالت را به یک مرکز حمل و نقل برای کشورهای آسیای مرکزی تبدیل کنندغربی کشور در ایالت بلوچستان، این ا

اکستان آماده است بندر گوادر در حال حاضر عملیاتی است و تجارت افغانستان را با جهان خارج تسهیل می کند. پ

حبه ای با  عمران حیدر، سفیر پاکستان در تاجیکستان در مصا  .تاجیکستان را به بنادر دریایی خود دسترسی دهد

کاالهای   نقل  و  حمل  تسهیل  برای  ذینفعان  همه  با  کار  حال  در  فعال  طور  به  "ما  گفت:  تاجیکستان  های  رسانه 

پاکستان هستیم طریق  از  گرف  ".تاجیکی  نظر  در  در  با  ترکمنستان  خاک  از طریق  کاال  ترانزیت  که  واقعیت  این  تن 

دریای به  که  تاجیکستان  برای  اخیر مشکل ساز شده  یک    سالهای  پاکستان  از طریق  ندارد مسیر  آزاد دسترسی 

بنابراین ، دروازه    .گزینه سودآور است به نوبه خود تاجیکستان نزدیکترین کشور آسیای مرکزی به پاکستان است 

به آسیای مرکزی است. پاکستان توسط راهرو واخان در شمال شرقی افغانستان از تاجیکستان جدا می    پاکستان

همج بر  عالوه  هستندشود.  بسیاری  فرهنگی  و  مذهبی   ، تاریخی  روابط  دارای  ایالت  دو  هر  جغرافیایی،   .واری 

ب  اکثریت جمعیت مسلمان پاکستان و تاجیکستان اعضای سازمان های مختلف چند جانبه هستند. هر دو کشور  ا 

که هدف هستند. این یکی از عناصر اصلی سیاست خارجی پاکستان است   (OIC) عضو سازمان همکاری اسالمی

است مسلمان  با کشورهای  روابط  توسعه  اقتصادی  .آن  کشور همچنین عضو سازمان همکاری  دو  ،   (ECO) هر 

شانگهای همکاری  آسیا   (SCO) سازمان  قلب  استانبو  -و  عضو  روند  همچنین  تاجیکستان  و  پاکستان  هستند.  ل 

معروف است. چین ، قزاقستان و   (QTTA) معاهده دیگری شدند که به توافق نامه ترافیک حمل و نقل چهار جانبه

معاهده هستند این  نیز عضو  چهار   .قرقیزستان  نقل  و  نامه حمل  توافق  به  پیوستن  برای  تاجیکستان  درخواست 

فوریه   (QTTA) جانبه االجرا می   ۲۰۱۷در  تاجیکستان الزم  پارلمان  از تصویب در  توافقنامه پس  این  و  تصویب شد 

تالش تاجیکستان برای یک سیاست مستقل از روسیه است. تاجیکستان عجله این پروژه شاخص دیگری از    .شود

در عضویت  برای  زیاد EAEU ای  اقتصادی  های  وعده  تاجیک،  و  خارجی  کارشناسان  گفته  به  که  به  ندارد  را  ی 

تاجیکستان در تالش است تا قراردادهای    .تاجیکستان می دهد و زندگی مهاجران کار در روسیه را آسان می کند

تا تجارت خارجی  + GSP یا  QTTA شابه دیگری مانندم )سیستم ترجیحی تعمیم یافته اتحادیه اروپا( را منعقد کند 

پاکستان در تالش است تا به طور فعال خود را در    .می دهدخود را متنوع و وابستگی به بازارهای روسیه را کاهش  

پاکستان به تنهایی نمی تواند ادعا کند که در برابر    آسیای مرکزی موقعیت دهد. اما به طور کلی درست مانند هند،

کند و روسیه سنگینی می  نیاز    .چین  با چین  زیادی  به همکاری  این کشور خود  اقتصادی،  علی رغم رشد سریع 

بعالوه ، رقابت نظامی با هند همسایه که از نظر پتانسیل اقتصادی چندین برابر برتر است و همچنین درگیری   دارد.

نفوذ خارجی خود در منطقه    میر، به سختی به پاکستان اجازه می دهد تا تمرکز کامل خود را بر تقویت بر سر کش

 .بگذارد

پروژه های  //    «۱۰۰۰-کاسا» بزرگترین  از  یکی  پروژه خط  در حال حاضر   ، آسیا  و جنوب  تاجیکستان  بین  مشترک 

کاسا به  موسوم  ای  منطقه  برق  ح  ۱۰۰۰  -انتقال  حال  در  طرح  این  در  است.  المللی  بین  پروژه  بزرگترین  اضر 

شاید این بارزترین نمونه و تجسم سیاست چند برداری تاجیکستان  .تاجیکستان بدون مشارکت روسیه و چین است 

پروژه کاسا و    ۱۰۰۰-باشد.  به افغانستان  تاجیکستان و قرقیزستان  از  را  که برق  انتقال برق است  شامل یک خط 

این پرو به  پاکستان صادر می کند.  تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اجازه می دهد ساالنه برق  به جمهوری  ژه 

برای تاجیکستان نیز از اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار است. عالوه بر   ۱۰۰۰-کاسا پروژه    .افغانستان و غیره صادر کنند

ن کشوری با بخش انرژی  صادرات برق، به تاجیکستان این امکان را می دهد تا خود را در عرصه بین المللی به عنوا

اتمام موفقیت آمیز این پروژه ثابت خواهد کرد که تاجیکستان به عنوان    .فته و تولید کننده برق سبز اعالم کندپیشر

از غول های منطقه است المللی مستقل  بین  پروژه های بزرگ  به اجرای  پروژه   .یک کشور مستقل قادر  ساخت 

در    ۱۰۰۰-کاسا پاکستان  افغانستان و  روددر  انتظار می  و  اواخر سال    جریان است  پیش    ۲۰۲۱در  برسد.  پایان  به 



 
کاسا ای  منطقه  پروژه  در  قبالً  که  تغییراتی  لطف  به  تاجیکستان  شود  می  حجم     ۱۰۰۰-بینی  بتواند  شده  ایجاد 

دهد افزایش  را  افغانستان  و  پاکستان  به  برق  انتقال    .صادرات  خط  یک  ساخت  در  تغییرات  این  به  توجه    5۰۰با 

تاجیکستان( به پیشاور )پاکستان( در کابل )افغانستان( ، پست مبدل ساخته نخواهد  از سنگ توده ) DC کیلوولت

مگاوات اعالم شده    ۱۰۰۰شد. پاکستان برق تاجیکستان را مستقیماً دریافت خواهد کرد. بنابراین ، پاکستان به جای  

مگاوات از طریق خط انتقال    ۳۰۰برق تاجیکی به میزان    .مگاوات برق از تاجیکستان دریافت خواهد کرد  ۱۳۰۰   قبلی

خمری   ۲۲۰برق   پل  به  )تاجیکستان(  گران  پست  طریق  از  شده  بینی  پیش  توافقنامه  در  که  همانطور  کیلوولت 

بی نظیر است و کشورهای صادر و   ۱۰۰۰-کارشناسان تایید می کنند که پروژه کاسا  .)افغانستان( ارسال می شود 

وند. در صورت دریافت درآمد خوب از کشورهای صادر کننده، برق پاک و  از این مزیت بهره مند می شوارد کننده نیز  

ارزان کشورهای مصرف کننده نیز تأمین می شود که از اهمیت باالیی برای توسعه روابط اقتصادی و رفع کمبود 

 .برق برخوردار است

شروع   ۲۰۰۰پس از دهه    افغانستان و تاجیکستان عمدتا   در واقع، روابط اقتصادی و تجاری بین//    عامل افغانستان

امروز وضعیت   نداشتند.  آنها  به  ای  ویژه  توجه  ثبات، کشورها  بی  دلیل وضعیت  به  زمان  آن  تا  زیرا  کرد  توسعه  به 

با ایجاد پل های جدید و  مطلوب تر است. کشورها به طور فعال در حال توسعه همکاری های تجاری هستند که 

مجاورت پل های مرزی بازارهای مرزی وجود دارد اما این بازارها برای  در    .خانه »پنج« تسهیل می شودعبور از رود

تجارت گسترده بین دو کشور کافی نیست. فقط در یک بازار برای یک روز در هفته ، یعنی در روزهای شنبه، گردش 

ع اقتصادی  است که نمی تواند به رشد سری  هزار دالر است. با این حال ، امکانات این بازارها محدود  6۰-5۰مالی  

کاسا  از نظر دوشنبه ، فروش برق منبع مهم درآمد است و کابل یکی از خریداران اصلی است. پروژه    .کمک کند

مگاوات برق از تاجیکستان به افغانستان را پیش بینی می کند. آسیب پذیری این پروژه دوباره    ۳۰۰صادرات    ۱۰۰۰

ت مهم زیرساختی را شامل می شمالی افغانستان ، شبه نظامیان مسلح اغلب تأسیسا  امنیت است. در مناطق

است برق  که شامل خطوط  بسیار    .شوند  پروژه  نهایی  ، هزینه  فراهم شود  برق  انتقال  برای هر خط  امنیت  اگر 

قاچاق مواد مخدر   مشکل دیگر  .بیشتر از برآورد اولیه خواهد بود و بر این اساس این بر هزینه برق تأثیر می گذارد

یکستان مجبور است که بیشتر به حفاظت از مرز تمرکز کند تا توسعه تجارت با  است. متأسفانه در حال حاضر، تاج

ماندن   عقب  برای  هنوز  که  کند  می  مرزی  های  گشت  تقویت  صرف  را  زیادی  های  هزینه  دوشنبه  افغانستان. 

ان  با فروشندگان مواد مخدر نه تنها با دستگیری مجرم  قاچاقچیان کافی نیست و در طی دو سال گذشته ، درگیری

است رسیده  پایان  به  مرزبانی  نیروهای  دادن  دست  از  با  با    .بلکه  مرز  هم  مناطق  در  مکرر  حوادث  دلیل  به 

افغانستان، تاجیکستان اغلب مجبور است مرزهای خود را ببندد که این امر بر تجارت بین کشورها نیز تأثیر منفی  

بط با تاجیکستان بلکه ایجاد روابط تجاری و اقتصادی  بی ثباتی داخلی افغانستان نه تنها مانع توسعه روا  .می گذارد

آسیا است دیگر کشورهای جنوب  و  تاجیکستان  از   .بین  نیز  مرکزی  آسیای  به  کوتاهترین مسیرهای هند  از  یکی 

این کشور در حال  ثباتی در  به بی  با توجه  اما  از    افغانستان عبور می کند.  بین هند و منطقه عمدتا  حاضر تجارت 

ا با کشورهای    .نجام می شودطریق چین  پاکستان  روابط  توسعه  مانع  افغانستان مهمترین  در همسایگی  اوضاع 

آسیای مرکزی است. تبادل کاال ، تأمین هیدروکربن و برق به پاکستان ، توسعه زیرساخت های حمل و نقل برای 

یز باشد. در غیر این صورت  عادی شدن اوضاع در افغانستان می تواند موفقیت آم  دسترسی به دریا تنها در صورت

 .اکثر اقدامات مقیاس بزرگ خطر ادامه کار را دارند

اوضاع ناپایدار در افغانستان و درگیری بین هند و پاکستان مانع استفاده کامل از  //    ایهای منطقه ها و چالش تنش

وان آسیای جنوبی را آسیا می شود و بنابراین در حال حاضر به سختی می ت  پتانسیل همکاری با کشورهای جنوب

با این وجود ، پاکستان و هند، دو کشور با رشد اقتصادی سریع، موقعیت    .وزنه تعادل ابرقدرت های منطقه دانست

در    .دارندجغرافیایی مطلوب، پتانسیل نظامی و جمعیتی، چشم اندازهای مهمی برای تقویت حضور خود در منطقه  



 
باید   با پاکستان و هند باشد. از  مورد مسئله افغانستان ، تاجیکستان  به فکر همکاری بیشتر در مورد این موضوع 

بنابراین آنها   تأثیر می گذارد  آنجا که آنها به افغانستان نزدیکتر هستند، وضعیت افغانستان بیشتر بر این کشورها 

ای  و  از سایر قدرتها )به ویژه روسیه  و    .االت متحده( به ثبات در افغانستان عالقه مند هستندبیش  پاکستان   ، هند 

و   کم  کاالهای  از  کاالها  انواع  برای  تقاضا  زیاد،  دلیل جمعیت  به  است.  تاجیکستان  برای  عظیم  بازاری  افغانستان 

دارد لوکس گران قیمت وجود  تا کاالهای  رده گرفته  ا  .میان  از ظرفیت جمعیتی  تواند  ین کشورها تاجیکستان می 

کند. برای انجام این کار، الزم است پروازهای مستقیم منظم آغاز    برای توسعه گردشگری در این کشور استفاده

تاجیکستان سیاست   .شود و همکاری تنگاتنگی بین بخشهای مربوطه از همه کشورهای فوق وجود داشته باشد

وان ی برمی دارد. تاجیکستان صریحاً جنوب آسیا را به عنخارجی چند بردار را هدف قرار داده و در این راستا گام های 

این کشورها تالش خواهد   با  برای تقویت روابط و گسترش همکاری  یک سیاست خارجی در نظر خواهد گرفت و 

و    .کرد برای مشارکت  تاجیکستان فرصت های بیشتری  افغانستان،  در  اوضاع  تثبیت  با  که  دارد  احتمال وجود  این 

سیاست خارجی خود به دنبال ایجاد تعادل بین  ا جنوب آسیا داشته باشد. در این میان ، دوشنبه در  ارتباط نزدیک ب 

 انتهای پیام/ح .چین و روسیه است

 

 : بازار -

 چ »دالر آمریکا« را می خواباند یوآن چین« م »  دهد؛بازار خبر می

نظریه  یک  نظر  اساس  میبر  باعث  چین  یوآن  ارزش  افزایش  ارشد،  سیاستپرداز  دیگر  شود  کشورهای  مداران 

آمریکا هموار  ارز  را به سمت افت و کاهش گسترده  نگرانی کمتری نسبت به سقوط دالر داشته باشند و مسیر 

رکت واچ در گزارشی به افزایش ارزش یوآن در برابر دالر پرداخت و عنوان کرد: به تازگی  ما بورس: ؛بازار  .کندمی

به جایگاه دوم در میان ارزهای باارزش و بهترین عملکرد رسیده است. بر اساس    ۲۰۲۰بل دالر در سال  یوآن در مقا

ورهای دیگر نگرانی کمتری مداران کششود سیاستپرداز ارشد، افزایش ارزش یوآن چین باعث مینظر یک نظریه 

 کند.ز آمریکا هموار مینسبت به سقوط دالر داشته باشند و مسیر را به سمت سقوط و کاهش گسترده ار

کیت جاکز از سوسیته ژنرال در مقاله چهارشنبه خود یادآور شد که یوآن  //    یوآن از نظر عملکرد بعد از کرون سوئد

سال   در  دالر  با  مقایسه  در  عملکرد  نظر  آمریکا/کرون  ۲۰۲۰از  دالر  سوئد  کرون  از  بعد  دوم  جایگاه  به  تازگی  به   ،

ب)   %۰.۲۰سوئد،   را  زیر  روز چهارشنبه    بینید( رسیده است.جدول  آمریکا  مقابل    ۰.۱دالر  در  و  داشت  درصد رشد 

تر درصد قوی   ۲اما ارز چین در این ماه رو به پیشرفت بوده است. یوآن در مقایسه با دالر  یوآن معامله شد    ۶.۵۶۰۷

از   از سال قبل بیش  این زمان  تا  و  اول  ۶شده است  برای  این هفته  نیمه سال  درصد رشد داشته است.  از  بار  ین 

تر شده است و تا  درصد قوی   ۲دالر    یوآن در مقایسه با  یوآن در مقابل هر دالر معامله شد. ۶.۶این ارز با قیمت    ۲۰۱۸

از   از سال قبل بیش  نیمه سال    ۶این زمان  از  بار  اولین  برای  این هفته  با    ۲۰۱۸درصد رشد داشته است.  ارز  این 

 ر معامله شد.یوآن در مقابل هر دال ۶.۶قیمت 

افت داشته    ۲۰۲۰دالر در مقایسه با رقبای بزرگش در سال  //    ۲۰۲۰افت دالر در مقایسه با رقبای بزرگش در سال  

  ۴.۳درصد بوده که در مقابل شش رقیب بزرگش، تا این زمان از سال    ۰.۱۲است و شاخص آیسِ دالر آمریکا منفی  

درصد در مقایسه با دالر رشد   ۵.۸ ۲۰۲۰تا االن در سال %( -۰.۰۹ر، درصد افت داشته است. یورو )یورو در مقابل دال

ژاپن  د ین  با  در مقایسه  آمریکا  ارز  و  ژاپن    ۴اشته است  آمریکا/ین  )دالر  کرده است  جاکز    (.%۰.۲۵درصد سقوط 

می می مالی  بازارهای  به  بحث  وقتی  معمول  طبق  »اقتصاد  گوید،  شد،  یادآور  او  است.  واضح  یوآن  قدرت  رسد، 

های جهانی مشتریان در  پی تغییر در پرداختها در  گیری مقاومت کرد و تراز پرداختداخلی به خوبی در مقابل همه
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واحد و    ۱۰۷ (TMUBMUSD۱۰Y, ۰.۸۲۹%)دوره قرنطینه افزایش یافت و در حالی که بازده ده ساله دالر در آمریکا  

 ، در چین افزایش یافته است.« واحد افت داشته است ۳۸ (TMBMKDE-۱۰Y, -۰.۵۸۰%)در آلمان 

ها محرک مهم و اساسی فعالیت  تفاوت بین بازده //    دهدت را کاهش می حوزه صادرا تر رقبای چین دریوآن قوی

شود و ز محسوب میارز است. افزایش بازدهی در مقایسه با کشور دیگر معموالً عامل مثبتی برای یک ار بازار در

برای سرمایه   های کشوربا فرض یکسان بودن همه شرایط دیگر، سرمایه  را  بازدهی جذاباول  تر  گذاران مشتاق 

دالر برگردد، اروپای تجارت محور   ۱.۲۰افزایش ارزش یوان بدان معنی است که اگر ارزش یورو به کمتر از    کند.می

نمی  برسد.دیگر  خودش  سابق  اوج  به  قوید  تواند  یوآن  حال،  عین  کاهش ر  را  صادرات  حوزه  در  چین  رقبای  تر 

بامی باعث    دهد.  برتری  این  دنیا،  بزرگ  اقتصاد  دومین  و  اقتصاد جهانی  برتر  قدرت  عنوان  به  نقش چین  به  توجه 

ان گذاردهد: مثالً سیاستجاکز در توییتر توضیح می  شود افت دالر برای کشورهای دیگر ترس کمتری ایجاد کند.می

از   بیش  به  یورو  ارزش  امسال  اوایل  در  وقتی  اروپا  مرکزی  )د  ۱.۲۰بانک  رسید  مخالفت  (  EURUSD, -۰.۰۹%الر 

از   به کمتر  یورو  اگر ارزش  بدان معنی است که  افزایش ارزش یوان  اروپای تجارت محور    ۱.۲۰کردند.  دالر برگردد، 

به اوج سابق خودش برسد.دیگر نمی  یوان امسال ه  تواند  ارزهای  دوم،  از اغلب  باالتر    G-۱۰نوز  به چین  حساس 

تر رقبای چین در حوزه صادرات را کاهش یوآن قوی  دهد در مقابل دالر رشد داشته باشند.است و به آنها امکان می

برترمی این  دنیا،  بزرگ  اقتصاد  دومین  و  اقتصاد جهانی  برتر  قدرت  عنوان  به  نقش چین  به  توجه  با  باعث  دهد.  ی 

 دالر برای کشورهای دیگر ترس کمتری ایجاد کند شود افتمی

مهم  متحده  ایاالت  واقعی  بازده  محرکسقوط  است بازار ترین  دالر //    ارز  و  نیوزیلند  دالر  استرالیا،  دالر  گفت،  او 

نیز »تاکانادا »هنوز کمی فرصت رشد دارند«، در حالی که   ژاپن  بماند می  ین  به  وقتی که در همین سطح  تواند 

کند«. رشد  یوآن  ضعیف   لطف  دالر  یک  برای  گسترده  اجماع  به  نسبت  او  که  داشت  اظهار  جاکز  اوصاف،  این  تر با 

ارز   بازار ترین محرکمطمئن نیست اما بر این عقیده خواهد ماند که »امسال سقوط بازده واقعی ایاالت متحده مهم

 است«. 

 

 : راه مردم -

 تاکید بر »توسعه« در طرح های پیشنهادی رهبر چین؛ شاه کلید رفع فقر جهانی 

اقتصاد جهان تحت تاثیر پیامدهای ناشی از همه گیری و پاندمی ویروس کرونا در آستانه رکورد قرار گرفته است؛ بر 

سال گذشته در سال جاری   ۲۰قر مطلق جهانی برای اولین بار در طول بانک جهانی، نرخ ف ۲۰۲۰اساس پیش بینی 

تاثیرات ناشی از همه گیری  میلیون نفر از مردم د  ۱۵۰میالدی افزایش پیدا خواهد کرد و   ر سراسر جهان به دلیل 

گیری و  اقتصاد جهان تحت تاثیر پیامدهای ناشی از همه    /۱۰6۸۲۲کد خبر:    .، به فقر گرفتار خواهند شد ۱۹-کووید

بانک جهانی، نرخ فقر مطلق   ۲۰۲۰پاندمی ویروس کرونا در آستانه رکورد قرار گرفته است؛ بر اساس پیش بینی  

میلیون نفر از    ۱۵۰ذشته در سال جاری میالدی افزایش پیدا خواهد کرد و  سال گ  ۲۰جهانی برای اولین بار در طول  

در این بین این    .، به فقر گرفتار خواهند شد۱۹-ری کوویدمردم در سراسر جهان به دلیل تاثیرات ناشی از همه گی

ایجاد   کرونا،  گیری  همه  با  مقابله  وظیفه  و  تکلیف  سه  بین  توان  می  چطور  که  شود  می  مطرح  ثبات  سؤاالت 

اقتصادی و حفاظت از معیشت مردم تعادل برقرار کرد؟ چگونه می توان مسیر تحقق هدف کاهش فقر جهانی را در 

همه اینها یک مشکل ناراحت کننده است که پیش روی جامعه بین الملل قرار گرفته  //    یش برد؟ چنین شرایطی پ

آذرماه( در دومین مرحله   ۲نوامبر )  ۲۲شی جین پینگ« رهبر چین در بحبوحه این شرایط بحرانی، در تاریخ  »  .است

گروه   ویدئویی سران کشورهای عضو  رهبر چی  ۲۰پانزدهمین نشست  تمرکز  کرد؛  روی  شرکت  این نشست  در  ن 

رهبر چین   .و شاه کلید رفع فقر است، بوددیدگاه هایش در ارتباط با توسعه پایدار و تاکید او بر اینکه توسعه راه حل  
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در  هماهنگی  مسیر  در  تر  برجسته  مراتب  به  جایگاهی  در  باید  توسعه  کار  دستور  که  کرد  تاکید  نشست  این  در 

پیشنهاد نیز مطرح کرد که عبارتند از: پایبندی   ۳رد؛ رهبر چین در این رابطه  سیاست گذاری های کالن جهان قرار بگی

ت اولویت  بین  به مفهوم  اقتصاد  برای  و محیط سالم  ایجاد یک فضا  و  و جامع  متعادل  تدابیر سیاسی  اتخاذ  وسعه، 

ت  .الملل و  تجربه  دهنده  نشان  شد،  مطرح  پینگ  جین  شی  سوی  از  که  هایی  بینش  و  پیشنهادات  و  چنین  فکر 

نواقض موجود فعلی در جهان و فراهم کردن یک استراتژی صحیح از  و سودمند    مالحظات چین در مسیر کاستن 

است جهانی  توسعه  معضل  حل  می    .برای  روبرو  بیشتری  های  چالش  و  مشکالت  با  ما  چه  هر  اساس،  این  بر 

در حال توسعه نیز بتوانند دستور    شویم، از آن طرف باید بیشتر به مسیر توسعه چنگ بزنیم؛ اگر سایر کشورهای

و قرار دهند و اعتماد به نفسشان در مسیر توسعه را توسعه پایدار سازمان ملل را در جایگاه برتر و پیشر  ۲۰۳۰کار  

تقویت کنند و روی معیشت و رفاه مردمشان تمرکز داشته باشند، در این صورت می توانند در مسیر غلبه بر فقر  

کنند بیان ص  .حرکت  از  به  ای  نیز مجموعه  اقداماتی عملی صورت گیرد؛ چین  باید  این مسیر  در  باید گفت که  حیح 

ویژه خود را با هدف پیشبرد کاهش فقر جهان مطرح کرده است که عبارتند از: تامین حمایت های مالی پیشنهادات  

های بهم پیوسته، کاهش مورد نیاز برای کشورهای در حال توسعه، ارتقاء و بهبود وضعیت زیرساخت ها و ساختار

فقر کاهش  مسیر  در  دیجیتالی  اقتصاد  نقش  ایفای  و  تجاری  ک  .موانع  در  واقعی  توسعه  توسعه  یک  یکدیگر  نار 

اینکه تمام شهرستان های فقیر در   ۳نوامبر )  ۲۳محسوب می شود؛ روز   بر  بود که خبری منتشر شد مبنی  آذر( 

عنوان کشوری که در آستانه رسیدن به هدف ریشه کن کردن  چین از شرایط فقر بیرون کشیده شده اند؛ چین به  

ریزی های انجام شده قرار دارد و از طرف دیگر در آستانه ورود به دور  سال زودتر از برنامه    ۱۰فقر مطلق آن هم  

بیشتر از پیش از مزایا و امتیازات خود برای کمک به کشورهای در حال توسعه جهت بهبود    جدیدی از توسعه است،

سیر  رفیت این کشورها برای کاهش فقر به شیوه ای مستقل استفاده خواهد کرد و به همکاری های خود در م ظ

 .ساخت جهانی بهتر و به دور از فقر و با توسعه مشترک ادامه خواهد داد

 

 :نیاقتصادآنال -

 بازار گردشگری در چین و آمریکا از شوک خارج شد 

منظور ای به بنابر اعالم شورای جهانی سفر و گردشگری گرایش و رفتار مسافران به گردشگری داخلی و منطقه 

-به نقل از دنیای اقتصاد؛ کووید اقتصادآنالین گزارشبه    .سفرهای با ریسک پایین، قابل اعتماد و نزدیک تغییر یافت

تغییر گرایش مسافران به سوی  ۱۹ برنامه و منطقه  گردشگری داخلی با  به تحقق  گسترده در    هایریزی ای منجر 

های فرد به بخش سفر و گردشگری برای تجدیدنظر و ایجاد مدل مدت خواهد شد. این امر فرصتی منحصربهکوتاه 

دن ضربه سهمگین بر  و وارد ش ۱۹-گیری کوویدبا همه .تجاری و اقتصادی جدید با مشارکت جوامع محلی خواهد داد

بین  از سفرهای  گرایش مسافران  تغییر  به  منجر  از سفر  ترس  گردشگری،  بهبازار  شده  داخلیسفرهای   المللی 

ای درحال بازیابی و احیا  سنگین در بازار گردشگری تا به امروز سفرهای داخلی و منطقه  است و پس از یک رکود

بین  و  اما سفرهای طوالنی  نیازمند استاست  ریکاوری  برای  بیشتری  زمان  به  به   .المللی  از  در چین  یکی  عنوان 

شت سه ماه از بحران  درصد از شهروندان پس از گذ  ۷۷  نخستین کشورهایی که سفرها را آغاز کرده است، حدود

درصد از مسافران آمریکایی توجه خود را بر مقاصد داخلی    ۷۱اند. همچنین حدود  کرونا سفر داخلی را ترجیح داده

رقم در سال گذشته  متمرکز کرده این  که  در حالی است  این  و  بوده است. حتی حدود    5۸اند  از   4۷درصد  درصد 

را برهای جاده مسافران سف ایالتی  نگرانیای درون  و  روند رشد کرونا در سراسر جهان  به  توجه  با  های رگزیدند. 

های شلوغ و ترس از آلوده شدن یا قرنطینه شدن در مقصدی دور مسافران تمایل به سفر و اقامت موجود در مکان

منطقه  یا  داخل  در  نزدیک  مقاصد  یافته در  کاهش  ای  و  سفرها  ۸6اند  ایدرصدی  نمایانگر  آمریکا  در  هوایی  ن ی 
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به نگرانی  اروپا  به  کارائیب  مقصد  از  رزروها  نیز  اروپا  در  پرتغال  هاست.  و  فرانسه  یونان،  اسپانیا،  کشورهای  ویژه 

قرنطینه  البته  است.  یافته  محدودیتافزایش  و  اقتصاد  ها  بر  منفی  تاثیرات  همچنان  مقاصد  برخی  در  سفر  های 

توجه به عدم اعتماد به اشتغال و درآمدزایی مردم  با  .شوندد بخش سفر و گردشگری میمحلی دارند و مانع بهبو

بیکاری در کشورهای عضو سازمان همکاری نرخ  افزایش  آینده و  و  (OECD) های اقتصادی و توسعه اقتصادیدر 

به شهروندان  زیرا  شد.  خواهند  متمرکز  ارزان  و  داخلی  سفرهای  بر  افراد  متوسط،  طبقه  سطح  طور کاهش 

درصد رسیده است. براین اساس   6۰ادن شغل خود هستند و این میزان در آمریکا به  د  ای نگران از دستفزاینده 

همچنین    .مدت خواهد داشتمدت یا میان گیری برای سفرهای داخلی در کوتاه میزان درآمد نقش مهمی در تصمیم

تر بودن منعطف یلدلرود. جوانان بهسفرها از شکل گروهی و خانوادگی درآمده و بیشتر به شکل انفرادی پیش می

هایی که  ها و افراد مسن دارند. خانواده و قدرت ریسک باالتر در برابر خطرات میل سفر بیشتری نسبت به خانواده 

یکی از افراد آن دارای مشکل جسمانی یا کهولت سن هستند میل سفر در آنها بسیار کم و نزدیک به صفر خواهد  

سوار شروع به سفر خواهند کرد. پس از زلزله در نپال در  هنورد و موجکوخطر و سالم، ماجراجو،  ماند. مسافران کم

های مختلف پذیری در فرهنگها بهبود یافت. البته ریسکتر از سایر بخش ، سفرهای ماجراجویی سریع۲۰۱5سال  

چینی  ن  درصد از مسافرا  ۱۲دهند. تنها  ها به ایمنی مقصد برای سفر بسیار اهمیت میمتفاوت است و برخی ملیت

درصد و    54ها  که این رقم برای انگلیسی المللی را انتخاب کنند درحالیاحتمال دارد که سفر تفریحی در سطح بین 

ای نیز حساسیت بیشتری نسبت به خطر و سفرهای پرخطر  درصد است. مسافران ژاپنی و کره   5۲ها  برای آلمانی 

های جوان در میانگین کنند. خانوادهات مسافران اعتماد مییفدهند و بیشتر از تبلیغات و بازاریابی به توصنشان می 

بین   4۰تا    ۲5سنی   به سفرهای  تمایل  نیز  دارندسال  نزدیک  درآینده  و  بررسی   .المللی  های شورای جهانی سفر 

ازدحام جمعیت، مسافران بهدهد: بهگردشگری نشان می  از  ای به سوی طبیعت در  طور فزایندهمنظور جلوگیری 

درصد از مسافران آمریکایی را واداشته است    4۰حدود    ۱۹-اند. کوویدفرعی و خارج از شهر گرایش یافته   ایمسیره

درصد شهرهای    ۳۰درصد مقاصد ساحلی و حدود    ۳۸اند تجدیدنظر کنند. حدود  که درباره مقاصدی که انتخاب کرده 

تبد درحال  مقاصد  این  برگزیدند.  برای سفر  را  روستایی  مناطق  و  آینده    یلکوچک  برای  رزروها  بیشترین  به  شدن 

سوی مقاصد کمتر شناخته شده و ای است. با تغییر گرایش مسافران به ویژه در آالسکا و سفرهای قایق اجاره به 

دوچرخه و  بازارهای محلی  برای  تقاضا  ایجاد  تجربیات جدید،  واقع گرایش  کسب  در  یافت.  افزایش خواهد  سواری 

رود و در تعریف لوکس بودن سفر تغییراتی ایجاد خواهد شد و در قالب  پیش می ر  سوی اصالت یک کشوسفر به

اگرچه در دوران   .شهری رخ خواهد دادگردشگری ماجراجویی، اقامتی راحت و غذاهای خوشمزه در یک محیط برون

در بسیاری  تردیدهای  و  شک  اما  شد  مطرح  بسیار  سفرها  شدن  دیجیتالی  و  مجازی  سفرهای  کرونا  ره  بابحران 

فرد عنوان جایگزینی برای سفر وجود دارد زیرا مردم میل به تجربه واقعیات و سفرهای منحصربه واقعیت مجازی به 

با رفع محدودیت   ۷۹که  طوریدارند به  سفر و   ها به سمت مقاصد دلخواه خود خواهند رفت و افراددرصد از مردم 

ترجیح   گران  محصوالت  و  لباس  خرید  به  را  فراغت  به میاوقات  و  کسب  دهند  برای  خود  مالی  منابع  تامین  دنبال 

های سوی ظهور مقاصد جدید در مکان آیند و گردشگری به تجربه جدید سفر در طبیعت با دوستان و خانواده برمی 

بهکم و  انبوهجمعیت  مقاصد  از  می دور  پیش  بی هم   .رودسازی  به  باتوجه  اهمیت اعتمادی چنین  مسافران  ها، 

به ب از سفر میرنامه بیشتری  به  ریزی قبل  برای دسترسی سریع و کسب اطالعات شفاف  از سفر  دهند و پیش 

به  و  آنالین  می روز موسسات  اعتماد  از  شده  بیش  برای    ۷5کنند.  که  کردند  اظهار  آمریکایی  مسافران  از  درصد 

برنامه سفرهای تفریحی بعدی خو را تهیه کرده های توسعهد  بایافته و متناسبی  وجود عدم اطمینان به سفر،  اند. 

دهند و برای دسترسی سریع و شفاف به اطالعات، به  ریزی قبل از سفر میمسافران اهمیت بیشتری به برنامه 

می انجمن اعتماد  آنالین  از  های  بیش  حقیقت،  در  اظهار  ۷5کنند.  آمریکایی  مسافران  سفر درصد  برای  که  کردند 

های سفر مسافران در برنامه  .اندیافته یا بسیار خوب تهیه کرده دی توسعهای تا حدواوقات فراغت بعدی خود برنامه



 
به بهینه خود  فرصتدنبال  طوالنیسازی  تعطیالت  و  هستند  خود  سفر  محدود  به  های  خود  سفرهای  برای  را  تر 

پیش از این   رسانند و این در حالی است که تاروز می  ۹تا    6خود را به    کنند و سفرهایمسیرهای کوتاه انتخاب می

روز بوده است. در آرژانتین مسافران درصدد به حداکثر رساندن اقامت شبانه    5تا    ۳/  5طور متوسط بین  میزان به 

این می که  در مقاصد هستند  برنامه تواند سفرهای طوالنیخود  و  را نشان ده  ۲۰های سفر  تر  مسافران   .دروزه 

  ۷۰تری وجود داشته باشد. حدود  پذیری بیشتر و شرایط مطلوب ف همچنین انتظار دارند در رزروهای بعدیشان انعطا

درصد از مسافران در آمریکای شمالی ادعا کردند که تنها در صورت ایجاد تغییر تاریخ رزرو سفر بدون اعمال جریمه  

ال خصوصی درحکنند. بخشبهداشتی مجددا سفرهای خود را رزرو میدر آینده البته درصورت اطمینان از پروتکل  

های اماراتی برنامه معافیت جریمه سفرهای کنسل شده را تمدید های مسافران است. شرکتتحقق درخواست

بخش را در دستور کار قرار داده است. این  کرده و شرکت رویال کارائیب، رزرو جدید با شعار سفر دریایی اطمینان

تعیین کرده بود اما اکنون این اختیار را  ت در سیاست پیشین خود مهلت مشخصی را برای سفرهای لغو شده  شرک

به مسافران خود داده است که برنامه سفر خود را برای تعطیالت موجود حفظ کنند یا آن را به زمان دیگری موکول  

سال    .کنند با  مقایسه  در  گردشگری  بازار  رکود  و  سفر  قدرتمندسازی  شر  ۲۰۱۹کاهش  برای  را  مساعدی  ایط 

دست  دهندگان سفر بهفران قدرت بیشتری برای درخواست شرایط سفر خود به ارائه مسافران فراهم کرده و مسا 

های اجتماعی در  گذاری های اجتماعی، عدم رعایت فاصلهاند. مسافران با استفاده از فضای مجازی و رسانه آورده 

می برجسته  را  شسفرها  و  میرکتکنند  پاسخگویی  به  ملزم  را  یوناها  هواپیمایی  شرکت  شده  کنند.  متعهد  یتد 

ساعت قبل اطالع دهد و به آنها اجازه    ۲4ها نزدیک باشد به مشتریان از  است که اگر ظرفیت پروازها زیاد و فاصله 

ارائه  کنند.  دریافت  را  خود  پرداختی  مبلغ  یا  کنند  رزرو  را  دیگری  پروازهای  خدهد  به دهندگان  سفر  منظور  دمات 

اعت حفظ  و  خود  شهرت  و  اعتبار  از  دادمحافظت  خواهند  انجام  اقداماتی  آنان  رضایت  جهت  در  مشتریان   .ماد 

های دهد اگرچه سفرهای تجاری در اولویت بهبودی بخشهای شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می بررسی

سپتامبر تا بحران مالی جهانی در سال   ۱۱حمالت    سفر نیست اما برای اقتصاد جهانی اساسی و ضروری است. از

بهسفرها  ۲۰۰۸ توانستند  جهانی  تجاری  از شوکی  موثر  از  طور  بسیاری  برگزاری  با  کرونا  بحران  در  بازگردند.  ها 

به  است؟  جلسات  بوده  نیاز  حضوری  جلسات  به  تجاری  امور  انجام  برای  که  شد  ایجاد  سوال  این  مجازی  شکل 

ود به یک کشور و رشد صنایع  هاروارد به بررسی ارتباط مستقیم بین سفرهای تجاری برای ورمحققان در دانشگاه  

ها شده و در صورت استفاده  اند. براساس این تحقیقات سفرهای تجاری منجر به تبادل ایده موجود و جدید پرداخته

کند که این امر در نتیجه منجر به  های اعتمادساز حمایت  ها در ایجاد روابط و مشارکت تواند از سازمان کارآمد می

دنبال آن  شود و بهشکل داخلی ازسر گرفته میشود. سفرهای تجاری احتماال ابتدا بهحمایت از رشد اقتصادی می

 .ای تبدیل خواهد شدقاره ای به راهروهای مسافرتی و سفرهای بینسفرهای منطقه 

 

 :ایباشگاه خبرنگاران پو -

 د رئیس فارماکوپه گیاهی آمریکا: چین با استفاده از طب سنتی کرونا را مثل سارس کنترل کر

همانند بحران گذشته سارس، در آمریکا با شیوع باالیی همراه بوده   ۱۹رییس فارماکوپه گیاهی آمریکا گفت: کووید

درحالی کرده است،  بسیاری  دچار مشکالت  را  این کشور  رایج، و  کنار طب  در  از طب چینی  استفاده  در چین  که 

یافتند بهبود  بیماران  از  باالیی  درصد  گز  .همانند سارس،  نش به  پویا،  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  گروه  ست  ارش 

المللی شبکه جهانی  تخصصی طب سنتی با سخنرانی استادان برجسته داخلی و خارجی، در پنجمین کنگره بین  

پژوهش و  )یوسرن    آموزش  علمی  شد۲۰۲۰های  برگزار  »طب   .(  موضوع  با  بخش  دو  در  تخصصی  نشست  این 

در و »نقش طب سنتی  جامعه«  و  دکت  سنتی  نخست،  بخش  در  که  برگزار شد  علوم«  رییس  ادغام  آپتن،  روی  ر 



 
های طب سنتی در ایران، چین و دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه و  فارماکوپه گیاهی آمریکا با اشاره به ریشه 

  همانند بحران گذشته سارس، در آمریکا   ۱۹گیری طب غربی با شکاف بزرگ فلسفی، اظهار کرد: کوویدنحوه شکل

که در چین استفاده از طب چار مشکالت بسیاری کرده است، درحالیبا شیوع باالیی همراه بوده و این کشور را د

غربی و   وی با مقایسه عملکرد طب  .چینی در کنار طب رایج، همانند سارس، درصد باالیی از بیماران بهبود یافتند

سنتی  های    های نیاز به سیستم فیق طب چینی، ضرورتو میر در کشور چین، قبل و بعد از تل  سنتی و میزان مرگ

که در طب غربی،  شود، درحالی را برشمرد و افزود: در طب سنتی، رویکرد درمانی بر مبنای هر شخص تعیین می

های کمتر داروهای گیاهی و گیاهان  براین، عوارض و هزینه   جای درمان بیمار مدنظر بوده و عالوه   درمان بیماری به 

در ادامه، دکتر آمینا آثر،    .گر موارد قابل توجه در این زمینه استویی در مقایسه با داروهای شیمیایی نیز از دیدار

اینکه منشا کلمه  به  با اشاره  و  ارائه کرد  او  تفکرات  و  ابن سینا  توضیحاتی درخصوص  اروپا  پزشکی  انجمن  عضو 

مسری از    هایمنظور جلوگیری از انتقال برخی بیماریهاز ابن سینا است، گفت: ابن سینا ب   ۲۰۲۰قرنطینه در سال  

وی افزود: برخی بازرگانان از    .روزه مردم پیشنهاد کرد  4۰شخصی به شخص دیگر، اجرای روشی برای قرنطینه  

موفقیت  زبان  روش  در  که  »قرنطینه«  را  آن  اروپا،  سراسر  و  ایتالیا  به  دانش  این  انتقال  با  و  شده  مطلع  او  آمیز 

نامیدندایتال است،  »چهل«  معنی  به  د  .یایی  محققهمچنین،  »عبدالعلی  و  کتر  فارماکوگنوزی  تمام  استاد  زاده«، 

برای   تقاضای جامعه  روبه رشد  روند  به  اشاره  با  نیز  پزشکی شیراز  علوم  دانشگاه  داروسازی سنتی  گروه  مدیر 

مدیسین، ای سنتی، مانند طب ایرانی، تای همحصوالت طب مکمل، بیان کرد: در قاره آسیا تعداد زیادی از انواع طب

بر افزایش تقاضای جامعه، شاهد افزایش جهانی درخواست درمانگران  ینی، آیورودا و ... وجود دارد و عالوه طب چ

هستیم  نیز  طبیعی  محصوالت  از  استفاده  انواع   .برای  جهانی  تجارت  وضعیت  درخصوص  توضیحاتی  ضمن  وی 

های خرد را پاسخ مناسبی برای رفع نیازهای جوامع به محصوالت  بتنی بر شرکتهای مکمل، توجه به دانش مطب

های خرد در این زمینه، مزایای بسیاری دارد که طراحی مدل گیری از قدرت شرکت طب مکمل دانست و افزود: بهره

ته پروتکلمفهومی،  مشاوره یه  و  نیاز  مورد  مجوزهای  ارائه  و  راهنماها  و  استفادها  با  فنی  ظرفیت  های  از  ه 

 .های این حوزه استداروسازان و فراهم کردن سیستم نظارتی ویژه از سوی سازمان غذا و دارو، از ضرورت 

از   آرمان زرگران، استادیار گرو//    گونه گیاهی دارد  ۸۰۰۰ایران بیش  ادامه، دکتر  ه داروسازی سنتی دانشگاه  در 

بین و مشاور  تهران  پزشکی  ایرانعلوم  دفتر طب  توضیحاتی درخصوص  الملل  ارائه  با  بهداشت،  وزارت  و مکمل  ی 

پژوهش تعداد  گفت:  اتنوفارماکولوژی،  و  حوزه  است  افزایش  به  رو  دنیا  سراسر  در  اتنوفارماکولوژی  حوزه  در  ها 

ترین اقدامی د دارد، اما تعیین استراتژی تحقیق و استانداردهای آن، مهمنیازهای پژوهشی زیادی در این حوزه وجو

های تاریخی و پزشکی وی تاکید کرد: ایران کشوری پهناور با ریشه   .دنبال آن هستیمه باید انجام گیرد و به است ک

هشت  از  بیش  دارای  و  دکهن  مهم  بسیار  ازکشورهای  یکی  دلیل  همین  به  و  است  گیاهی  گونه  حوزه هزار  ر 

 .وهش در این حوزه برخوردار استهای مطالعاتی بسیاری برای پژ شود و از فرصت اتنوفارماکولوژی محسوب می 

از مهم یکی  دانشکده  //    های سیستم مراقبت سالمت استترین بخشطب سنتی  از  زیدی،  سید محمد عباس 

طوالنی به سابقه  اشاره  با  نیز  هند  بوپال  ضیاءالحسن  حکیم سید  یونانی  مجموعه  طب  را  آن  از طب سنتی،  ای 

مهارت  نظریهدانش،  بر  مبتنی  عملکردهای  و  توجیه  ها  قابل  غیر  یا  توضیح  قابل  بومی  تجربیات  و  اعتقادات  ها، 

های مختلف برای حفظ سالمت و پیشگیری، تشخیص و بهبود یا درمان دانست و افزود: طب سنتی یکی از  فرهنگ

شده این سیستم است که در هر کشوری مت و بخش دست کم گرفتههای سیستم مراقبت سالترین بخشمهم

یا    .گیری از آن رو به افزایش استضای مردم برای بهرهوجود دارد و تقا وی سپس به تعریف اصطالح طب مکمل 

گسترده  مجموعه  پرداخت:  جایگزین  مراقبتطب  اقدامات  از  پزشکی  ای  یا  سنت  از  بخشی  که  بهداشتی  های 

آن ک به مرسوم خود  نبوده و  کامل در سیستم مراقبتشور  ادغام نشده اسطور  بهداشتی غالب  با    .تهای  زیدی 

های سنتی معروف در جهان  نگر و مبتنی بر اشخاص طب سنتی، طب ایرانی را یکی از طب اشاره به رویکرد جامع 



 
های بسیاری  ، تالشدانست و افزود: ادغام خدمات این حوزه در نظام سالمت امری ضروری است و در کشور هند

 .در این زمینه انجام شده است 

سیس  طب قدرت  بازوی  بهداشتی تمسنتی،  مراقبت  طب //    های  »نقش  موضوع  با  نشست  این  دوم  بخش  در 

استاد  و  پزشکی  علوم  فرهنگستان  پیوسته  عضو  اردکانی،  شمس  محمدرضا  دکتر  علوم«،  ادغام  در  سنتی 

تهرا پزشکی  علوم  دانشگاه  داروسازی  بهرهدانشکده  اینکه  بیان  با  حال ن  در  سنتی  طب  رویکردهای  از  گیری 

در سراس توسعهگسترش  در کشورهای  توسعهر جهان، چه  غیر  و چه  از  یافته  مختلفی  انواع  گفت:  یافته است، 

طب سنتی، مانند طب چینی، طب ایرانی، آیورودا، طب یونانی و ... وجود دارد که در سطح وسیعی توسط مردم 

استفاده سیستم   مورد  توانمند  بازوی  و  گرفته  مختقرار  کشورهای  در  بهداشتی  مراقبت  محسوب  های  لف 

افزود:    .شوندمی زمینه،  این  در  بهداشت  جهانی  گزارش سازمان  به  اشاره  با  این سازمان    ۱۷۰وی  کشور عضو 

طببین از  استفاده  شناختهالمللی،  رسمیت  به  را  تلفیقی  و  مکمل  سنتی،  جهاهای  سازمان  و  بهداشت  اند  نی 

بهره  ترویج  به  را  خود  عضو  طبکشورهای  از  ادگیری  و  سنتی  سیستمهای  در  حوزه  این  خدمات  های غام 

میبهداشتی تشویق  سیستم  .کنددرمانی،  اکثر  ماهیت  اینکه  بیان  با  اردکانی  سنتی  شمس  پزشکی  های 

های جامع پزشکی سنتی ستمهای مختلف علمی، در طبیعت این سینگری است و ادغام موضوعات و زمینه جامع 

این سیستم در  داد:  ادامه  است،  سنتینهفته  به   های  و  ندارد  مرزی  و  حد  هیچ  علم  در طب پزشکی،  مثال  طور 

دیگر بخش در  پزشکی  و  ایرانی، علم  ریاضیات، فیزیک  نجوم، شیمی، کشاورزی و حتی  مانند فلسفه،  های علم، 

نامیم، دانشمند بوده و دانشمندان طب ایرانی که آنها را حکیم میوی تاکید کرد: اکثر    .مهندسی، ادغام شده است 

نگری و دانش کامل در  ها آشنا و در آنها متخصص بوده و بدون هیچ مرزی، از این جامع اری از این گرایش به بسی 

ام  این استاد پیشکسوت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادغ  .اندحرفه پزشکی خود بهره برده 

انداز و  تواند چشمجهت که مییکرد از آن نگر دانست و افزود: پرداختن به این روعلوم را سنت و ماهیت طب جامع 

چالش حل  برای  را  جدیدی  دست دید  و  جامعه  درمانی  و  بهداشتی  سالمهای  زندگی  به  روان،  یابی  سالمت  تر، 

تر ایجاد کند، برای جامعه پزشکی امروز، دارای سالم  ایها و در کل داشتن جامعهپیشگیری از بروز و درمان بیماری

 .اهمیت بسیاری است

مشابه است کامالً  کالسیک  طب  و  طب سنتی  در  دارو  کشف  دانشگاه  //    منطق  از  فریدی،  پویا  دکتر  ادامه،  در 

ا  ها در کشف دارو« به ارائه سخنرانی پرداخت و ب شناسی سیستمهای زیست موناش استرالیا، با موضوع »تکنیک

اند، گفت: با توجه به اهمیت این  واقع شده هایی در حوزه پزشکی هستند که مورد غفلت  بیان اینکه همواره مولفه 

این  مولفه  ارزیابی در  آنها توسعه داده و معیارهایی قابل  برای مطالعه  را  نیاز است تجهیزات در دسترس خود  ها 

دار  اوری جدید، اعتبارسنجی مجدد و انجام ارزیابی معنیزمینه تعیین کنیم و حتی ممکن است نیاز به ساخت یک فن

ها و داروها را بر مبنای  ها، بیماریبندی جمعیت، اعضا و بافتاشاره به رویکرد جامع طب سنتی، طبقه وی با    .باشد

کامال  شناسی سیستمزیست  و طب کالسیک  دارو در طب سنتی  افزود: منطق کشف  و  داد  قرار  تحلیل  ها مورد 

مولفهمشابه   اعتبارسنجی  برای  اما  آزمایش است،  پزشکی،  جدید  جدیدی  های  یابدهای  توسعه  فریدی    .باید 

زیست تکنیک سیستمهای  روش شناسی  را  پیش ها  و  اقدامات  مکانیسم  توضیح  برای  مناسبی  اثرات  های  بینی 

ی طب سنتی ضروری است، برا Omics های جدیدبیولوژیکی داروهای سنتی دانست و ادامه داد: اگرچه تولید داده 

دکتر مجید    .ب سنتی در سطح خرد و کالن مورد استفاده قرارگیرندتوانند برای درک طهای موجود نیز می اما داده 

انوشیروانی، استادیار دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با ارائه توضیحاتی درخصوص انواع و 

ان کرد:  ترین مدل ادغام، تلقی و بیکنده دانش و شناخت را باالترین و پیچیده سطوح ادغام، تلفیق منسجم ابعاد پرا

ظاهر متضاد و بازآفرینی یک حکمت جامع و کامل است که نیاز به پزشکانی فیلسوف،  این نوع ادغام، اتحادی به 

عنوان مدل  واند به توی با بیان اینکه حکمت می  .ها داردچیزدان و تشنه کاوش در ماهیت پدیده شناس و همهزیست 



 
ه شود، حکیم را عالمی با طرز تفکر سیستمی معرفی کرد باستانی تلفیق منسجم مشاهده و تجربه در نظر گرفت

قطب  افزود:  در  و  اسالم  طالیی  دوران  عالمان  مشهورترین  بیرونی،  ابوریحان  و  فارابی  رازی،  شیرازی،  الدین 

بعدحوزه چند  آموزش  بودند،  تخصص  صاحب  مختلف  توسعه های  بصری،  و  انتزاعی  انتقادی،  تفکر  تقویت  ی، 

مشاهده مهارت  پژوهش ایهای  ترکیب  اکتشافی،  انسان،  مطالعات  با  علمی  هوشیاری،  های  و  دوستانه 

توانمندی مسئولیت  و  صفات  این  کردند  سعی  که  نادری  افراد  از  پشتیبانی  به  متعهدبودن  و  خود  پذیری  در  را  ها 

ان ترکیبی  مبانی طب سنتی ایر  .باید در حوزه آموزش رسمی مورد توجه قرار گیرند  تقویت کنند، مواردی است که 

الملل دانشکده طب ایرانی در ادامه، دکتر مهرداد کریمی، معاون بین  شناسی است شناسی و معرفتاز هستی

دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ارزیابی طب سنتی ایران بر اساس ساختار تحوالت علمی پرداخت و تصریح کرد:  

ها خود از چند جزء ست که هر یک از این بخشسیستم طب سنتی ایران از دو بخش نظری و عملی تشکیل شده ا

های مطرح در حوزه وی با شرح تئوری  .هایی هستندشکیل شده و هر یک از اجزا نیز هرکدام دارای زیرمجموعهت

تئوری  این  بیان  منشا  و  بیماری  بروز  علل  و  ایرانی  هستی طب  از  ترکیبی  را  ایران  سنتی  طب  و ها،  شناسی 

افزمعرفت و  دانست  تقسیم شناسی  قابل  علم  خود:  نژادی  به  متعلق  و  نتیجه  بندی  در  آن  پیشرفت  و  نبوده  اص 

گیری از طب تلفیقی، راه همکاری و مشارکت میان دانشمندان و بسیاری فاکتورهای دیگر حاصل شده است و بهره

 .ودرشمار میجدیدی برای تسلط تدریجی دانشمندان بر تمام الگوهای واحد موجود در حوزه پزشکی به

دکتر قاسم درزی از دانشگاه  //    کندرا به یک فرارشته تبدیل می مداخله طب سنتی در دانش پزشکی، طب مدرن  

علوم  با  مدرن  تلفیق طب  در  بر طب سنتی  مبتنی  فرهنگ  نقش  بررسی  به  نشست،  این  در  نیز  بهشتی  شهید 

انش توسط گیبنز، بیان کرد: دسته اول  ای دبندی دو دسته انسانی و علوم اجتماعی پرداخت و با اشاره به تقسیم

دهند و شامل منافع یک جامعه خاص و همگن  شود که جوامع دانشگاهی به آنها پاسخ میامل میعلومی را ش

دلیل پرداختن به موضوعاتی که مختص یک جغرافیای ای بوده و به هستند، اما علوم دسته دوم کاربردی و فرارشته

پذیری اجتماعی  از انعطاف   اند، خاصیت ناهمگنی داشته ووجود آمده ت خاص به خاص هستند و در متن یک موقعی

های دانش در دسته اول  وی افزود: طب مدرن دارای تمام ویژگی   .بیشتری نسبت به علوم دسته اول برخوردارند

ردار است  های دانش در دسته دوم برخواست و طب سنتی، اگرچه به الگوی سنتی تعلق دارد، اما از تمام ویژگی 

سازد که تا حد ممکن، بومی کل طب مکمل، پزشکی مدرن را قادر می و تعامل میان طب سنتی و طب مدرن، به ش

باشد مختلف  مناطق  جغرافیایی  زمینه  با  مطابق  زمینه   .و  این  اینکه  بیان  با  علوم درزی  به  را  مدرن  طب  سازی 

نگرتر شود کلهای طب سنتی را که سبب میویژگی   کند،مختلف دیگر نیز متصل کرده و به یک فرارشته تبدیل می

های محیطی هر منطقه سازگاری بیشتری  ها و گرایش از طب مدرن به نظر برسد، برشمرد: طب سنتی با خواسته

وی با اشاره به تعریف    .های فرهنگی استهای مختلف بوده و مبتنی بر تفاوت دلیل تنوع فرهنگدارد و تنوع آن به 

جهانی   مجموعهسازمان  را  سنتی  طب  گفت:  نظریه بهداشت  بر  مبتنی  عملکردهای  و  مهارت  دانش،  از  ها، ای 

های مختلف، اعم از اینکه قابل توجیه باشند یا نباشند، برای حفظ سالمت و  های بومی فرهنگاعتقادات و تجربه 

بهب تشخیص،  پیشگیری،  حوزه  در  استفاده  معهمچنین  روانی  و  جسمی  بیماری  درمان  یا  می ود  کنند؛  رفی 

انسانگیاه  بهشناسی،  و  مزاجشناسی  اقلیمویژه  روانشناسی،  علوم شناسی،  الهیات،  و  فلسفه  شناسی، 

تر و دهنده برخورداری طب سنتی از ظرفیتی فعالشوند و این نشان مختلفی هستند که در این نوع طب پدیدار می

ایجاد   برای  زمینه پویاتر  بین  اس ارتباط  دانش  مختلف  بیماری  .تهای  افزود: شناخت  بیولوژیکی،  درزی  ابعاد  در  ها 

می مشاهده  مدرن  طب  در  عالوه چنانکه  حال،  این  با  اما  نیست،  مشاهده  قابل  سنتی  طب  در  ابعاد  شود،  بر 

است ضروری  درمان،  و  تشخیص  در  اجتماعی  و  اخالقی  روانی،  عوامل  به  توجه  اینکه    .بیولوژیکی،  بیان  با  وی 

تواند پزشکی مدرن را به یک فرارشته نزدیک دانش پزشکی، بیش از هر زمان دیگری می  مداخله طب سنتی در

فرا تحقیقات  داد:  ادامه  آن رشتهکند،  به  گیولو،  و  دفیال  تعریف  براساس  همکاریای  از  میان دسته  ای رشتههای 



 
نه  که  دارد  کارمناشاره  بلکه  دانشمندان،  کاتنها  در  نیز  را  دانش  از حوزه  درگیر می دان خارج  تحقیقاتی   .کندرهای 

ای باید  های فرارشتهای و ارتباط آن با طب سنتی، افزود: شیوهدرزی با اشاره به تفکر باندرز درخصوص فرارشته

د و در عادات علمی، فرهنگی و سیاسی هر منطقه جغرافیایی نهفته باشد که برای هر کشور متفاوت خواهد بو

 .ای، بسیار مفید خواهد بودرشتهدر درک این ویژگی مهم میانارتباط میان طب مدرن و طب سنتی 

در ادامه دکتر محمدحسین //    ای را در چین ایجاد کرده استهمزیستی طب چینی و طب رایج، سیستم مبتکرانه 

تهر پزشکی  علوم  دانشگاه  ایرانی  دانشکده طب  گروه  مدیر  و  متخصص طب چینی  توضیحاتی آیتی،  ارائه  به  ان، 

جا و  درخصوص  است  چین  کشور  فرهنگ  از  بخشی  چینی  گفت: طب  و  پرداخت  چین  کشور  در  یگاه طب سنتی 

توان احساس کرد، جامعه چین به  های زندگی روزمره مردم می حضور آن را در سراسر نقاط این کشور و تمام جنبه

های    ل در تمام جنبهره به تمرکز طب چینی بر حفظ تعادوی با اشا  .کند و مورد حمایت دولت استآن افتخار می

بیماری  بروز  از  برای پیشگیری  به مردم  آموزش  ارائه  و  اجتماعی  و  کنار طب زندگی  در  پزشکان  افزود:  رایج،  های 

گیری از  ای را با بهره دیدند و این همزیستی، سیستم مولد و مبتکرانه های طب رایج را هم آموزش می چینی، تکنیک

مدیر گروه دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران    .کشور ایجاد کردهای مثبت هر دو طب، در این  جنبه

های آشنایی با طب چینی با تمرکز بر اصول پیشگیری در مدارس این کشور نیز سخن گفت و اظهار  از وجود برنامه 

با حمایت مقامات تصمیم ایرانی که  بهگیر و دولت، آموزش جنامیدواری کرد:  الصحه حفظ های حفظ سالمتی طب 

به مدارس و دانشگاه نامیده می  بتواند  بین   .ها وارد شودشود،  پنجمین کنگره  المللی شبکه جهانی گفتنی است، 

( به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت چهار روز با محور  ۲۰۲۰های علمی )یوسرن  آموزش و پژوهش 

مش  و  جامعه  برای  استادان  علم  پژوهشگران،  گسترده  هیبرید  ارکت  شکل  به  جهان،  سراسر  از  دانشجویان  و 

پروتکل کامل  رعایت  با  و  مجازی(  و  محدود  شکل  به  ایران )حضوری  نمایشگاهی  مجموعه  در  بهداشتی  مال های 

 /انتهای پیام .برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : 35 هفته یثدح

 (دت آنحضرتوال)بمناسبت  «واالخصلت  دو»

 :ودرم ف ، داب  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

 . انیند، نفع رساندن به دوستان و آشنااعتقاد به خداو

 «۴۸9العقول، ص.  تحف »

 ( والدت ایشان  )بمناسبت «وآله وسلم  هي اهلل عل ی صلآل محمد 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)داًیاتَ شهحُبّ آل محمّد م  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

 .ریلک الموت بالجنَّه ثم منکر ونکوآله وسلم بَشَّرهُ مَ 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 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 یحبّ آل محمّدصل یومن مات عل أال



 

 

 .من رحمهااهلل سیآ هینیع ن ی)مکتوباً( بامهیالق  ومیوآله وسلم جاء ال 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 یمّدصلبغض آل مح  یومن مات عل أال

 .(4)«الجنّه

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

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

 ی او را براداده اند  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 مه بهشت گشود ی درها

  ه یاهلل عل 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 ل محمّدصلهر کس که بر بغض آ  د یباش آگاه

شده  دو چشم او نوشته  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

 الحسن، چاپ اول،ابو ،یوآله وسلم« هاشم هیاهلل عل یعش آل محمدصل دهی؛ »س3ح  35۴، ص ۲1عوالم العلوم« ج  3

 .«…اجراً هی»قل الاسألکم عل ه یآ  لی، ذ۲۲0، ص ۴جلد، انتشارات بالغت، ج  ۴محمد ابن عمر،   ،یکّشاف« زمخشر  ر ی تفس (۴

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



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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