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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 راندات نفت چین از ایجدیدترین آمار وار 

  ۲۰۱۹تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال    ۳۸۸هزار و    ۲۶۳واردات نفت چین از ایران در اکتبر به   : ایسنا 

در فاصله    ۵۰/  ۶کاهش   ایران  از  نفت چین  واردات  میزان  داد  اداره کل گمرک چین نشان  آمار  داد.  درصدی نشان 

 ۷۷/  ۳ه با مدت مشابه سال گذشته کاهش  تن رسید که در مقایس  ۲۰۰ر و  زاه  ۱۳۹میلیون و    ۳ژانویه تا اکتبر به  

ترین صادرکنندگان نفت به چین در اکتبر را حفظ کردند اما  روسیه و عربستان سعودی جایگاه بزرگ   .درصدی داشت

ید نفت را های چینی روند خرمیزان صادرات نفت این دو کشور در مقایسه با سپتامبر کاهش داشت زیرا پاالیشگاه 

ترین صادرکننده نفت به چین قرار دارند. ای برای کسب جایگاه بزرگ کشور در رقابت فشرده   این دو  .آهسته کردند

  ۱/  ۵۶میلیون تن رسید که معادل    ۶/  ۶۴صادرات نفت روسیه به چین شامل صادرات از طریق خط لوله در اکتبر به  

میلیون بشکه در روز در    ۱/  ۶۴و    میلیون بشکه در روز در سپتامبر  ۱/  ۸۲میلیون بشکه در روز بود و در مقایسه با  

میلیون بشکه در روز    ۱/  ۴میلیون تن معادل    ۵/  ۹۴عربستان سعودی در اکتبر    .اکتبر سال گذشته کاهش داشت

گذشته   سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  که  فروخت  چین  به  داشت  ۲۹نفت  کاهش  نفتی    .درصد  گرید  پریمیوم 

ترین حد در سه ماه اخیر رسید و تحت تاثیر افت تقاضا، برای تحویل در ن یه برای تحویل در اکتبر به پایاسپوی روسی

نوامبر کاهش بیشتری پیدا کرد. عربستان سعودی هم در قیمت فروش رسمی اکتبر به آسیا کاهش چشمگیری  

ص ش حجم ترافیک بندری، شاهد ترخیرود با کاهترین خریدار نفت جهان است، انتظار می اعمال کرد. چین که بزرگ 

میلیون تن در اکتبر    ۱/  ۶۳میلیون تن در سپتامبر به    ۳/  ۹نفت بیشتری از گمرک باشد. واردات نفت چین از آمریکا از  

میلیون تن نفت آمریکا در نوامبر به بنادر   ۴/  ۶۳رود رکورد باالی  کاهش پیدا کرد. طبق آمار رفینیتیو آیکان، انتظار می 

میلیون تن رسید که در مقایسه با    ۴/  ۶۱ات نفت چین از عراق در اکتبر به  بر اساس گزارش رویترز وارد  .سدچین بر

 .درصد کاهش داشت ۶/  ۴مدت مشابه سال گذشته 

 خشم اندیشکده صهیونیستی از قصد بایدن برای بازگشت به برجام 

بگین : اقتصاددنیای  اندیشکده  در  جاف  اسرا  -الکس  تحسادات  در  دربائیل  واکنشلیلی  بایدن  ره  جو  انتخاب  به  ها 

جمهور  اند خوشحالی خودشان را از کنار رفتن رئیس جمهور آمریکا نوشت: »متحدان آمریکا نتوانسته عنوان رئیسبه 

در  جمهوری واشنگتن  متحدان  آمد،  خواهد  کار  روی  ژانویه  در  بایدن  زیاد  احتمال  به  که  آنجا  از  کنند.  پنهان  خواه 

کشاورمیانه  خ پیامدور و سایر  بررسی  به  نیاز  دارندها  بایدن  دولت  آمدن  کار  روی  خبری    «.های  پایگاه  گزارش  به 

هنجار و  قوانین  از  دلیل سرپیچی  به  ترامپ  »دولت  است:  آمده  مطلب  این  ادامه  در  مورد  »انتخاب«،  همواره  ها 

ت رفتن  کنار  با  که  اینجاست  پرسش  حاال  است.  گرفته  قرار  بر نکوهش  و  مجدرامپ  هنجار قراری  این  توسط د  ها 

دولتمردان دوران اوباما، به ویژه در جهانی که توسط ترامپ، بیماری کرونا و چینی قدرتمند تغییر یافته به چه معنا  

سادات در ادامه نوشت: »در کل، سیاست خارجی ترامپ به دلیل ناتوانی از خروج از  -اندیشکده بگین  «خواهد بود؟ 

المللی همواره محکوم شده است.  های بین اعتنایی به نهاد قتصادی با چین و بی ویارویی اسوریه، ر  افغانستان و

جنبه  این  تمام  میبنابراین  قرار  تاکید  مورد  بایدن  دولت  در  احتماال  حداقل سیاستها  که  ثابت شده  های گیرند.« 

ام بوده است. حاال نتیجه  مریکا ناکافع ملی آای ترامپ هم در برقراری صلح در منطقه و هم در ارتقای منخاورمیانه 

در بخشی از این گزارش با اشاره    .آشکار روی کارآمدن بایدن، بازگشت دوباره متخصصان بر مسند امور خواهد بود

اند ای ایران نیز بایدن و مشاورانش قول داده ای ایران ادعا شده است: »درباره توافق هسته های هستهبه فعالیت 

اره به آن برگردند. با این حال در این باره دو نکته قابل ذکر است: نخست اینکه، شواهد  ها دوبیم برخی تحر تا با حفظ



 
اورانیوم موجود نشان می توافق است، االن هم میزان ذخیره  اکنون درحال نقض  ایران چه در گذشته و چه  دهد 

شده وغنی  دوم  است.  رفته  فراتر  توافق  در  شده  تعهد  میزان  از  نابساش  اقتصضعیت  با  امان  که  است  ایران  اد 

های دموکرات استاد نجات  این کارشناس با اشاره به اینکه دولت  «.ها تقریبا با شرایط ناگواری مواجه استتحریم

عمل ابتکار  و  ترامپ  دولت  لطف  »به  افزود:  هستند،  بحران  از  کشورایران  امروز  خلیجاش،  حتی های  و  فارس 

اند، اتفاقی  امنیتی آمریکا دارند و روابط خود را با اسرائیل گشوده  ه ترتیباتی کمتری بعربستان سعودی وابستگ

می  قادر  را  کشورها  این  عربستان  که  به  میان،  این  در  بگیرند.  را  ایران  با  آمریکا  رابطه  بهبود  جلوی  بتوانند  سازد 

البته،    «.سمیت دهدآمریکا ر  قابل فشارعنوان وزنه مشود که اکنون روابط خود با اسرائیل را بهسعودی توصیه می

طور شود که بهسیاست ترامپ در تشویق جدایی از آمریکا ممکن است جایگزین معامله بزرگی با محوریت ایران  

مالحظه  توانایی هستهقابل  به  میای  منجر  کشور  این  کشورای  است  ممکن  تهدیدآمیز  بازگشت  این  های  شود. 

ای حمایت از آنها، تمایل پیدا کنند. تقویت اسرائیل در اتحاد با  مت چین بریشتر به سفارس را ترغیب کند تا بخلیج

خود اسرائیل فضای مانور    .تواند آنها را متقاعد کند تا از افتادن در این دام حذر کنندفارس میهای حوزه خلیجکشور 

ارکنان دوره اوباما به  عنوان که و هریس ب  رغم عالقه وافر نسبت به اسرائیل و یهودیان، بایدنبسیار کمتری دارد. به 

می آمریکا  سختی  سفارت  انتقال  بحث  تغییر  گرچه  بسپارند.  فراموشی  به  را  گذشته  خصومت  توانند 

سیاست   المقدس[به]بیت  بگوییم  که  است  دشوارتر  اما  است،  است بعید  ممکن  ترامپ  دوران  دیگر  خاص  های 

های  رسد. ما احتماال شاهد از سرگیری جنگظر می نحتمل بهاوباما م  طور کلی، بازگشت به سیاستادامه یابد. به 

خاطر از دست قطعا رهبران اسرائیلی به  .ها مانند آنکارا باشیمهللا و سایر پایتختالمقدس[ و راملفظی بین ]بیت

ر از روی کاد و علنا  دنبال متحدان خود در کنگره خواهند بوکنند و بهنظیر ترامپ ابراز ناراحتی میدادن حمایت بی

ابراز تاسف می بایدن  توصیه می کنند. درحال آمدن  آنها  به  نظاره حاضر  میان، وعده  شود که فعال  این  در  باشند.  گر 

منظور مخالفت با چین، اشتباه است چراکه اکثر  المللی بههای بین بایدن برای از سرگیری مشارکت آمریکا در نهاد 

این،  وثر تحت مالکیت چینی طور مبه   ملل متحد  های زیرمجموعه سازمانسازمان  اداره آنها هستند. عالوه بر  و  ها 

های خورشیدی است،  وعده کاهش تولید سوخت فسیلی آمریکا به معنای کاهش استقالل انرژی به نفع فناوری 

تر بلندباال  های چینی بر آن تسلط دارند. نتیجه چنین کاری ممکن است تعظیمحاضر شرکتهایی که درحال فناوری 

با این حال یک   .بار برای متحدان امری حیاتی استبر تجاوزات چین باشد. پیشی گرفتن از این چرخه فاجعهدر برا

درس منفی دیگر برای متحدان آمریکا این است که بوروکراسی اطالعاتی و امنیتی آمریکا کامال فاسد است به این  

را در  و منافع خمعنی که توسط وفاداران حزبی که منافع کشور   اداره میود  شود. براساس همین  اولویت دارند 

فساد بوروکراتیک بود که پرونده سیاسی کلینتون به سالحی علیه ترامپ تبدیل شد در حالی که از تحقیق در مورد  

اروپایی  شد. سیاستمداران  بندی شده و نفوذ خانواده بایدن امتناع می سوءاستفاده کلینتون و اوباما از اسناد طبقه 

جه بایدن میمپوشانی  دولت  و  خود  بین  نشان دی  این  که  جامعه بینند،  اروپایی شدن  برای  گرایشی  هر  دهنده 

مسلمانان؛   استثنای  به  مذهبی  آزادی  کردن  محدود  است.  بیان  آزادی  کردن  محدود  معنای  به  این  است.  آمریکا 

غیرقانونی به نام اسکان مجدد  ی مهاجرت  ها برارزها به نام حمایت از انرژی سبز و گشودن مناتوان کردن اقتصاد 

سیاست  پناهندگان از  بخشی  استهمه  آنان  کشور درحالی  .های  تکنولوژی که  حوزه  کنترل  برای  اروپایی  های 

اند، اما دولت بایدن تمایل چندانی برای به چالش کشیدن سلطه اقتصادی آمریکا  های بسیاری کردهسنگین تالش

نمی ارونشان  بپایی دهد.  انتظاها  باشند دولت جدید گسترش جهانی مداوم شرکتاید  را ر داشته  آمریکایی  های 

بهبه  دهد.  افزایش  اروپا  اقتصادی  اطالعات  و  اقتصاد  بر  استثنای خصوص  به  کشورها،  از  بسیاری  خالصه،  طور 

میکشور  تهدید  ایران  و  ترکیه  چین،  از سوی  مستقیما  که  نقهایی  بایدن  دولت  با  مشترک  شوند،  پیداط  ا  زیادی 

 .تر در خط مقدم جبهه جنوب شرقی آسیا یا خاورمیانه چنین نخواهند کردهای کوچکخواهند کرد. کشور



 

 ثبات یوآن با وجود کاهش دالر

و واکسن، ثابت است. به گزارش »ایبِنا« به    تاثیر امیدهای محرکارزش یوآن چین با وجود کاهش ارزش دالر، تحت 

ز و با افزایش  مرکزی برای تجارت روزانه اربه یوآن چین پس از تعیین نقطه میانی بانک نقل از رویترز، روز چهارشن

تاثیر گذاشت، تقویت شد. انتظار میهای مالی ایاالت ریسک و انتظارات برای محرک رود امیدها  متحده که بر دالر 

تو پیشین فدرزیع قریببرای  رئیس  یلن،  انتخاب جنت  و  ویروس کرونا  واکسن  به الوقوع  رزرو،  بعدی ال  وزیر  عنوان 

رئیس خزانه بایدن،  جو  منتخب  داری  خواستار ایاالت جمهور  یلن  دهد.  ادامه  دالر  ارزش  آوردن  پایین  به  متحده، 

الت ناشی از ویروس کرونا ویران شده های بیشتر محرک مالی برای حمایت از اقتصادی است که با تعطیسیاست

رد  هایی در موهای بیشتری درباره تشکیل دولت بایدن هستند تا نشانه یگنال است. همچنین فعاالن بازار منتظر س

به گفته یک تحلیلگر ارشد ارز، تاثیر مثبت انتخابات بایدن بر نرخ ارز به زودی پایان    .نگرش آن به چین داشته باشد

به یافت.  این، جهتخواهد  خواهد  دنبال  بستگی  چین  با  بایدن  تیم  تعامالت  به  یوآن  باید  گیری  اساسا  اما  داشت، 

بانک    .معامله شود  ۶/  ۵۹تا    ۶/  ۵۴بازه  مدت در  ژانویه روی کار بیاید. وی انتظار دارد یوآن در کوتاه   ۲۰منتظر ماند تا  

را   یوآن  روزانه  میانه  نرخ  در    ۶/  ۵۷۴۹خلق چین،  قبلی  نرخ  به  نسبت  که  کرد  تعیین  دالر  قرار    ۶/  ۵۸۰۹برای هر 

تر از  درصد قوی  ۰/  ۲تغییر وضعیت داد،    ۶/  ۵۷۷۳در هر دالر باز شد و در نیمروز در    ۶  /۵۷۵۰گرفت. یوآن اسپات در  

کنگ به باالترین سطح بیش از سه ساله جهش کرد و به باالترین  شبه در هنگ ای استقراض یوآن یکهقبل. هزینه

دالر  ۱کاهش یافت ) ۹۲/ ۰۸۱ه ب  ۹۲/ ۱۲۷رسیده است. شاخص جهانی دالر از نزدیک به  ۲۰۱۷ژوئن  ۲میزان خود از 

 .یوآن چین( ۶/ ۵۷۶۹= 

ای شهر سوژو چین ظاهرا از ماه آینده میزبان طرح گسترده //    آزمایش ارز دیجیتال در یکی دیگر از شهرهای چین

های سرخ« به برای آزمایش ارز دیجیتال ملی این کشور است. در این طرح قرار است یوآن دیجیتال در قالب »هدیه 

  آذر(   ۲۲دسامبر )  ۱۲، این طرح آزمایشی در روز  «Theblock» داده شود. به گزارش ارز دیجیتال و به نقل ازافراد  

حساب  ها بهشود جشنواره خرید پایان سال چینییاد می«  ۱۲شود. تاریخ مذکور که از آن با عنوان »جفت  اجرا می

ب  .آیدمی شده  گزارش  )فروردین(  آوریل  ماه  در  نیز  این  از  سوژو  پیش  شهر  در  دولت  کارمندان  از  برخی  که  ود 

. این اقدام در راستای آزمایش ارز دیجیتال ملی این کنندونقل خود را به یوآن دیجیتال دریافت می حمل  هزینهکمک

کشور صورت گرفته بود. براساس این گزارش، این طرح آزمایشی گسترده که قرار است در شهر سوژو به اجرا در  

میلیون دالر، یوآن    ۱/  ۵ن طرحی است که در اکتبر )مهر( در شهر شنژن اجرا شد. دولت چین حدود  بیاید شبیه هما

عنوان هدیه پرداخت کرده است. ساکنانی  هزار نفر از ساکنان شهر شنژن به  ۵۰کشی به  ا از طریق قرعه دیجیتال ر

قرعه  برنده  میکه  بودند  شده  از  کشی  بیش  در  را  دیجیتال  یوآن  طرح    ۳توانستند  این  در  که  فروشگاهی  هزار 

رخصوص طرح آزمایشی شهر سوژو افزاید چیزی که دآزمایشی مشارکت کرده بودند، خرج کنند. گزارش مذکور می

های یوآن دیجیتال افزوده شده است.  آید این است که امکان پرداخت آفالین اضافی به کیف پولحساب می جدید به

پول  کیف  این  میدر  ب ها  تلفنتوان صرفا  )نظیر  پرداخت  دستگاه  دو  لمس  در  ا  داد.  انجام  تراکنش  های هوشمند( 

تری های آزمایشی گسترده دیگر شهر چین نیز درحال انجام طرح  (Chengdu) رسد چنگدوهمین حال، به نظر می

 .های یوآن دیجیتال استدرخصوص کیف پول 

 تبریک شی به بایدن

نگلیس و فرانسه به جو بایدن، پیروز  ومین کشور شورای امنیت بعد از اچین امروز، چهارشنبه به عنوان س : ايسنا

ریاست انتخ گفتابات  تبریک  آمریکا  رئیس  .جمهوری  جینپینگ،  شی  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  چین به  جمهوری 



 
بط چین او تاکید کرد، مشارکت در توسعه صحیح و ثبات در روا  .امروز، چهارشنبه پیام تبریکی برای جو بایدن فرستاد

شی    .های کلی جامعه جهانی استهت است بلکه همسو با خواستو آمریکا نه تنها به نفع منافع اساسی دو مل

ابراز امیدواری کرد، دو طرف روحیه اجتناب از نزاعات، تقابل و احترام متقابل با تمرکز بر همکاری، عبور از اختالفات،  

رهای دیگر و جامعه جهانی را در راه قدم برداشتن در مسیر تحقق ها با کشوتوسعه روابط فیمابین و انسجام تالش 

توسعه د و  بگیرندصلح  پیش  در  کاماال هریس    .ر جهان  به سناتور  نیز  راستا، وانگ چی شان، معاون شی  این  در 

 .جمهوری آینده آمریکا را تبریک گفتانتخابش به عنوان معاون رئیس

 بابای بازار مسکن چینعلی

نیاز  خانه شدن هم از مراجعه سنتی )فیزیکی( به بازار بی ها برای صاحب چینی : Forbes :منبعضاییمترجم: مریم ر

بابای بازار مسکن چین لقب گرفته است، چند سال پیش با ایده »تجمیع انواع خدمات  اند. »زو هوی« که علیشده

وز در وسط خیلی از  کند. هلدینگ او امر  گذاری و نوآوریملکی در فضای الکترونیکی« توانست در این بازار سرمایه 

هیچ میلیاردری نداشت؛ تا   ۲۰۰۰سرزمین چین، تا سال    .معامالت ملکی قرار دارد و خرید خانه را آسان کرده است

ای نو بود. این اقدام  فروش خانه به خریداران شخصی رسید که در آن زمان، ایده  ، به ایده (Zuo Hui) اینکه زو هوی

خود، زمان  داخلی  در  ناخالص  تولید  میانگین  چراکه  بود؛  جسورانه  و   (GDP) خیلی  بود  هزاردالر  حدود  سرانه 

زو  سیاست   آقای  بود.  بود شروع شده  دو سال  تازه  مالکیت شخصی،  مجاز شدن  بر  مبنی  ساله    ۴۹دولت چین 

ترین بازار  امروز، چین بزرگ   گوید: »در آن زمان، تعداد افرادی که بخواهند برای خودشان خانه بخرند، زیاد نبود.«می

با وجود پاندمی کرونا، طبق تحقیقات شرکت    در اختیار دارد. (GTV) «امالک دنیا را از نظر »ارزش معامالت خالص

  ۳/  ۵های جدید و قدیمی در چین، در سال جاری به  شود کل فروش خانه بینی میکنگ پیشدر هنگ CIC مشاوره

ها آقای زو، در متن بسیاری از این معامله  KE هلدینگ   دهد.درصدی را نشان می   ۳تریلیون دالر برسد که افزایش  

زبا در  دارد.  میقرار  این شرکت  ویژه  پلتن  »یک  را  آن  و خدمات  توان  معامالت  برای  آفالین  و  آنالین  یکپارچه  فرم 

درحالی  دانست.  چین  در  مسکن«  به  واحدهمربوط  به  معموال  جهان  در  امالک  و  ملک  صنعت  مجزا  که  تکی  ای 

میتقسیم  واسطه  –شود  بندی  جمله  امالک  از  دفاتر  و  پیمانکارها  سازندگان،  شبیه   KE رکتش  –گران،  چیزی 

این شرکت شبکهفروشگاهی است که همه چیز می کرد.  پیدا  آن  در  از  توان  با    ۴۲ای متشکل  دفتر فروش  هزار 

از   م  ۴۵۰بیش  راهنمای  دارد.  نمایندگی در سراسر کشور  بزرگهزار  این شرکت،  ترین سایت چینی است؛  سکن 

مشخصات  ریطوبه  آن    ۲۲۰که  داده  پایگاه  در  ملک  نقشه میلیون  حتی  و  مکان  ثبت شده  مثل  جزئیاتی  که  هایی 

اندازی و  با سازندگانی برای راه  KE شرکت  .دهد، در آن قرار داردها را نشان می ها، مدارس و فروشگاهبیمارستان 

پروژه  می بازاریابی  همکاری  جدید،  پیمانکاری  های  مثل  خدماتی  و  می کند  ارائه  ملک  بازسازی  این و  حتی  دهد. 

  ۴۲۰کند تا امکان بازدید مجازی امالک را فراهم کند. سال گذشته  تکنولوژی واقعیت مجازی استفاده می   شرکت از

خود تسلط پیدا کند و کن، بر بازار  شده در پواقع KE همه اینها باعث شده  .میلیون بازدید از این طریق صورت گرفت

از نظرترین پلتبزرگ   KE شرکت GTVمحسوب شود. سال گذشته،  در چین   GTV فرم خدمات و معامالت مسکن 

ماه منتهی به ژوئن ۶دهد. در  درصدی را نشان می  ۸۵افزایش    ۲۰۱۸میلیارد دالر برآورد شد که نسبت به سال   ۳۱۸

میلیارد دالر رسید که نسبت به همین   ۱۹۸این شرکت به   GTV – ی در چین بودهای پاندمکه بدترین ماه   –امسال  

همان علی بابای   KE گوینددرصد افزایش داشته است. برخی متخصصان این حوزه می  ۴۹زمان در سال گذشته،  

است. امالک  و  ملک  بازار  در  می  KE البته   چین  فعالیت  چین  داخلی  بازار  در  فقط  به که  هزینکند،  کردن  دلیل  ه 

ست، با عرضه  اه آگوست زو که رئیس هیات مدیره شرکت ادرآمدش برای توسعه سریع، هنوز سودآور نیست. در م

نیویورک عرضه    ۲/  ۴اولیه سهام شرکت،   بورس  در  را  از سهام شرکت  کرد و بخشی  تامین سرمایه  میلیارد دالر 

میلیارد دالر رسیده که    ۲۰/  ۶ا کرده و ثروت زو به  کرد. »رسید سهام آمریکایی« او حاال بیش از سه برابر ارزش پید



 
میلیارد دالر(. این باعث شده زو از رتبه   ۲/  ۲۳دهد )ا نشان میبرابری ر  ۱۰نسبت به سال گذشته، افزایش حدود  

، پنگ  KE امسال صعود کند. دومین مدیر اجرایی  ۱۵های مجله فوربس در سال گذشته، به رتبه  ثروتمندترین  ۱۴۵

لیل  گوید به این دزو می  .به افزایش ارزش سهام شرکت، به لیست میلیاردرها پیوسته استگ نیز با توجه  دونیانگ 

انتخاب کرده است؛ چون می را  آمریکا  برای شرکتش به دست میبورس  را  آورد. »بازارهای  داند بیشترین ارزش 

چین، -د.« با وجود ابهامات در روابط آمریکاکننوکار نگاه میسرمایه در نهایت به رشد یک سازمان و به خود آن کسب

  ۱۹۹۲در این مسیر راهی طوالنی را پیموده است. او در سال زو  .انداز آن هنوز خوب استاو اطمینان دارد که چشم 

کمک زیادی به او کرد.   KE ای که بعدها در پیشبرد امورمدرک کامپیوتر را از دانشگاهی در پکن دریافت کرد؛ رشته

ف  از  مشاغل  ارغ بعد  یکسری  در  فروشالتحصیلی،  به  در سال    مربوط  کرد.  کار  دیگر صنایع  و  بیمه  پکن  ۱۹۹۸در   ،

فراهم می عادی  مردم  برای  را  مالکیت خصوصی  امکان  که  کرد  آغاز  را  در سال  اصالحاتی  زو  شرکت   ۲۰۰۱کرد. 

هایی که  اما او با نوآوری   .الک بودگری سنتی امرا تاسیس کرد که در ابتدا کارش فقط واسطه  (Lianjia) «»لیانجیا

تب زمینه  این  در  پیشتاز  فردی  به  داد،  انجام  امالک  بازار  بزرگ در  از  یکی  به  را  لیانجیا  توانست  و  شد  ترین  دیل 

در سال  واسطه  کند.  تبدیل  راه۲۰۰۸گران چین  لغت مسکن«  یک »فرهنگ  لیانجیا  که ،  اطالعاتی  با  و  کرد  اندازی 

، زو شرکت دیگری به  ۲۰۱۰حاال یک پایگاه داده بسیار بزرگ در بازار امالک دارد. در سال   KE آوری شد، شرکتجمع

دهد. چهار سال بعد، او اندازی کرد که خدمات مالی مربوط به امالک ارائه میرا راه  (Yiju Taihe) «یجو تایههنام »ی

کرد، انجام داد؛ اما این سیستم صل میگرها را به هم متاولین هجوم آنالین خود را با سیستمی که همه واسطه

دسترس عموم  سال  برای  در  نبود.  د ۲۰۱۸پذیر  لیانجیا  شرکت  نمایندگی ،  و  در  فاتر  چین    ۲۹هایی  مختلف  شهر 

های لیانجیا،  اندازی کرد و با ادغام شرکت را راه  (Beike) «فرم آنالین کشتیرانی »بیکداشت. در همان سال، زو پلت

کمک زیادی کرده است. یکی از آنها   KE گوید دو رویداد به ادامه رشدزو می   .را ایجاد کرد KE بیک و ییجو، هلدینگ

ریزش  پان نگران  ابتدا  در  »ما  او،  گفته  به  است.  شده  بیک  سایت  ترافیک  افزایش  به  منجر  که  است  کرونا  دمی 

های راحت، توجه بیشتری نشان  انه مشتریان به دلیل کووید بودیم؛ اما به این نتیجه رسیدیم که آنها برای داشتن خ

معامالت مسکن در دو سال گذشته، مربوط  درصد همه    ۴۰تر مثل پکن و شانگهای،  دهند.« در شهرهای مرفهمی

سازی در حال  رویداد دوم، روند مدرن   .های فعلی خود را بهبود دهنداند خانه به خریدارانی بوده که دوست داشته

کارآمد است. زو شده و نابندیاست. این بازار، با وجود رشدی که داشته، هنوز بخشپیشرفت، در بازار امالک چین  

را هر چه بیشتر ارتقا   KE هایگذاری قابل توجهی در تحقیق و توسعه داشته تا قابلیت دن، سرمایه برای پیشتاز بو

 .دهد

 جمهور چین به جو بایدنپیام رئیس

رئیس» : فارس پینگ«  جین  اشی  با  چین  پیروزی  جمهور  بایدن«  »جو  به  پیامی  انتخابات  رسال  در  او 

گفت  ۲۰۲۰جمهوری  ریاست  تبریک  را  رسانه   .آمریکا  اعالم  رئیسبنابر  پینگ«  جین  چین  های چینی، »شی  جمهور 

با ارسال پیامی به »جو بایدن« نامزد دموکرات انتخابات آمریکا که در آستانه ورود به کاخ سفید  امروز چهارشنبه 

وی وزارت  پیشتر »وانگ ونبین« سخنگ .جمهوری این کشور را تبریک گفت، پیروزی او را در انتخابات ریاست قرار دارد

در حالی که بسیاری از کشورها    .«گذاریمامور خارجه چین در پیامی گفته بود: »به انتخاب مردم آمریکا احترام می 

تبریک گفته  را  بایدن  انتخابات، پیروزی جو  از  به دلبعد  ترامپ و اعالم نشدن  اند،  از سوی  یل عدم پذیرش شکست 

والدیمیر پوتین«  »  .اندورها مانند روسیه از این کار امتناع کرده شپیروزی نامزد دموکرات به صورت رسمی، برخی ک

گفت معتقد است برخی مشکالت در سیستم انتخاباتی آمریکا وجود دارد  «  ۱-ای با شبکه »راسیااخیراً در مصاحبه 

تغیی انتخاباتاما  نتیجه  برعهده واشنگتن است. وی همچنین گفت که هنوز  الگوی قدیمی  بر   ر  به  را  آن  آمریکا  نده 

برانگیز آمریکا، سرانجام  بعد از انتخابات بحث   .تبریک نگفته زیرا باید منتظر ماند تا همه مسائل قانونی برطرف شود



 
رسد که او در انتخابات  جو بایدن اعالم کرد به نظر می  ای به تیمروز دوشنبه سازمان خدمات عمومی آمریکا در نامه 

در پی    .تواند روند انتقال قدرت را آغاز کنده بایدن گفت میاین سازمان ب  برنده شده است. »امیل مورفی« رئیس 

خابات  بیانیه، تیم انتقال قدرت جو بایدن اعالم کرد اکنون که سازمان خدمات عمومی آمریکا پیروزی بایدن در انت  این

ترامپ   .کرد  های دولت فدرال دیدار خواهند، اعضای این تیم طی روزهای آتی با مقام جمهوری را تأیید کرده ریاست 

دش برای خروج از قدرت در توئیتر نوشت: »به یاد داشته باشد، افکنی دوباره درباره قصشنبه با شبههاما دیروز سه 

فوق عمومی  خدمات  امیلسازمان  و  بوده  وظیفهالعاده  مورفی،  خدمات  ی  ولی سازمان  داده  انجام  عالی  را  اش 

تر از آن هم بار  ترامپ ساعاتی قبل   «.یاالت متحده خواهد بودجمهور بعدی اکند چه کسی رئیس عمومی تعیین نمی

و نرم  ر انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور را فاسد خواند و اعالم کرد، هرگز نتایج برآمده از »آرای تقلبی  دیگ

 .افزار دومینیون« را تایید نخواهد کرد

 داندآمریکا غول مخابراتی چین را تهدید امنیت ملی می

ارتباطات آم : مهر امنیت ملی ریکا اعالم کرد که کماکان شرکت مخابراتی زدتی کمیسیون فدرال  تهدید  را  ای چین 

رد کرد. به گزارش الجزیره، این تصمیم موجب  کند و درخواست طرف چینی را برای تجدیدنظر در این زمینه تلقی می

و امکان فعالیت در    گونه تبادل کاری و تجاری داشته باشدهای آمریکایی هیچای نتواند با شرکتشود که زدتی می

ای با ارسال دادخواستی برای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا خواسته زدتی  .دهدمتحده را نیز از دست میایاالت 

ا در  ببود  اولین  این کمیسیون  نکند.  تلقی  امنیت ملی  تهدید  را  آن  و  تجدیدنظر کرده  ژوئن گذشته  ین تصمیم  در  ار 

ای، هوآوی را نیز تهدید امنیت ملی دانسته بود. دولت م کرده بود و عالوه بر زدتیتصمیم خود را در این زمینه اعال

های آمریکایی شرکتتجهیزات مخابراتی ضروری توسط  میلیارد دالری را برای خرید    ۸/  ۳متحده یک سوبسید  ایاالت 

با این تصمیم زدتی  پردرآمد مذکور محروم می در نظر گرفته که  بازار  از  این  شای و هوآوی  از اختصاص  وند. هدف 

بوده است.  آمریکا  دورافتاده روستایی  نقاط  در  باکیفیت  و  پرسرعت  اینترنتی  و  مخابراتی  پوشش  ایجاد  سوبسید 

می به  تنش رنظر  تداوم  دولت  سد  مواضع خصمانه  که  موجب شود  چین  و  آمریکا  میان  اقتصادی  و  های سیاسی 

علیه شرکتایاالت  ادامه  متحده  چینی  بزرگ  این  های  آمریکا  ارتباطات  فدرال  کمیسیون  رئیس  پای«  »آجیت  یابد. 

 .ی دانسته استهای ارتباطی آمریکا در برابر خطرات امنیتتصمیم را گامی مهم برای حفاظت از شبکه

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز بانکی ۲۹رشد قیمت یورو، پوند و  آذرماه؛   ۶پنجشنبه 

کشورهای جهان را اعالم کرد ارز عمده و اصلی    ۴۷بانک مرکزی امروز )پنجشنبه، ششم آذرماه( نرخ    -ایرنا  -تهران

ارز بدون تغییر    ۱۳ارز از جمله یورو و پوند افزایش و نرخ سه ارز کاهش یافت. همچنین نرخ    ۳۱که بر اساس آن نرخ  

هزار ریال، هر پوند    ۴۲به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، امروز هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روز گذشته    .ماند

گذاری ریال قیمت   ۷۷هزار و    ۵۰ریال افزایش به    ۶۶ریال و هر یورو با   ۲۲۷هزار و    ۵۶ریال افزایش به    ۱۲۰انگلیس با  

  ۷۵۷ریال، کرون نروژ چهار هزار و    ۹۴۲رون سوئد چهار هزار و  ریال، ک  ۳۰۴هزار و    ۴۶امروز هر فرانک سوییس    .شد

ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۹ریال، روپیه هند    ۷۲۸هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک  

و    ۱۳۷کویت   و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۵۲۹هزار  ژاپن    ۳۱۷هزار  و    ۴۰ریال، یکصد ین  ریال، دالر    ۲۶۱هزار 

ریال و هر دالر نیوزیلند   ۳۱۰هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹هنگ کنگ پنج هزار و  

ریال، لیر    ۷۷۹هزار و    ۲در تابلوی بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای جنوبی    .گذاری شدریال ارزش   ۴۰۵هزار و    ۲۹

  ۵۲۱ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و   ۵۳۹هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر   ۵۵۶وبل روسیه ریال، ر ۲۸۰ترکیه پنج هزار و 

https://www.irna.ir/news/84124397/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
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 ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۹۲۴هزار و    ۳۰ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه  

  ۲روپیه سریالنکا  ۱۰ریال،  ۵۳۰هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۳۷۵هزار و  ۳۱ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۲هزار و 

ریال، یکصد درام ارمنستان هشت    ۳۹۲هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۳ریال، کیات میانمار )برمه(    ۲۶۴هزار و  

ریال،    ۳۹۵هزار و    ۶همچنین هر یوان چین    .ریال قیمت گذاری شد  ۹۶۴هزار و    ۳۰ریال و هر دینار لیبی    ۷۲۱هزار و  

  ۹۸۱هزار و    ۳۷هزار وون کره جنوبی  ریال، یک   ۲۸۶هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۴۸۴هزار و    ۱۳۸تایلند  یکصد بات  

ریال،   ۶۸۹هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان  ۹۳۷هزار و  ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان  ۲۳۸هزار و  ۵۹ریال، دینار اردن 

ریال،    ۳۷۴هزار و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۴انستان  ریال، افغانی افغ  ۹۷۵هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  یک

آذربایجان   و    ۲۴منات  و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار  و    ۳۰۹هزار  تاجیکستان سه هزار  ریال، سومونی 

 .گذاری شدهزار ریال ارزش  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و  ۷۱۷

 

 گذاری کشورمان در چین معرفی شد های سرمایهسفیر ایران:ظرفیت

های  ظرفیت  ،چین گذاری فرامرزسمینار سرمایه   سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین ضمن حضور در  -ایرنا  -تهران

کرد معرفی  را  کرونا  پسا  دوره  در  خارجی  کشورهای  در  ایران  گذاری  کشاورز    .سرمایه  »محمد  ایرنا،  گزارش  به 

ها و  نوشت: در این نشست عالوه بر شرکت های اقتصادی و تجاری بزرگ، سازمان  زاده« روز چهارشنبه در توئیتی

 و سازمان همکاری شانگهای (NDRC) ین المللی مانند کمیسیون ملی توسعه و اصالحات چیننهادهای ملی و ب

(SCO) ن در چین ادامه داد: ادامه اصالحات و آزادسازی اقتصادی در چین، نقش  سفیر ایرا  .حضور فعالی داشتند

برنامه   و  الکترونیک  تجارت  توسعه  دیجیتال،  اقتصاد  ارایه    ۲۵کلیدی  از موضوعات  این نشستساله  در   .بود شده 

این سمینار    .شد  المللی پکن برگزارامروز چهارشنبه در هتل بین چین گذاریالمللی سرمایهدوازدهمین سمینار بین

های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری چین در دیگر کشورها  هدف گسترش زمینه همکاری  بین المللی هر ساله با

 .مسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به دو شکل حضوری و مجازی برگزار شدشد که ابه صورت حضوری برگزار می 

 

 بینی اتاق بندرعباس به تجارت با نینگبوی چین خوش اختصاصی ایرنا؛

بندرعبر-ایرنا  -بندرعباس   کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  راهبردی  ییس  موقعیت  به  اشاره  با  اس 

یگاه نخست ترانزیت کشور قرار گفت: به توسعه تجارت بندرعباس مرکز استان هرمزگان و هرمزگان و داشتن جا

ن هرمزگان باتوجه به روز چهارشنبه در گفت وگوبا ایرنا افزود:همچنی   محمد رضا صفا  .نینگبو چین خوشبین هستیم

دارابودن و  آن  بودن  محور  از    دریا  رجایی  بندرشهید  استراتژیکی همچون  و  مهم  در حمل ظرفیتبنادر  باالیی  های 

های بین المللی برخوردار بوده و باعث حمل کاال به سمت آسیای میانه و جنوب  ونقل دریایی و دسترسی به آب

قه ویژه  منطقه آزاد قشم و کیش و چندین منط  ۲اس اظهارداشت:  رییس اتاق بازرگانی بندرعب  .شرق شده است 

از جمله ظرفیت اقتصادی در استان هرمزگان   ایران و چین   ۲تواند در رابطه  های مهمی هستند که می نیز  کشور 

ی،  صفا ابرازداشت: هرمزگان از دیرباز به واسطه پیشینه قوی ساکنان آن در امور بازرگان  .مورد استفاده قرار گیرد

دارای اهمیت و   ای نیزای و فرامنطقه عد ملی بلکه در ابعاد منطقه تولید و صنعت به عنوان استانی مهم نه تنها در ب  

های جغرافیایی و مرزی خود توانسته است با بهره  وی گفت: این استان در کنار ظرفیت  .ای بوده استجایگاه ویژه 

اقتصاد محلی و   ا تدبیر و با اخالق سهم مهمی در گردش کاال و تقویتگیری از نیروی انسانی و تاجران و بازرگانان ب

منطقه کندحتی  ایفا  تحریم  .ای  با  که کشور  کنونی  زمان  در  داد: هرمزگان  ادامه  روبرو  این مسوول  ظالمانه  های 

بسیار است،هرچند  مانده  باقی  بازرگانی  و  تجارت  حوزه  در  فعال  و  پویا  استانی  عنوان  به  همچنان  از  بوده،  ی 

نیز نتوانسته    اند که حتی تدابیر و راهکارهای دولتیفراوانی دیدههای  بازرگانان و تاجران این خطه تاکنون آسیب

صفا گفت: امید است این مشکالت در آینده و با تغییر    .کمک شایانی به رفع کامل مشکالت این قشر داشته باشد
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بازرگانیسیاست و  اقتصاد  تجارت،  حوزه  در  کالن  اقتصاد   های  بیشتر  هرچه  پویایی  شاهد  بتوانیم  و  شده    رفع 

هفته جاری راهکارهای توسعه تجارت هرمزگان و نینگبو و همچنین    .ای باشیمهای ملی ومنطقه هرمزگان درعرصه 

های وتوانمندی اقتصادی و تجاری بین کشور ایران و چین در نشستی آنالین با شرکت ریس اتاق معرفی فرصت

گان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان،  معادن و کشاوری بندرعباس، رییس اتحادیه تولیدکنند  بازرگانی صنایع

ای ارتقارت تجارت بین المللی چین کمیته نینگبو و رییس اتاق بازرگانی بین المللی چین ، رییس اتاق رییس شور

 .مشترک بازرگانی ایران و چین درخصوص روابط تجاری ایران و چین برگزار شد

 

 روزنامه چینی: بایدن به لغو تحریم های ایران می اندیشد

روزنامه »ساوت چاینا مورنینگ پست« چین در گزارشی ضمن پرداختن به انرژی و نقش مهم ایران در   -ایرنا  -پکن

 .اکید کرد که »جو بایدن« رییس جمهوری منتخب آمریکا در اندیشه لغو تحریم های ایران استمنطقه خاورمیانه ت

بسیار متفاوتی با دولت دونالد   رش ایرنا ساوت چاینا روز چهارشنبه نوشت: دولت بایدن احتماال سیاست هایگزابه 

در چنین شرایط و  داشت  گاز خواهد  و  نفت  زمینه  در  آمریکا  رییس جمهوری  این ترامپ  در  مهم  وزنه  یک  ایران  ی 

اده است حریم های ایران را مد نظر قرار دروزنامه می نویسد که بایدن لغو ت  .سیاستگذاری ها محسوب می شود

نشریه ادامه می دهد: اگر بایدن بخواهد   .آگاه است بخصوص او از نقش ایران به عنوان یک تولید کننده بزرگ نفت

ی دولت باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا که زمانی او معاونش بود، پایبند باشد به ارزش ها، اقدامات و هنجارها

گزارش حاکی است که بازگشت بایدن به برجام بخشی از وفاداری او به    .ه برجام ملحق خواهد شد پس طبیعتا ب

توافق دوباره دست به  بتوانند  ایران در دوران بایدن  و  آمریکا  اگر  و  آید  بایدن هم   اوباما به حساب می  یابند، دولت 

ه به اهمیت فروش نفت ایران  ا در ادامساوت چاین    .میالدی است  ۲۰۱۵مایل به بازگشت به توافق هسته ای سال  

اوپک هم   پرداخته و نوشته است: اگر ایران بار دیگر به جمع صادر کنندگان نفت ملحق شود آن زمان توافق های

دالر    ۴۰یر خواهد کرد هرچند این احتمال می رود نفت که حاال قیمتش زیر  کارایی خود را از دست خواهد داد و تغی

نویسنده گزارش در مطلب خود تصریح کرده است که دنیا این      .هم شاهد افت قیمت باشد  در هر بشکه است، باز

از س را  ایران صادرات نفت  این حساب زمانی که  با  یابد،  نفت و گاز کاهش  بهای  را می دهد که  ر گیرد و احتمال 

   .اشتتحریم ها علیه تهران لغو شود، باید انتظار کاهش قیمت فراورده های انرژی را نیز د

 

 چین: باید حاکمیت و استقالل عراق محترم شمرده شود 

معاون نماینده چین در سازمان ملل متحد تاکید کرد که حاکمیت عراق و وحدت سرزمینی آن باید به    -ایرنا    -د  بغدا

محترم شمرده شود کامل  الیو  .طور  »بغداد  پایگاه خبری  ایرنا،  گزارش  از »گنگ  به  نقل  به  )چهارشنبه(  امروز  م« 

ارایه گزارش »جنین هنیس  گ« معاون نماینده چین در سازمان ملل در جریان نشست شورشوان با  ای امنیت که 

پالسخارت« نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق همراه بود، اعالم کرد که شوانگ خواهان حمایت  

بین کجامعه  این  از  که المللی  امیدواریم  گفت:  و  شد  عراق  داخلی  سیاسی  فرایند  مستقل  پیشبرد  برای  شور 

پارل زودهنگام  کندانتخابات  برآورده  را  ملت  انتظارات  و  برگزار  به سهولت  کشور  این  در  زودهنگام    .مانی  انتخابات 

آبان ماه   ۱۵  برگزار شود. رئیس جمهوری عراق(  ۱۴۰۰نیمه خرداد  )  ۲۰۲۱پارلمانی عراق قرار است ششم ژوئن  

کرد تایید  پارلمان،  در  تصویب  از  پس  را  این کشور  انتخابات  قانون جدید  ناآرامی شوانگ    .جاری  مداوم  افزود:  های 

های بزرگی برای ثبات و رشد ای و خشونت ناشی از بقایای تروریسم و شیوع »ویروس کرونا« باعث چالش منطقه 

معاون نماینده چین در سازمان ملل تصریح    .مده، حفاظت کردعراق شده و باید از صلح و ثبات که سخت بدست آ

بین از عراق درکرد: جامعه  باید  این کشور در    المللی  برقراری صلح و توسعه در  تروریسم حمایت کند و  با  مبارزه 

انبه  های بغداد برای توسعه روابط دوستانه برپایه منافع دوجسایه نبود ثبات پیرامونی میسر نیست و چین از تالش 

https://www.irna.ir/news/84122609/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84123198/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
سازمان ملل    های ذیربط به دعوت دبیرکلوی افزود: امیدواریم که همه طرف  .کندبا کشورهای منطقه تمجید می

آمیز مثل گفت وگو و رایزنی حل کنند تا اعتماد دوجانبه های مسالمتپاسخ مثبت داده و اختالفات خود را به شیوه 

ک عراق باید با موافقت دولت  ونه اقدام نظامی در خاشوانگ همچنین گفت: هرگ  .تقویت و از تنش جلوگیری شود

وی مقابله با کرونا و تسریع    .آن باید کامال محترم شمرده شود  بغداد باشد و حاکمیت این کشور و وحدت سرزمینی

 .در بازسازی و بهبود اوضاع اقتصادی و انسانی را ماموریت کنونی دولت عراق دانست

 

ای با  تقویت جایگاه ایران در ترانزیت منطقه :رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی مطرح کرد 

 هرات -آهن خوافافتتاح راه

آهن  میسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نقش راه رییس ک  -ناایر  -تهران

منطقه -خواف ترانزیت  در  ایران  جایگاه  تقویت  در  راههرات  این  گفت:  توسعهای،  ترانزیت  آهن  تسهیلگر  و  دهنده 

نبه در خصوص وضع ترانزیت در  پور« روز پنجشآبادی حمید عزت»  .افغانستان از طریق ایران با سایر کشورهاست

مشترک   مرز  افغانستان سه  با  ما  داشت:  اظهار  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  به  افغانستان  و  ایران  مشترک  مرزهای 

درصد ترانزیت هم از    ۳۰تا    ۲۵شود و شاید بتوان گفت  درصد بار از مرز دوغارون ترانزیت می   ۷۰تا    ۶۰داریم. حدود  

های وی ادامه داد: میلک شرایط و مسائل امنیتی خاص خودش را دارد. از این مرز بیشتر کامیون   .لک استمرز می

دهد که روزانه تا  نشان می  کنند. آمارهاهای ایرانی و افغانی تردد می کنند اما در دوغارون کامیونافغانی تردد می 

مانند و این یک فاجعه است. ما  ونی، گمرکی و عبور می هزار کامیون در مرز دوغارون در انتظار انجام مراحل قان  ۲

تحریمهمواره می تحریمگوییم  بپذیریم  باید  اما  مقصر است،  تصمیماتمانها  ناکارآمدی  اندازه  به  ایجاد وضع   ها  در 

ه و  آبادی پور با بیان اینکه در این اوضاع اسفناک، یک روزنه امیدی ایجاد شدعزت  .فعلی در کشور تاثیرگذار نیست

این پروژه خیلی طول کشید تا به اینجا برسد اما باز جای امیدواری دارد   آن ساخت مسیر ریلی هرات است، افزود:

یابد. در  شود، مسائل و موانع کاهش زیادی می گیرد و در مسیر ریلی حمل میچراکه وقتی بار روی واگن قرار می 

آسانی الی چرخ توانند بهتواند الی چرخ کامیون بگذارند، نمیمی هانهادها و سازمان  هایی کهواقع آن موانع و چوب 

بگذارند خواف  .واگن  ریل  طریق  از  اروپا  اتصال  نیازمند  مدرن  ابریشم  راه  مسیر  اینکه  بر  تاکید  با  به -وی  هرات 

یم اما  شوافغانستان است یادآور شد: اکنون ما از طریق ترکیه و از مسیر راه ابریشم به چین و به اروپا وصل می

می  مهیا  را  اروپا  به  افغانستان  ترانزیت  ریلی،  مسیر  دور، این  خاور  به  عمدتا  افغانستان  ترانزیتی  البته حجم  کند. 

فارس و آفریقاست. عالوه بر این بازرگانان افغانستانی خریدهایی از کانادا هم دارند که این کشورهای حوزه خلیج

کند. به هر حال، راه آهن ه حتما با کشتی و از مسیر بندرعباس سیر میتواند از طریق ریل انجام شود بلککار نمی

ونقل اتاق بازرگانی ایران افزود: رئیس کمیسیون حمل  .دهنده باشدتواند توسعههرات تسهیلگر است و می  -خواف

را داشته با تقویت بخش ریلی افغانستان همکاری مناسبی  بگذارد و در خصوص  را فراتر  پا  باید  شد. درباره  ایران 

آهن ایران حوزه مسئولیت خود را بسط دهد و بارها را به درون افغانستان و به  هرات امیدوارم راه   -آهن خوافراه 

دانید تا  داخل هرات برساند. نه اینکه بگوید ما دیگر به مرز افغانستان وصل شدیم و تمام. البته همان طور که می

ایم اما باز هم جای امیدواری است. در هر حال ما در نقطه صفر مرزی  داشتهامروز تاخیر خیلی زیادی در این پروژه  

آهن  تصریح کرد: ما چند کیلومتر مسیر نیاز داریم که راه  وی   .نیاز به ریلی داریم که به کشور افغانستان وصل شود

راه  به  را  بهایران  ما  همچنین  کند،  وصل  عراق  میآهن  کشتیرانیآسانی  سرویس  به  مان  توانیم  امیرآباد  از  را 

کیلومتر در حال ساخت    ۱۹۱چهار قطعه به طول    هرات، در-به گزارش ایرنا، خط آهن خواف    .قزاقستان وصل کنیم

کیلومتر دیگر آن در داخل خاک افغانستان احداث می    ۱۱۴کیلومتر این خط آهن در داخل خاک ایران و    ۷۷است که  

زودی    .شود به  شده  احداث  قطعه  سه  است  شودقرار  خواف    .افتتاح  ریلی  نظر    -خط  از  آنکه  بر  عالوه  هرات 

اتصال کشور افغانستان از طریق شبکه ریلی جمهوری  ونقل داخلی بار و مسافر اهمیت زیادی داشته و باعثحمل

https://www.irna.ir/news/84120504/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84120504/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84120504/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84120504/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84120504/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84120504/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84120504/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 
از سوی دیگر این راه آهن نقش مهمی در حمل    .های آزاد و حتی کشورهای اروپایی می شوداسالمی ایران به آب 

 .یت کاال از کشورمان به افغانستان و در ادامه به کشورهای شرق آسیا داردزو تران

 

 چینی کرونا هم آماده ورود به بازار شد  واکسن

شرکت  -ایرنا  -تهران بزرگترین  یکی  سینوفارم،  مجوزهای  شرکت  اخذ  دنبال  به  کرد  اعالم  چین  داروسازی  های 

به گزارش روز    .ساخت این شرکت به بازار است  ۱۹ه واکسن کوویدقانونی از مقامات دولتی این کشور برای عرض

گفت: باره  این  در  شرکت  این  مدیران  از  یکی  شنجیی،  شی  ساینس،  مجله  به   چهارشنبه  مربوط  اطالعات 

بالینی این واکسن از کشورهای مختلف گردآوری شده است و انتظار می رود نتایج مطلوبی به دست   هایآزمایش 

ای  .آید از  داده پیش  بود؛  اعالم کرده  واکسن  ن شرکت سینوفارم  بالینی  آزمایش های  به مرحله سوم  های مربوط 

دقیق اطالعات  ارایه  حال  در  و  داده  قرار  چین  دولت  داروی  و  غذا  معاونت  اختیار  در  را  استخود  این    .تر  مقامات 

نون دریافت تاییدیه واکسن مهم دارد و اکشرکت گفتند، واکسن جدید در آخرین مرحله پیش از عرضه تجاری قرار  

می محسوب  شرکت  اولویت  می ترین  انتظار  سینوفارم  شود.  دولتی،  مقامات  توسط  واکسن  تایید  از  پس  رود 

سخنگوی سینوفارم در این باره گفت: »اطالعات ما    .اطالعات مربوط به آزمایش های بالینی واکسن را منتشر کند

تری های سختگیرانهدر مقایسه با برخی از کشورهای غربی از پروتکلت که حتی  توسط اداراتی ارزیابی شده اس

ماه گذشته چین اعالم کرد؛ واکسن تولید شده    «.کنند و با سازمان جهانی بهداشت ارتباط نزدیکی داریمپیروی می 

اکسن  و  ۱۳حاضر  گونه عوارض جانبی شدیدی ندارد. به گفته مقامات رسمی این کشور، در حال  در این کشور هیچ 

ها مرحله مورد از این واکسن   ۴بالینی هستند و   توسط متخصصان چینی ساخته شده که در مرحله آزمایش های

تاکنون عملکردی بسیار بهتر از آنچه   ۱۹پیشگامان تولید واکسن کووید  .کنندسوم آزمایش های بالینی را طی می

درصد    ۹۵تک میزان کارآیی واکسن مشترک خود را  ر و بایوناند. هفته گذشته، دو شرکت فایزشد، داشتهتصور می

درصد تولید کرده است. این میزان برای واکسن   ۹۴.۵اعالم کردند. شرکت مدرنا نیز اعالم کرد واکسنی با کارآیی  

یونیسف روز دوشنبه اعالم کرد؛ به محض    .درصد اعالم شده است   ۹۰اسپوتنیک که در روسیه تولید شده، بیش از  

واکسن  این از  که  بیش  با همکاری  این سازمان  گیرد،  قرار  در دسترس  و سازمان مختلف    ۳۵۰جدید کووید  شرکت 

ارایه کنندگان خدمات بسته بندی و لجستیک در سراسر  و  فعال در حوزه حمل و نقل هوایی، زمینی، کشتیرانی 

ل هفته جاری، یونیسف به  است در طو قرار  .کشور را هدایت خواهد کرد  ۹۲جهان، عملیات توزیع واکسن در بیش از 

ظرفیت بینبررسی  نقل  و  حمل  سیستم  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی  و  موجود  همچنین  های  و  المللی 

بپردازد.نیازمندی  آینده نزدیک،  با  های آن در  تولیدکنندگانی که  از  تامین واکسن  قرارداد    COVAX یونیسف عملیات 

از   بیش  در  آن  توزیع  و  ف  ۹۲دارند  دا کشور  یا  استقیر  گرفته  برعهده  متوسط  درآمد  یا  (COVAX) کوواکس  .رای 

واکسن به  جهانی  دسترسی  به  (Vaccine Global Access Facility) تسهیالت  بخشیدن  سرعت  برای  ابتکاری 

تولید  و  درمان  آزمایش،  مراحل  تسهیل  طریق  از  واکسن  به  جهان  عادالنه کشورهای  و دسترسی  تولید  توسعه، 

های فراوانی وجود دارد که استفاده از واکسن بیماری کرونا تا پایان سال میالدی  امیدواری  .است  ۱۹د  واکسن کووی

ریزی کرده است تا با راه اندازی و تشویق پروژه  جاری آغاز شود. به همین منظور سازمان جهانی بهداشت برنامه 

ها از کشورهای  ی عضو که بیشتر آندر کشورهامیلیارد دوز واکسن کرونا را   ۲میالدی    ۲۰۲۱کوواکس تا پایان سال  

کشور به »کوواکس« یا برنامه جهانی تامین واکسن کووید    ۱۸۰بیش از    .درحال توسعه و فقیر هستند، توزیع کند

از سوی    ۱۹ آپارتاید و احتکار واکسن  با  از طریق یک ساختار جمعی و مشترک  تا  اند  برای همه کشورها پیوسته 

، سازمان جهانی بهداشت و  GAVI ای با مدیریت مشترک گروه واکسنواکس برنامه کو  .کنند  برخی کشورها مقابله 

همه برای  آمادگی  ابتکارات  هدف  (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) گیریائتالف  که  است 

ز آن برای افراد  استفاده اکند تا  ها عنوان میاز سوی دولت   ۱۹خود را جلوگیری از احتکار واکسن احتمالی کووید  
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به عبارت دیگر سازمان جهانی بهداشت تالش دارد تا اولویت    .هدف در همه کشورها به صورت عادالنه صورت گیرد

عرضه واکسیناسیون در همه کشورها برای افراد خاص و هدف در دستور کار قرار گیرد؛ نه اینکه همه افراد در یک  

 .ر کشورها واکسن در دسترسی نباشدو در دیگ مند شوندکشور خاص از واکسن بهره 

 

 رییس جمهوری چین پیروزی بایدن را تبریک گفت 

»شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین امروز چهارشنبه با ارسال پیامی به »جو بایدن«، انتخاب وی    -ایرنا  -تهران

وا، رییس جمهوری چین در  به گزارش ایرنا از شینه  .وری منتخب ایاالت متحده را تبریک گفتبه عنوان رئیس جمه

روابط امریکا و چین نه تنها   این پیام ضمن تاکید بر ضرورت ارتقا توسعه سالم و پایدار روابط پکن و واشنگتن گفت:

شی    .جهانی را نیز برآورده می کندرا تامین می کند، بلکه انتظار مشترک جامعه   دو کشور     منافع اساسی مردم

برد را حفظ کنند و با    -و عدم تقابل، احترام متقابل و همکاری برد   روحیه عدم تعارض اظهار امیدواری کرد: دو طرف  

مدیریت اختالفات همکاری دوجانبه را گسترش دهند، توسعه سالم و پایدار چین و آمریکا را پیش ببرند و برای ترویج 

المللی همکاری نمهدف اصیل صلح   بین  با کشورهای دیگر و جامعه  همزمان »وانگ جی    .ایندو توسعه جهانی، 

به »کاماال هریس«   پیامی  در  رئیس جمهوری چین  رئیس جمهوری  شان« معاون  به عنوان معاون  را  انتخاب وی 

 .منتخب ایاالت متحده تبریک گفت

 

 رییس جمهوری چین پیروزی بایدن را تبریک گفت 

ارسال پیامی به »جو بایدن«، انتخاب وی    »شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین امروز چهارشنبه با  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا از شینهوا، رییس جمهوری چین در    .به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایاالت متحده را تبریک گفت

روابط امریکا و چین نه تنها   این پیام ضمن تاکید بر ضرورت ارتقا توسعه سالم و پایدار روابط پکن و واشنگتن گفت:

شی    .را تامین می کند، بلکه انتظار مشترک جامعه جهانی را نیز برآورده می کند دو کشور     ردممنافع اساسی م

برد را حفظ کنند و با    -و عدم تقابل، احترام متقابل و همکاری برد   امیدواری کرد: دو طرف روحیه عدم تعارض   اظهار

ار چین و آمریکا را پیش ببرند و برای ترویج مدیریت اختالفات همکاری دوجانبه را گسترش دهند، توسعه سالم و پاید

با کشورهای دیگر و جامع نمایندهدف اصیل صلح و توسعه جهانی،  المللی همکاری  بین  همزمان »وانگ جی    .ه 

به »کاماال هریس«   پیامی  در  رئیس جمهوری چین  رئیس جمهوری  شان« معاون  به عنوان معاون  را  انتخاب وی 

 .فتمنتخب ایاالت متحده تبریک گ

 

 چین چگونه کرونا را کنترل کرد؟ 

کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران با کرونا دست و پنجه نرم می کنند و آمار مبتالیان و  در شرایطی که   -ایرنا  -تهران

به   چین  در  کرونا  ویروس  کنترل  چگونگی  بر  مروری  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز  هم  باختگان  جان  همچنین 

نخستی که  باشدعنوان کشوری  مفید  تواند  آنجا شناسایی شد می  از  ویروس  این  بار  گ  .ن  در حال  به  ایرنا  زارش 

ثبت  از  سال  یک  حدود  شیوع حاضر  به  مربوط  مورد  با   نخستین  کشور  این  اما  گذرد  می  چین  در  کرونا  ویروس 

بر کرونا غلبه به عنوان نخستین کشور جهان  توانست  تدابیری، در کنار همراهی مردم  ند و زندگی در  ک بکارگیری 

به عنوان یکی از شاخص های کنترل   .ی به روال عادی بازگرددمیلیون نفری تا حدود  ۴۰۰این کشور یک میلیارد و  

از   بیش  برای  این کشور  در  باختگان  آمار جان  که  گفت  توان  در چین می  دیگر    ۹کرونا  و  که صفر شده  ماه است 

ماه گذشته    ۹نیز می توان گفت در   از نظر تعداد مبتالیان ی کندکسی در این کشور به دلیل ابتال به کرونا فوت نم

این   به  که  مقیم چین هستند  یا خارجی های  این کشور  به  بازگشتی  های  اکثرا چینی  که  وارداتی  موارد  از  غیر 

و کشور بازگشته اند تعداد انگشت شماری از افراد بومی به این ویروس مبتال شده اند که آن هم در کمترین زمان  
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کنترل شده است کرون  .به سرعت  از خطر شیوع  آگاهی  با  چین  و دولت  اجتماعی  منفی  آثار  و  عواقب  و حتی  ا 

با این ویروس برخیزد با تمام قدرت به مبارزه   .سیاسی این ویروس در آینده، از همان روزهای نخست سعی کرد 

ردم به شستن دست ها و زدن ماسک، جدا از مسایلی مانند بیمارستان سازی، رعایت فاصله اجتماعی، دعوت م

از جمله شهر  قرنطینه شهرها و استان های چی میلیونی هوبی، قرنطینه    ۵۰میلیون نفری ووهان و استان    ۱۱ن 

خانگی هم در تمامی شهرها و استان های دیگر چین اعمال شد در جاهایی مانند ووهان و استان هوبی ورود و  

دی و  یر استان ها، قرنطینه نه به شکل کلی و عمومی بلکه به صورت مورخروج به شهرها ممنوع بود اما در سا 

یکی از عوامل موفقیت چین در کنترل ویروس کرونا، جدیت    .گاها محله به محله یا خیابان به خیابان انجام می شد

این کشور در  بود  مردم  و همراهی  م دولت  قوانین  تمامی  و جدیت،  با دستور  بلکه  تمنا  و  با خواهش  به نه  ربوط 

ب و  اعمال  کرونایی  های  محدودیت  و همچنین سایر  برخورد می شدقرنطینه  به شدت  متخلفین  در    .ا  مثال  برای 

خیابان های پکن که کمترین تعداد مبتالیان و همچنین جان باختگان را گزارش کرده بود هیچ کس حق نداشت به  

مجتمع   تمامی  از  خروج  و  ورود  کند،  تردد  ماسک  بدون  وجه  کارت  هیچ  روی  از  و  کنترل شده  ها  و ساختمان  ها 

از محوطه ساختمان ها یا ورود او به داخل وسایل نقلیه عمومی  خروج هر شهروند چینی  به محض  .شناسایی بود

درجه    ۳۷.۲اینکه تب یک فرد باالی   یا مجتمع های مسکونی و حتی تجاری، تب افراد سنجیده می شد و به محض

در چین برخالف    .دآمبوالنس و با رعایت تدابیر بهداشتی به بیمارستان منتقل می ش  می شد فرد مشکوک از طریق

ایران که گاها با خواهش و تمنا از مردم خواسته می شود پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند دولت در اجرای  

یا تعارف نداشت و این قوانین برای کوچک و بزرگ و   مسئول و غیر مسئول به  این پروتکل ها با کسی شوخی و 

ع این ویروس پروزاهای هوایی خود را با کشورهای دیگر چین اگرچه به محض شیو  .صورت یکسان انجام می شد

قطع کرد اما فرودگاه ها و مسافران چینی و خارجی که به این کشور سفر می کردند همواره یکی از موارد انتقال  

قوانین سفت و سختی را برای این دسته از افراد در نظر گرفت که    کرونا به داخل چین بودند به همین دلیل چین 

می شودهنوز   رعایت  اساس  .هم  این  چین   بر  به  ورودی  مسافر  خارجی    -یک  چه  چینی  نشستن   -چه  از  بعد 

هواپیما حق ورود به داخل فرودگاه را نداشت بلکه از طریق یک کانال سبز ضد عفونی شده به یک مرکز درمانی که  

از  برای   و  راهنمایی می شد  بودند  نظر گرفته  در  در محوطه فرودگاه  کار  بر تب سنجی و  همین  آنجا عالوه  در  او 

با توجه به اینکه نتیجه این تست ها روز بعد مشخص می   .معاینات اولیه، تست "پی سی آر " کرونا گرفته می شد

روزه به    ۱۵یر بهداشتی برای گذراندن قرنطینه  شد فرد مسافر با استفاده از یک دستگاه آمبوالنس و با رعایت تداب

در مدت قرنطینه هم فرد مسکوک به هیچ عنوان حق خروج از خانه را نداشت    .یی می شدهتل یا منزل خود راهنما

مدیریت   و  کشید  می  آژیر  درب،  شدن  باز  محض  به  که  بودند  گذاشته  کار  حسگر  یک  هم  ورودی  درب  جلو  و 

چین در    یکی دیگر از عوامل موفقیت  .مطلع می شد و به فرد خاطی تذکر می دادند  ساختمان، مجتمع یا هتل فورا 

کنترل و مهار ویروس کرونا، بکار گیری سیستم ردیابی اتوماتیک و ردیابی دستی بیماران و ارتباط آنها با دیگران بود. 

ت مجتمع مسکونی از منزل خارج  روزه خود و با فریب مدیری  ۱۴برای مثال وقتی یک زن چینی قبل از اتمام قرنطینه  

نفر را که در چند بار خروج از منزل با آنها ارتباط    ۷۷د این زن توانستند  شد مقامات بهداشتی با همکاری پلیس و خو

از دیگر اقدامات دولت چین برای   .گرفته بود شناسایی و قرنطینه کنند آزمایش های کرونا در سطح وسیع  انجام 

ماه پاکی دوباره  شیوع پیدا کرد و پس از دو   شهر پکن وقتی کرونا خرداد امسال دو باره  مهار این ویروس بود. در

میلیون نفر معادل نیمی از جمعیت پایتخت  ۱۱روز نزدیک به  ۲۶آلوده شد، شهر در هراسی بزرگ فرو رفت. در خالل 

دادند کرونا  د  .آزمایش  دستور  و  چین  در  موارد  بیشتر  در  ها  آزمایش  بودن  بدون  رایگان  آزمایش  گرفتن  برای  ولت 

ین بود .در صورتی که در بسیاری از کشورها این کار هزینه بر است و  هزینه از جمله اقدامات مهم دولت مرکزی چ

دولت های مرکزی در این زمینه مبالغی را اختصاص نداده اند و همین باعث می شود تا شمار آزمایش ها بسیار  

رونا،  یکی دیگر از عوامل موفقیت چین در مهار ک  .ری بین مردم شیوع پیدا کندپایین باشد و ویروس باسرعت بیشت



 
با   آنالین  بروند به صورت  بیمارستان  اینکه به  بود. مردم بجای  آنالین و دیجیتال  روی آوردن مردم به سیستم های 

یمارستان و کلینیک بروند. پزشکان  پزشکان در ارتباط بودند و به مردم اعالم شد که نیازی نیست در این شرایط به ب

ه صورت آنالین می دیدند و برایشان دارو تجویز می کردند. این باعث شد یا به خانه هایشان می رفتند و یا افراد را ب

استفاده از فناوری هایی چون شبکه های اجتماعی، اطالع    .تا مردم در مراکز پزشکی کمتر در رفت و آمد باشند

کدهای  رسانه ای سریع، تقسیم اطالعات بین دولت و شبکه های اجتماعی، در نظر گرفتن باردیجیتالی و   رسانی

بهداشتی روی تلفن های هوشمند و ثبت نام همه ورود و خروج ها به محوطه ها از جمله اقدامات علمی و فنی  

برای شیوع کرونا در نظر گرفت از  .بود که دولت  به هر منطقه ای مراجعه می کرد  تلفن همراه   هر فردی  طریق 

وارد حقوق بشری و خصوصی فردی می دانند این مورد را نقض م کنترل می شد. اگرچه برخی از کشورهای غربی

ندهد،  آنها  به  تردد خودسرانه  اجازه  و  کند  کنترل  را  بیماران  بتواند همه  اینکه  برای  در چین دولت مرکزی فقط  اما 

را اعمال کرد آلوده به  بارکدهای بهداش  .چنین اقدامی  به محله های  اما زمانی که فرد  تی اصوال سبز رنگ است 

ه های قرنطینه شده رفت و آمد کرده باشد این بارکدها قرمز می شود و باید تحت آزمایش کرونا  کرونا و یا محوط

یی از جمله قرار گیرد. اگر افرادی از این برنامه تخطی کنند و امنیت ملی را به خطر بیندازند برای آنها مجازات ها 

شود می  گرفته  نظر  در  ویب  .زندان  چون  اجتماعی  رسانی  اطالع  های  با  شبکه  سریع  بسیار  تنسنت  و  ویچت  و، 

های   پیام  روز  هر  چین  مخابرات  و  کردند  هموارتر  دولت  و  مردم  برای  را  رسانی  اطالع  افزارهایی،  نرم  طراحی 

کرونا وضعیت  باره  در  و  کرد  می  ارسال  مردم  برای  داد  الکترونیکی  می  توضیح  آنها  ها،    .به  محله  خود  در  حتی 

رفت و آمدهای   ای و شبکه ای تشکیل می دادند و به صورت داوطلبانه تمام  رسانه ساکنان مجتمع ها، گروه های

خود به مناطق را به اطالع یکدیگر می رساندند و همرسانی این پیام ها از جمله اقدامات مردمی بسیار مهم همراه  

های   تالش  آیدبا  می  حساب  به  چین  د   .دولت  مردم  به  دولت  وسیع  رسانی  کمک  اقدامات  این  کنار  زمان  در  ر 

قرنطینه، تامین آذوقه و مایحتاج برای آنها، اعزام پزشکان و پرستاران به نقاط بیشتر آلوده، بکارگیری توانایی های  

برای پیشگیر آنها  از کمک  برای کمک رسانی و همچنین استفاده  از  بالقوه مردم  از کرونا، در نظر گرفتن برخی  ی 

بهداش های  پروتکل  از  خاطیان  برای  ها  و  مجازات  رفتار  بر  پلیس  یک  مانند  باید  شهروند  هر  اینکه  بر  تاکید  و  تی 

با تدابیر دولت مرکزی و دولت های محلی همکاری   و  اقدامات و عملکرد خود در دوران کرونا نظارت داشته باشد 

 .ود که به دولت چین امکان داد تا موج های اول و دوم کرونا را کنترل کندکند، از دیگر اقداماتی ب

 

 بلومبرگ: آمریکا پنج شرکت روسی و چینی را تحریم کرد 

شبکه بلومبرگ دقایقی پیش گزارش داد، دولت ترامپ پنج شرکت چینی و روسی را به دلیل ارتباط با    -ایرنا  -تهران

ین و روسیه را به دلیل ادعای توسعه به گزارش ایرنا از بلومبرگ، ایاالت متحده پنج شرکت در چ  .ایران تحریم کرد

ایران موشکی  کرد  برنامه  چینی   .تحریم  های  شرکت  شامل  شده  اعمال  شده  تحریم  گزارش،  این   براساس 

(Chengdu Best New Materials Co. Ltd. and Zibo Elim Trade Company Ltd) و شرکت های روسی (Russia-

based Nilco Group, Elecon and Aviazapchast) امور خارجه    پیش از این الیون آبرامز نماینده ویژه وزارت   .است

آمریکا در امور ایران در موسسه بیروت اعالم کرده بود که وزارت خزانه داری ایالت متحده قصد دارد در هفته های  

وی    .الم کندآینده تحریم های اضافی علیه ایران در رابطه با سالح، سالح های کشتار جمعی و نقض حقوق بشر اع

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توصیف     .یکسان خواهد بود  دی(۳۰ژانویه )  ۲۰مدعی شد که سیاست ما تا  

روز هشتم می   در  ایران،  علیه  کارزار فشار حداکثری  انداختن  راه  به  با هدف  و  توافق ممکن«  »بدترین  به  برجام 

ا کند  تالش کرد تا سیاست فشار حداکثری را در قبال ایران اجر  وی  .از برجام خارج شد(  ۱۳۹۷اردیبهشت    ۱۸)  ۲۰۱۸

نتیجه  سیاست  این  انتخابات  اما  در  پیروزی  با  توانست  ها  دموکرات  نامزد  بایدن  جو  و  نبود  رهبری    ۲۰۲۰بخش 

د ای متعهد بمانبایدن گفته است اگر ایران به صورت کامل به توافق هسته  .سیاست های امریکا را برعهده بگیرد

https://www.irna.ir/news/84124195/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
ها . در این صورت تهران خواستار کاهش قابل توجه تحریم وی هم مایل به بازگرداندن ایاالت متحده به توافق است

 .های ایاالت متحده خواهد شد و جبران خسارت اقتصادی ناشی از تحریم

 

 اقیانوس پشت پنجره« در بندر شیامن »

فیلم سینمایی »اقیانوس پشت پنجره« به عنوان نماینده ایران در جشنواره گلدن روستر حضور یافته    -ایرنا  -تهران

بخش چشم  در  می و  اکران  رویداد  این  فیلم سینمایی  به  .شودانداز  فیلم،  این  کارگردان  از  ایرنا  اقیانوس  گزارش 

زاده و تهیه کنندگی سید جالل چاوشیان در چهارمین حضور بین به نویسندگی و کارگردانی بابک نبی  پشت پنجره

بر  نوامبر برا ۲۸تا  ۲۵چین ) در شهر بندری شیامن گلدن روستر المللی خود در بخش پانوراما )چشم انداز( جشنواره

حصول کانون پرورشی کودکان و نوجوانان ایران است، امسال و  این فیلم که م  .آذر(، به نمایش درمی آید  ۸تا    ۵با  

المللی خود، موفق به کسب جایزه بین  از جشنواره ی  در ماه سپتامبر )شهریور( در سومین حضور  بهترین فیلم 

ملی جشنواره کودک  و در سال گذشته نیز از دو بخش جلوه گاه نور و بخش مسابقه یکا شدسانفرانسیسکو در آمر

به دریافت  و نوجو پنجرهنواقیا  .جایزه گردیده است  ۶ان اصفهان موفق  درباره کودکان رنگین پوست یک  س پشت 

جزیره است که تصمیم دارند با خالقیت خود و با استفاده از موسیقی، نمایش، مراسم آیینی و ترانه های بومی، 

جشنواره گلدن   .خارجی معرفی کنند و از این طریق کسب درآمدی هم داشته باشند خود را به گردشگران جزیره

های شانگهای و پکن که به  روستر از رویدادهای بزرگ فرهنگی در کشور چین است که امسال برخالف جشنواره  

اقیانوس پشت پنجره    .وددلیل بیماری کرونا بصورت آنالین برگزار شده بودند، قرارست بصورت حضوری برگزار ش

بازیگرانی با  و  قشم،  و  هنگام  جزایر  در  گذشته  سال  که  است  زاده  نبی  بابک  بلند  فیلم  و   اولین  میناب  شهر  از 

 .دقیقه فیلمبرداری شده است ۹۲ قشم در فصل تابستان و با زمان جزیره

 

 هزار پوندی متخلفان  ۱۰۰ممنوعیت استفاده از هواوی در بریتانیا؛ جریمه 

به    -ایرنا  -تهران شنبه(  گذشته)سه  روز  که  بریتانیا  جدید  قانون  نویس  پیش  اساس  بر  است  حاکی  ها  گزارش 

در ص بریتانیا  مخابراتی  ارائه شد، شرکت های  کشور  این  هواوی پارلمان  تولید شرکت  تجهیزات  از  استفاده  ورت 

تا حداکثر   روزانه  یا    ۱۰چین،  و  فروش  میزان  پوند جریمه خواهند شد  ۱۰۰درصد  بین    .هزار  رادیو  ایرنا،  گزارش  به 

جاری)تیر   سال  ژوئیه  ماه  از  کرد:  اعالم  چهارشنبه  روز  چین  ممنوعیت (۱۳۹۹المللی  به  تصمیم  انگلیس  دولت   ،

آمریکا و همپیمانانش بدون هیچ مدرکی،    .جی( گرفته است  ۵ات مربوط به نسل پنجم مخابرات )استفاده از تجهیز

کارشناسان می گویند   .به بهانه امنیت شبکه مخابرات، استفاده از تجهیزات شرکت چینی هواوی را قدغن کرده اند

  ۵یشتاز در زمینه فناوری  که هدف اصلی امریکا و کشورهای همپیمانش از این اقدامات، سرکوب شرکت هواوی پ

و به بهانه های    ۲۰۱۸آمریکا از سال    .جلوگیری از پیشرفت علمی و فنی شرکت های چینی است  جی در جهان و

برخی   بعد  به  سال  آن  از  است.  کرده  تحریم  نوبت  چندین  در  را  هواوی  بزرگ  شرکت  فناوری،  سرقت  و  امنیتی 

وزارت    .ترالیا نیز استفاده از محصوالت هواوی را ممنوع کرده اندکشورهای همپیمان آمریکا از جمله بریتانیا و اس

بازرگانی آمریکا اوایل شهریور امسال تدابیری اتخاذ کرد تا شرکت های این کشور و حتی کشورهای دیگر را برای  

کند محدود  بسیار  فنی  های  زمینه  در  چین  هواوی  مخابراتی  و  فناوری  شرکت  با  این   .معامله  اعالم  اساس    بر 

وزارتخانه، هر شرکتی در هر نقطه ای از جهان اگر بخواهد فناوری های آمریکا را در اختیار شرکت چینی هواوی 

در همین حال آمریکا کشورهای دیگر را نیز تحت فشار قرار    .قرار دهد باید مجوز این کار را در اختیار داشته باشد

ینترنت پرسرعت نسل پنجم با این شرکت چینی همکاری داده است که حق ندارند در زمینه توسعه فناوری شبکه ا

شود راهی دشوار در کنند. در چنین صورتی هواوی برای دستیابی به چیپ هایی که تحت فناوری آمریکا تولید می

داشت خواهد  آمریکا    .پیش  صادراتی  های  محدودیت  از  گریز  دنبال  به  هواوی  که شرکت  است  مدعی  واشنگتن 

https://www.irna.ir/news/84123413/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86
https://www.irna.ir/news/84123413/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86
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https://www.irna.ir/news/84123018/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86


 
ین فناوری ها و تولیدات الکترونیکی ساخت آمریکا را از منابع ثالث بدست آورد و هدف از است و می کوشد تا چن

اقداماتی است از چنین  نکرده    .مقررات جدید جلوگیری  به هواوی بسنده  آمریکا با چین، واشنگتن  در نبرد فناوری 

که تراشه  است، طوری  آی سیبزرگترین شرکت سازنده  ام  اس  الکترونیکی  و  (SMIC) های  تحریم  را هم  چین 

کرده است را محدود  این شرکت  به  در    .صادرات  مخابراتی  تجهیزات  کننده  تولید  بزرگترین شرکت های  از  هواوی 

 .چین و حتی جهان است

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های ایرانگردی و جهانگردی با طرح شهید سلیمانی همکاری هتل

و  این طرح  اجرای  ابعاد مختلف  گفتگو در خصوص  برای  امور پشتیبانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی  مسئول 

تقویت همکاری و گردشگری حنحوه  وزارت میراث فرهنگی  در  یافتها  و   .ضور  بهداشت  به گزارش خبرنگار حوزه 

هنری فرهنگی  علمی  گروه  سیما؛ سالمت  و  صدا  قاسم   خبرگزاری  حاج  شهید  طرح  پشتیبانی  امور  مسئول 

ی و دبیر انجمن هتل داران کشور سلیمانی با حضور در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با مدیر کل حوزه وزارت

آقای   ار و گفتگو کرد.ها دیددر خصوص ابعاد مختلف اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و نحوه تقویت همکاری

پیرحسین کولیوند در ابتدای این جلسه با اشاره به غربالگری صحیح و سریع افراد مبتال به کرونا گفت: »اگر افراد  

ها کاهش خواهد سرعت شناسایی و جداسازی شوند به طور قطع مراجعات به بیمارستان  مبتال از افراد سالم به

ه قادر به اجرای صحیح قرنطینه نیستند و تعدادشان در یک هایی کوی افزود: »در حاشیه شهرها، خانواده  یافت.«

خواهند   افزایش  هم  مبتال  افراد  است  بیشتر  تجمع  که  اماکنی  در  همچنین  و  است  زیاد  این خانه  کنترل  و  یافت 

بسیار سخت  خواهد شد.«بیماری  این   تر  در  بیمار  افراد  جداسازی  و  به شناسایی سریع  اشاره  با  کولیوند  آقای 

ها چندین نفر زندگی کنند که اگر  های کوچکی وجود دارند که ممکن است در آنافه کرد: »در تهران خانه طرح، اض

مبتال خانواده  اعضای  همه  شود  مبتال  نفر  آن    یک  برای  منازل  این  در  مبتال  فرد  قرنطینه  امکان  و  شد  خواهند 

خواهد شد.«خانواده  بسیار سخت  طرح شه  ها  پشتیبانی  و  قرارگاه  »در  مسؤول  گفت:  قاسم سلیمانی  حاج  ید 

بهترین روش  از  ویروس کرونا یک  کنترل  آن بحث  و جداسازی  مبتال  افراد  زودهنگام  افراد سالم  ها شناسایی  از  ها 

کردیم بینی میوی افزود: »برغم اینکه پیش   ه اگر این امر به درستی اجرا شود افراد سالم خواهند ماند.«است ک

تری نیز در پیش خواهیم شود با توجه به شرایط موجود زمستان سختبینی می پیش  پاییز سختی خواهیم داشت،

دارند و شانس درمان افرادی که با تاخیر به  شوند از مراجعه به بیمارستان ترس  داشت. افراد هنگامی که مبتال می 

آقای کولیوند با   شود.«میها با ویروس کرونا گذشته است، کمتر  کنند و از زمان درگیری آنبیمارستان مراجعه می

دستگاه  همه  »اکنون  افزود:  است،  ملی  طرح  یک  سلیمانی  قاسم  شهید  طرح  اینکه  بر  و تأکید  توان  تمام  با  ها 

بر باید  ایزوالسیون امکانات  و  قرنطینه، جداسازی  بحث  این طرح  از  ما  و هدف  بیایند  میدان  به  نجات هموطنان  ای 

ها سازمان اورژانس کشور در انتقال دانشجویان از چین به ایران و قرنطینه آن   وی با اشاره به تجربه  افراد است.«

ها در اطراف تهران را برای قرنطینه آن  گفت: »سازمان اورژانس پس از انتقال دانشجویان ایرانی به کشور یک هتل

ر دانشجویان  کنترل  و  نظارت  مدیریت، خدمات،  قبیل  از  داری  تمامی خدمات هتل  و  گرفت  اورژانس  نظر  کارکنان  ا 

رییس سازمان اورژانس کشور گفت:    انجام دادند و همین امر افتخاری برای نظام مقدس جمهوری اسالمی شد.«

یی مانند هتل باعث حفظ کرامت هموطنان خواهد شد و این طرح به افرادی که دارای  ها»قرنطینه افراد در محیط 

آقای کولیوند خاطرنشان    را رعایت کنند، کمک بزرگی خواهد کرد.«  توانند قرنطینهتوان مالی مناسب نیستند و نمی

ای فردی مبتال به  انواده کرد: »در این طرح سه گروه جامعه مورد هدف هستند گروه اول افراد پر خطر که اگر در خ

آن دارند.  باردار حضور  مادران  و  مانند سالمندان  پرخطر  افراد  خانواده  آن  در  و  برکرونا شود  را  در  ها  نگهداری  ای 
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ها مثبت شده و ممکن است حتی عالئم نقاهتگاه جداسازی خواهیم کرد، گروه بعدی افرادی هستند که تست آن 

ها تحت نظر باشند و گروه سوم افرادی هستند که وس باشند که باید در نقاهتگاهنیز نداشته باشند و فقط ناقل ویر

روز از بقیه افراد جدا باشند که این افراد    ۴الی    ۳رط احتیاط باید  پس از گذراندن دوران بستری در بیمارستان به ش

وزارتی وزارت میراث فرهنگی   در ادامه جلسه آقای ایزدی، مدیر کل حوزه  ها نگهداری خواهد شد.«نیز در نقاهتگاه 

انه داشتیم، تر با همکاران خود در این وزارتخای که پیش و گردشگری ضمن استقبال از این طرح گفت: »در جلسه 

وی    مسائل و ابعاد مختلف را بررسی کردیم و آمادگی هر گونه همکاری برای اجرای هرچه بهتر این طرح را داریم.«

هتل ایرانگردی و جهانگردی را در اختیار این طرح قرار داده و همچنین لیستی از    ۶۳  افزود: »همچنین آمادگی داریم

اه با آدرس و جزییات را آماده و به قرارگاه پشتیبانی طرح حاج قاسم های سراسر کشور همرها و مهمانسراهتل

ستانداران سراسر کشور  ای تنظیم و به تمامی اگفتنی است در این جلسه مقرر شد، نامه   سلیمانی ارائه کنیم.«

 های دولتی ارسال شودها و مهمانسرابرای همکاری و ارائه لیست هتل

 

 رايزني مقامات چیني در ژاپن براي توسعه روابط  رايزني چین در شرق آسیا؛

به گزارش سرويس بین    .گفت اوضاع بسیار جدی استسخنگوی دولت ژاپن پس از دیدار با وزیر امور خارجه چین  

؛ ژاپن روز چهارشنبه از سفر وزیر امور خارجه چین به این کشور به عنوان فرصتی برای  خبرگزاري صداوسیما الملل

ه اطراف جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی بهره بیان اعتراض خود به فعالیت های فزاینده پکن و نفوذ آن ب 

کاتسونوبو کاتو سخنگوی دولت ژاپن پس از دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین که روز سه شنبه برای  .فتگر

وی گفت دولت ژاپن صبح روز  .دیداری دو روزه وارد توکیو شد، در مصاحبه با خبرنگاران اوضاع را بسیار جدی دانست

ر سال جاری وارد آبهای ژاپن شدند؛ مراتب  هارشنبه زمانی که کشتی های چینی برای سیصد و ششمین بار دچ

این مقام بلندپایه ژاپن تاکید کرد »من نگرانی های دولت ژاپن را درباره فعالیت .اعتراض خود را به چین اعالم کرد

چین منتقل کردم و اتخاذ اقدامات مثبت دولت چین کشتی های دولت چین در اطراف این جزایر به وزیر امور خارجه  

وی افزود وزیر امور خارجه چین نیز ابراز امیدواری کرد پکن بتواند روابط مثبتی را با    «.باره خواستار شدمرا در این  

ن و  روز سه شنبه نیز توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپ.ژاپن برقرار و نقش سازنده ای را در منطقه ایفا کند

خودداری از تنش ها در اطراف این جزیره مورد مناقشه  وانگ یی همتای چینی وی درباره تالش های دو جانبه برای 

وزیران امور خارجه دو کشور همچنین توافق کردند سفرهای تجاری بین دو کشور را از طریق اجرای    .توافق کردند

روزه خود فعالیت   ۱4امکان می دهد در مدت زمان قرنطینه  یک برنامه تجاری از سر گیرند که در واقع به گردشگران  

زمینه های     .محدودی داشته باشندهای   در  اقتصادی خود،  کردند درچارچوب همکاری های  توافق  آنها همچنین 

انتظار می   .تغییرات آب و هوایی، صرفه جویی انرژی، خدمات درمانی و تجارت دیجیتال نیز با یکدیگر همکاری کنند

قرار    .نخست وزیر ژاپن دیدار و گفت و گو کندگ یی وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه با یوشیهیده سوگا  رود وان

 .است وزیر امور خارجه چین پس از سفر به ژاپن دیدارهایی نیز با مقامات کره جنوبی داشته باشد

 

 : میتسن یخبرگزار -

 ها در تجارت خارجی ایرانها و چالشساله با چین؛ فرصت ۲۵نامه یادداشت اقتصادی|تفاهم

بردتنها راهبرد مؤثری که می  را به سمت شرایط  با چین  ایرانی قرارداد  این تفاهم   -تواند طرف  نامه سوق برد در 

مشخص قبل  از  استراتژی  داشتن  شرکتدهد،  دادن  مشارکت  و  سطوح  تمامی  در  بومی شده  نیروهای  و  ها 

ساله مشترک ایران و  ۲5 نامه، تفاهمخبرگزاری تسنیم به گزارش  .های مشترک موردتوافق استباانگیزه، در طرح

نامه به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی برانگیز این روزهاست. این توافقهای چالشچین، یکیاز بحث
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است، مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از  های تلخی در مراوده با سایر کشور ها داشتهدی ایران تجربه در موار

استگیری موضع بهتر  جناحی،  بررسی  های  طبق  و  است  دنیا  اقتصادی  دوم  قدرت  که  کشوری  با  های توافق 

بین  هیچصندوق  داشت،  خواهد  آینده  در  را  جهان  اول  اقتصاد  پول،  باید المللی  اما  نیست  لطف  از  خالی  گاه 

 مالحظاتی رعایت شود:

نامه تنها یک نقشه راه کلی میان دو کشور است  طور که مطرح است، این تفاهمهمان//   ر استقاللهمکاری در کنا 

انجام خواهد گرفت، در واقع در این مرحله باید دستگاهو اصل پیمان های ها در قراردادهای موردی است که بعداً 

حال به کار ببندند. درعین  (  Win-win strategyبرد )-شان را در جهت محقق شدن استراتژی بردایرانی تمام ظرفیت 

جهت دوراندیشی داشته باشند که در آینده، این قراردادها منجر به وابستگی ایران به کشور چین نشود، باید از این 

رود، واضح است  العاده به سمت قدرت نخست جهانپیشمیها این کشور با سرعت فوق بینی زیرا با توجه به پیش

 جایز نیست. کشوری، در کشوری اسالمی و نفوذ چنین وابستگی

فناوری اوایلشرکت  //  انتقال  از  چینی  خودروسازی  امضاء   ۱۹۸۰ های  با   به  مشترک  تولید  قراردادهای 

کورپریشن)شرکت موتور  آمریکن  نظیر  )  (American motor corporationهایی  واگن  فلوکس  (  Volkswagenیا 

آن کردند.  اقدام  چین  در  خودرو  برای  ده آلمان  دوره  یک  از  پس  توانستند  خاصی  زیرکی  با  از  ها  ساله، 

پلتفرم ،۱۹۹4 حوالی به طراحی  این  انتقال فناوری و شروع  ایرانی در  بپردازند. متأسفانه شرکت های  های جدید 

های چندانی نداشته اند. تنها یک مورد پروژه مشترک طراحی موتور در آخن آلمان توافق شده بود  زمینه موفقیت 

آ ماند(نکه  باقی  نیافته  تکامل  و  ناقص  درزمینه   هم  بخواهد  ایران  اگر  بود(.  نباید غافل  نیز  تاثیر تحریم ها  از  البته 

باشد، مقابل  از طرف  فناوری  واگذاری  منتظر  نباید  کند،  پیشرفت  فناوری  آن انتقال  اینکه  از  قبل  باید  وارد بلکه  ها 

توان به آن دو ظرفیت راهبردی که از این توافق می  داشته باشد.  های بلندمدت، و بستر آن را آمادهشوند، برنامه 

 رسید:

آزاد تجاری .۱ تفاهم//    صنعتی-مناطق  در  گذاران چینی تشویق  نامه قید شده است: سرمایه همانطور که 

تا در مناطق آزاد ایران مخصوصاً قشم، ماکو و اروندمی گذاری کنند. حقیقت این است که  سرمایه  شوند 

برای جذب سرمایه به وجود آمدهاین مناطق  آزاد ما وجود گذار خارجی  اما زیرساختی که در مناطق  اند، 

گذاران خارجی است  گذاران داخلی که ویترین جذب سرمایه تأسفانه نتوانسته است حتی سرمایهدارد، م

 های چینی است. حال چه انتظاری از شرکت  صورت فعال جذب کند.را به 

مناطق  منتشرشده حاکی از آن است که۲۰۱6 آمار رسمی که توسط اجالس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال

ایران، باز آزاد  زمانیدر  و ۳ میانگین ساالنه طوربه   ۲۰۱6 تا ۲۰۱۰ ه  خارجی  ۲5۰ میلیارد  دالر جذب سرمایه  میلیون 

از سوی دیگر ایران میتواند منافع خود را به    های خارجی .گذارییعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایه  داشته است.

از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق   نامه در چین، مخصوصا در مناطق آزاد آن دنبال کند.بهانه این تفاهم

جهانی) تجارت  سازمان  استWTOاعالم  این  نهاد(،  بانکی  که  آزاد  میهای  مناطق  در  را  خود  شعبات  توانند 

صادرات که   برای از بین بردنتعدادی از موانع های داخلی میتوانند  ترتیب نهاد کشورهای مختلف تأسیس کنند.بدین

بانک  و  شامل  برای ها  آن  بازرگانی  محیط  سازی  شفاف  و  سیاسی  ریسک  میزان  تعیین  همچنین  ارزی،  تبادالت 

های داخلی را در مناطق آزاد چین تأسیس کنند. هرچند برای تبادالت هایی از بانک شعبه میشود، بازرگانان داخلی  

ارزی می  انتقال  و  بانک نیست  تأسیس مستقیم شعبه  به  نیاز  بهتر،  دورارزی  نکته   تواند  اما  بگیرد،  به دور صورت 

های فعال  های توسعه، گسترش ارتباط با بازار هدف است، تأسیس بانک توجه این است که یکی از استراتژیقابل 

الملل همین بس که یکی از ها در تجارت بین از اهمیت بانک  تواند قدم خوبی در این مسیر باشد.در این زمینه می

 ها هستند.های مقصد، بانک سیاسی در کشور  های تخصصی تعیین ریسکآژانس 



 
بزرگ شرق .۲ ترانزیتی  )کریدور  جدید  ابریشم  کشور//    غرب(-جاده  از مشکالت جدی  و  یکی  تجارت  در  ها 

در حال حاضر یکی از مشکالت    است. نقلی  وونقل و اتصال به کریدورهای حملباألخص مناطق آزاد، حمل

با توافق  این مورد میباشد،  به به شدت دنبال گسترش چنین زیرساختی در   اساسی کشور در  کشوری 

تفاهم قوی  احتمال  )به  در   ۲5نامه  جهان است  ایران  میباشد(، عضویت  راستا  در  نیز  و چین  ایران  ساله 

وام تخصیص  هستند،  چین  و  ایران  مسیر  در  که  کشورهایی  حضور  و  شانگهای  همکاری  هایی سازمان 

زیرساخت توسعه  بانک  متوسط  آسیا،  یاری  یهای  پایدار  و  مستحکم  زیرساختی  ایجاد  در  را  ایران  تواند 

رفت    دهد. مسیر  تنها  انتقالی  شبکه کریدورهای  که  زمانی  نیست.  کشور  چند  میان  ساده  برگشت  و 

میان کشور و  کریدورهای مشخصی  با دسترسی آسان  بازارهایی آشنا،  درواقع  باشند،  ها وجود داشته 

بازرگانانشدهشناخته برای  می   ای  وجود  نمونهبه  از  چینآید.  اقتصادی  کریدور  کریدورها،  موفق  -های 

است. از آنجاکه مغولستان کشوری محصور در خشکی است و CMREC اصطالح  یا به  روسیه  -مغولستان

انجام می نزدیک  با روسیه  او  اکثر مراودات  او روسیه است،  به  و  ترین کشور  ابتکار کمربند  با  گرفت. چین 

مغولس را  جاده،  حاضر   تان  حال  در  نمود.  مغولی هموار  و  چینی  تجار  برای  را  راه  و  کرده  متصل  خود  به 

 مراودات مغولستان با چین، بیشتر از روسیه است.

داشته//    بندیجمع اخیر  در دهه  را  اقتصادی  بینکشورهایی که رشد سریع  تجارت  که  دارند  اطالع  از  اند،  الملل 

سادگی امضاء چند  از طرفی حضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها به   ترین عوامل پیشرفت بوده است.اصلی

همان نیست.  راهقرارداد  توانست  زیرکی  با  چین  که  به    طور  را  بگشاید.فناوری  کشورش  که    سوی  کشوری 

نمیزیرساخت باشد،  نداشته  را  دانش  اخذ  برای  فناوری  بسترهای  و  علمی  آنهای  تعامالت  تواند  باید  که  طور 

 مؤثری با طرف قرارداد داشته باشد. در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد داد. 

نامه سوق دهد، برد در این تفاهم   -تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط بردپس تنها راهبرد مؤثری که می

ها و نیروهای بومی باانگیزه، در  وح و مشارکت دادن شرکتشده در تمامی سطداشتن استراتژی از قبل مشخص

علی معصومی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام    های مشترک موردتوافق است.طرح

 انتهای پیام//  صادق)ع(

 

 اندیشکده روسی|تغییرات در شرق آسیا بدون حضور آمریکا 

ترانس مشارکت  از  خروج  فرمان  با  ترامپ  که  است  معتقد  روس  تا  -کارشناس  داد  فرصت  چین  به  پاسیفیک 

به   .نامه تجارت آزاد را با کشورهای آسیای شرقی امضا کندهای همکاری خود را گسترش دهد و توافقچارچوب

کشور آسیا و اقیانوسیه با    ۱5نوامبر( سال جاری،    ۱5آبان )  ۲5، در تاریخ  خبرگزاری تسنیم المللگزارش گروه بین 

های آینده هدف این گروه  ها طی سالای، بزرگترین گروه تجارت آزاد را ایجاد کردند. کاهش تعرفه نامه امضای توافق 

ای را به نوشته الکساندر کرولیوف، شده است. در همین زمینه اندیشکده "روسیه در سیاست جهانی" مقاله   اعالم

انداختنوی می  کارشناس سیاست و اقتصاد جهانی، منتشر کرده است. به تعویق  های مکرر در امضای  نویسد: 

منطقه توافق جامع  اقتصادی  مشارکت  به  موسوم  آزاد،  تجارت  )نامه  شرایط،  (RCEPای  از  عمومی  نارضایتی   ،

بین شرکت ایاالت متحده  اختالف نظر  با  به یک جنگ اقتصادی  از معامله و کشیده شدن چین  کنندگان، خروج هند 

توافق تنظیم دقیق متن  به  افراد خوشبین نسبت  آورد که حتی  به وجود  را  این موارد وضعیتی  نامه آمریکا، همه 

باشند. توافق  بیان میکارشناس روس،    تردید داشته  این  نمادین،  به صورت  و   % ۳۰کند:  داخلی  ناخالص  تولید  از 

شود، همچنین در فضای بحران شدید ویروس کرونا و توجه بیشتر میلیارد نفر از مردم جهان را شامل می  ۲بیش از  

توافق این  امضای  آن  بر  افزون  است.  امضا شده  خود  ملی  اقتصاد  به  کار سیاکشورها  پایان  با  دونالد  نامه  سی 

( آرام  اقیانوس  مشارکت  طلبانه  جاه  پروژه  خود  که  بود  همراه  آمریکا  جمهور  رئیس   Trans-pacificترامپ، 
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partnership تواند به نقطه اصلی ادغام  شد که این پروژه می بینی می( را با فرمان خروج از آن سرنگون کرد. پیش

در توافق -های مشارکت ترانسافزاید: ایدهوی می  در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شود. نامه  پاسفیک متعاقباً 

کشور )بدون حضور آمریکا( تجسم یافت. با این حال    ۱۱تشکل از  ( مCPTPPجامع و مترقی مشارکت اقیانوس آرام )

ای کشور در مشارکت اقتصادی جامع منطقه   ۱5نویسد:  کرولیوف می   این پروژه همچنان انتظارات را برآورده نکرد.

وسعه مقررات  اند، بنابراین از نظر تجاری با تقرارداد درباره منطقه تجارت آزاد امضا کرده  ۲۸حاضر هستند که تاکنون 

کند. در این میان موارد مربوط به تنظیم تجارت الکترونیکی،  نامه عمل می اضافی، به عنوان متحدکننده این توافق 

ها اشاره نشده بود. با  نامهسیاست رقابت، حمایت از مالکیت معنوی و سایر مسائل وجود دارد که قبالً در توافق

منطقه  جامع  اقتصادی  مشارکت  اینکه  سطح وجود  در  مفاد  وسعت  و  عمق  نظر  از  اما  است،  بلندپروازانه  ای 

توافق پایین  به  قرار می تری نسبت  آرام  اقیانوس  ادامه می  گیرد.نامه جامع مشارکت  توافقوی  این  در  نامه  دهد: 

با   انطباق  مجوز،  صدور  قوانین  همچنین  است،  شده  گرفته  نظر  در  کاال  مبدأ  کشور  تعیین  برای  یکسانی  قواعد 

های تجارت برای صادرات و در نتیجه  بینی شده که به معنای کاهش هزینه تانداردها و مواردی از این قبیل پیشاس

توافق بین کشورهای عضو  آنها  تولید  که  کاالهایی  بین کشورها است.  تجارت  توزیع میافزایش  تحت  نامه  شود، 

ها سودآور خواهد بود که  رهای عضو برای شرکتگیرند. به بیان دیگر تولید در حوزه کشوبرنامه ترجیحی قرار می

واسطه  کاالهای  تجارت  افزایش  موجب  موضوع  میهمین  کاستی   شود.ای  برخی  درباره  روس  های کارشناس 

نامه، معتقد است: مسئله امکان عدم انجام تعهدات در برخی شرایط استثنائی و امنیتی تحت  موجود در این توافق 

ای برای تعلیق انجام تعهدات خود  تواند بهانه ود عبارت جدید و مبهمی است که میعنوان شرایط اضطراری ملی خ

وضعیت  بیماری در  شیوع  جمله  از  جهانی  نامطلوب  جامع  های  اقتصادی  مشارکت  بنابراین  باشد.  گیر  همه  های 

ترتیب، واقعیتِ ای با هدف هماهنگی و نه تغییر قوانین بازی موجود در تجارت تنظیم شده است. اما به هر  منطقه 

تواند کرد، با حضور قابل توجه چین می امضای یک معامله بزرگ که پیش از آن آمریکا چنین وضعیتی را دنبال می 

با فرمان خود برای خروج از مشارکت  کرولیوف تأکید می   بزرگ باشد.  دور دیگری از تقابل قدرت  کند: دونالد ترامپ 

تالش -ترانس به  در  پاسیفیک،  تجارت  بازی  قوانین  ایجاد  برای  اوباما،  باراک  یعنی  خود،  از  قبل  رئیس جمهور  های 

توانست به ابتکار یک  ی خود را گسترش دهد. چین میهای همکار آسیا پایان داد و به چین فرصت داد تا چارچوب 

سال -کمربند طی  که  جاده  ابزار  یک  کشور  این  حاضر  حال  در  اما  کند،  اکتفا  بود،  گرفته  انتقاد  مورد  اخیر  های 

در این شرایط واکنش آمریکا نیز قابل توجه است، جو    چندجانبه دیگری برای تاثیرگذاری و نفوذ خود در اختیار دارد.

بایدن باید است  ممکن  گرداند.  باز  چندجانبه  ابتکارهای  به  را  متحده  ایاالت  دارد  قصد  که  بود  کرده  اشاره  قبالً  ن 

نامه جامع مشارکت اقیانوس آرام برگردد، در واقع ممکن است این پروژه را احیا کرده و "مسابقه  بخواهد به توافق

ای نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ویب اولیه توافق به اعتقاد کارشناس روس، تص  ادغام" را با چین آغاز کند.

های منطقه آزاد تجاری و  نامهآن نیز توافق به طور کامل با منافع اقتصادی و راهبردی پکن مطابقت دارد. برای آسه 

ای نامه تجارت فرامنطقه گسترش تعهدات در این زمینه، انگیزه جدید برای افزایش تجارت خواهد بود. امضای توافق

آسه دیپلماسِی  بزرگ  دستاورد  یک  عنوان  به  آسیا  جنوب شرقی  کشورهای  میتوسط  انتهای    شود.آن شناخته 

 پیام/ 

 

 : افکار نیوز -

 افزایش گازهای گلخانه ای چین 

افزایش    ۲۰۱۹نسبت به سال    ۲۰۲۰رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت انتشار گازهای گلخانه ای چین در سال  

بازگشتند عادی  حالت  به  کرونا  شیوع  از  پس  آنها  زیرا  یافت  گفت   .خواهد  انرژی  المللی  بین  آژانس  رئیس 
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چین انتشار ای  گلخانه  به سال    ۲۰۲۰در سال   گازهای  از  ۲۰۱۹نسبت  پس  آنها  زیرا  یافت  خواهد  شیوع  افزایش 

فاتح بیرول، در کنفرانس انرژی دیجیتال برگزار شده توسط شرکت نفتی ایکوئینر،   .به حالت عادی بازگشتند کرونا

 «.خواهد بود زیرا آنها به حال عادی بازگشتند  ۲۰۱۹بیش از سال   گازهای گلخانه ای چین گفت: »از امروز انتشار

گفت چین  نفت  برای  تقاضا  به  اشاره  با  در سال   IEA بیرول  ای(  گلخانه  گازهای  )انتشار  موضوع  این  دارد  انتظار 

بیشتر«   »مقداری  این موضوع  گاز،  برای  تقاضا  مورد  در  باشد.  باالتر«  »اندکی  گذشته  با سال  مقایسه  در  جاری 

بیرول در مورد آمریکا گفت وی انتظار    «.وی گفت: »ما یک کاهش ساختاری در تقاضا برای نفت نمی بینیم  .است

انتخاب شده،   بایدن، رئیس جمهور  انجام دهد حرکت بزرگیدارد جو  پاک  انرژی  نوآوری های  افزود:    .در زمینه  وی 

ایجاد خواهد   تغییرات آب و هوایی  با  برای مقابله  العاده ای  پاریس، حرکت فوق  توافق  به  آمریکا  »پیوستن مجدد 

 «.کرد

 

 : همشهری  -

شنزن  مسیر  از  چین  اقتصادی   شانگهای   -توسعه 

شهر شنزن و شانگهای در توسعه چین و نقش آنها در  ۲محوریت  /    مدیر مرکز مطالعات اقتصادی چین/    جونژانگ  

انکار است.   غیرقابل  این کشور  اقتصادی  )۱4آینده  رئیسجینمهر( شی۲۳اکتبر  از جنوب شهر  پینگ،  جمهور چین 

ماه بعد،  سالگی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و توسعه این منطقه، سخنرانی کرد. یک4۰مناسبت  شنزن بازدید و به 

که    شی، جایی  رفت؛  شانگهای  در  »پودنگ«  منطقه  به ۳۰به  قبل  با سال  چین  جدید«  »منطقه  نخستین  عنوان 

بار منطقه ویژه اقتصادی شنزن را ایجاد  وقتی چین برای نخستین  .اندازی شده بودهمان هدف توسعه اقتصادی راه 

عنوان یک  کونگ، بهسینگ-ثال، جیمز کایبرانگیز بود. برای منظران سؤالکرد، انتخاب این منطقه برای برخی صاحب

کنگ مشغول فعالیت است، که اکنون در دانشگاه هنگ  ۱۹۸۰دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشگاه کمبریج در دهه

به  را  شنزن  مانند  ناشناخته  روستای  یک  دولت  چرا  که  کرد  مطرح  را  سؤال  مانند  این  اقتصادی  مرکز  یک  جای 

ایجاد برای  تیانجین  یا  دنگ   شانگهای  »اصالحات«  طرح  ویژه  برنامه   -شیائوپینگ  منطقه  که  هایش  سیاستمداری 

انتخاب کرده است. کونگ در تحقیقی که برای گرفتن جواب سؤال    -نقش زیادی در تحول اقتصادی چین ایفا کرد  

برای   باید  دولت چین  باشد؛  داشته  انگیزه سیاسی  یک  باید  این تصمیم  که  گرفت  نتیجه  داد،  انجام  با  خود  رقابت 

هنگ یعنی  خود  میهمسایه  آماده  بود،  شده  جهانی  تجاری  مرکز  یک  که  حق  کنگ  که  است  درست  اما  شد. 

دوباره به چین برگردانده شد، اما تأثیر این منطقه بر توسعه شنزن بیشتر    ۱۹۹۷کنگ رسما سالحاکمیت بر هنگ

به منطقه فوتیان شنزن و قلمروی فعلی جدید    اگر از نمای باال  .منطقه داشت تا در سلطه چین  ۲ریشه در مجاورت  

کنگ که در واقع در جنوب رودخانه شنزن قرار دارد، تقریبا متروکه است، بینیم هنگکنگ نگاهی بیندازیم، میهنگ

افق چشم و  پرتردد  بنادر  با  به اما شنزن  مالحظهنواز  قابل  توسعه  طور  حقیقت  در  است.  پرجمعیت  و  ای شکوفا 

تأثیر به ز هنگشنزن در طول مر صورت متراکم در مرز  گرفتن بهاصطالح انباشتگی شهری است؛ قرارکنگ نشانگر 

ای است یافته فراهم کرده است. این پدیده تر، فرصت توسعه را برای منطقه کمتر توسعهیافته یک منطقه توسعه

می  دیده  نیز  تگزاس  و  مکزیک  بین  مرز  در  مکزیک  که  شلوغ  شهرهای  که  جایی  پررونق  شود؛  مناطق  کنار  در 

 .برندهای آمریکایی پناه می اند و مردم ساکن در این شهرهای پرجمعیت برای کار به کارخانه آمریکایی قرار گرفته 

دنگ  که  پیش همانطور  هنگشیائوپینگ  کرد،  سیستمبینی  با  توسعهکنگ  مالی  تأثیر های  پویا،  اقتصاد  و  یافته 

مقصد جذابی برای فعالیت اقتصادی تبدیل کرده است. نتیجه، یک کالنشهر مشابهی در شنزن داشته و آن را به  

به  آن  اقتصادی ساالنه  رشد  که  به  شکوفاست  اساس، شهر شنزن  456زودی  این  بر  رسید.  خواهد  دالر  میلیارد 

که   است  بزرگ«  »خلیج  منطقه  توسعه  اصلی  گوآنگ۹موتور  استان  در  مروارید  رودخانه  اطراف  و  شهر  دونگ 
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دربرمیکنهنگ را  ماکائو  و  است۱۳گیرد.  گ  منطقه  این  به  وابسته  چین  ناخالص  درآمد  دیگر،    .درصد  سوی  از 

تأثیر غیرقابلموقعیت جغرافیایی شانگهای در ساحل شرقی چین، نزدیک دهانه رودخانه یانگ  انکاری در  تسه نیز 

همسایه نعمت  از  که  شهر  این  است.  داشته  آن  هنگتوسعه  مانند  محروای  در  کنگ  بوده،  که  4م  گذشته  سال 

گیرد، بوده  ابرشهر را دربرمی ۲استان و  ۹تسه ایجاد شده، قلب تپنده این منطقه که  کمربند اقتصادی رودخانه یانگ

در   ارتقا  ۳۰است.  دیگر  شهرهای  بین  در  را  شهر  این  موقعیت  شانگهای،  پودنگ  منطقه  توسعه  گذشته،  سال 

تسه است و این منطقه درکنار خلیج به کمربند اقتصادی رودخانه یانگ درصد تولید چین وابسته  46بخشیده است.  

منطقه حیاتی برای آینده اقتصاد چین هستند؛  ۲شانگهای و شنزن    .دهنددرصد تولید چین را تشکیل می6۰بزرگ،  

تر  یافتهعهعنوان عضو توسفرد خود را دارد. شانگهای به کدام بر دیگری برتری ندارد و هر یک نقش منحصربه اما هیچ

اکنون به قطب تحقیق و توسعه تر با ساختار اقتصادی پویا، در ساخت تجهیزات، سرآمد است. این شهر همو کامل

است شده  تبدیل  مدرن  خدمات  و  پولی  تجاری،  مرکز  تبدیل.و  مسیر  در  »سیلیکونشنزن  به  مرکز  شدن  یا  ولی« 

طول   در  است.  چین  نو۲۰انفورماتیک  شهر  این  گذشته  که شرکت  سال  پویا  شناختهو  بزرگ  مانند شدههای  ای 

های توسعه فناوری، شانگهای را هم پشت سر گذاشته است.  هواوی و تنسنت را در خود جا داده، در برخی زمینه 

می  را  نخست  حرف  فناوری  در  شانگهای  هنوز  تبدیلهرچند  حال  در  شنزن  اما  آزمایشگاهی  زند،  مرکز  به  شدن 

فناورانهفعالیت  ایده  های  طرح  زمینه  و  میاست  فراهم  عرصه  این  فعاالن  برای  را  نوآورانه  که  های  نقشی  کند؛ 

تواند گذاری جهانی باشد، نمیبینی برای تجارت و سرمایه دلیل اینکه همچنان باید فضایی قابل پیش شانگهای به 

با چالش همراه است، اما این  هدایت یک اقتصاد به بزرگی و تنوع چین در مسیر توسعه، همیشه    .آن را ایفا کند

سرمایه  و  درست  تشخیص  با  پیشکشور  مناطق  و  قوت شهرها  نقاط  در  برای  گذاری  اثربخش  مکانیسم  یک  رو، 

های چشمگیر شنزن و شانگهای،  تعریف و اصالح مسیر تحول اقتصادی خود اتخاذ کرده است. با توجه به موفقیت

 ProjectSyndicate :منبع .ها ادامه دهد و از مزایای آن بهره ببردرسد که چین این رویکرد را تا دهه نظرمیبه 

 

 : فارس  یخبرگزار -

 دستور رئیس جمهور چین به ارتش برای تقویت توان نظامی 

های نیروهای مسلح این کشور طبق برنامه ازقبل رئیس جمهور چین بر انجام تمرینات نظامی جهت افزایش قابلیت

ئیس جمهور چین به نیروهای مسلح این به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ر  .تعیین ریزی شده تاکید کرد

دهند افزایش  را  خود  نظامی  توان  داد  دستور  جی  .کشور  »شی  »شینهوا«  خبرگزاری  نوشته  رئیس  به  پینگ« 

جمهور چین روز چهارشنبه در جریان یک نشست نظامی به نیروهای مسلح این کشور دستور داد برای تقویت توان  

ت  تدوین شده  برنامه  اساس  بر  و  رزم    ۲۰۲۷ا سال  نظامی  واقعی میدان  آمریکا، تحت شرایط  ارتش  با  تقابل  در  و 

های بسیار پیشرفته از قبیل هوش مصنوعی برای مبدل رئیس جمهور چین با تاکید بر بکارگیری فناوری   .تمرین کنند

باید تمریناتشان براساس شرایط جنگی باشد شدن به یک ارتش پیشرفته گفت که   هور  رئیس جم   .نظامیان چین 

ساله چین در سخنرانی در نشست کمیسیون نظامی مرکزی چین بر تقویت ارتش و راهبرد نظامی برای ورود    ۶۷

کرد تاکید  جدید  عرصه  اساس    .به  بر  جدید شد.  گسترده  آموزشی  مراکز  تاسیس  خواستار  منظور  همین  به  وی 

با هزینه  گزارش این کشور  در سوئد،  دال  ۱۷۹های موسسه »سیپری«  از  میلیارد  آمریکا  از  بعد  دومین کشور  ری 

با   آمریکا  و  نظامی است.  امور  برای  دارد  ۷۳۲لحاظ هزینه  قرار  رتبه نخست جهان  د  دالر  با ساخت    .میلیارد  چین 

 .فنگ« ارتش آمریکا به ویژه نیروی دریایی این کشور را به چالش کشیده استهای پیشرفته از نوع »دانگ موشک

 /انتهای پیام

 



 

 : آنا یخبرگزار -

 دکتر خیراندیش: چین با طب سنتی اش کرونا را مهار کرد 

در   مدرن  طب  توانایی  اینکه  از  پس  گفت:  خیراندیش  حسین  و    ۹دکتر  شد  تجربه  کرونا  درمان  در  گذشته  ماه 

از  اش همانی است که مینتیجه با شجاعت  بهداشت  وزیر  وارد میدان عمل بینیم،  تا  کرد  طب سنتی درخواست 

در نشست خبری   شود. امروز  آنا، حسین خیراندیش عصر  درمان خبرگزاری  و  بهداشت  گزارش خبرنگار حوزه  به 

با اشاره به شباهت عالیم ویروس  بیماریها  دستاوردهای طب سنتی در پیشگیری و درمان ویروس کرونا و سایر 

هایی مشابه کرونا در  در دنیا شیوع پیدا کرده بود، گفت: به دلیل اینکه قبالً با ویروس  هایی که قبالً کرونا با ویروس

های درمانی را اقتباس کنیم و زودتر از اینها به مسیر  توانستیم با منابع طب سنتی راهدنیا مواجه شده بودیم می 

وی با بیان اینکه تقاضای وزیر بهداشت برای ورود طب سنتی تقاضایی معقول   پیشگیری و درمان کرونا ورود کنیم.

ظرفیت از  استفاده  با  کرونا،  خاستگاه  عنوان  به  چین  افزود:  به    بود،  و  ساختند  داروهایی  خودشان  سنتی  طب 

خیراندیش با اشاره به اینکه ما ادعا داریم   مقابله با کرونا پرداختند و توانستند با سرعت با این ویروس مقابله کنند.

داروهایی   کرد:  اظهار  است،  چینی  طب  از  پرکاربردتر  بسیار  ایران  سنتی  طب  معتبر،  و  موجود  منابع  اساس  بر 

اند تنها چند عدد دارو را مصرف  تواند در این زمان به درمان کرونا بپردازد اما مردم عادت کرده ه میموجود است ک

می پیشنهاد  را  داروها  از  متنوعی  طیف  حال طب سنتی  این  با  باید  کنند.  جغرافیایی  موقعیت  تناسب  به  که  کند 

فزود: افرادی که سردمزاج هستند باید  خیراندیش ویروس کرونا را ویروسی با طبع سرد ذکر کرد و ا  مصرف شود.

مصرف   غذاهای سردی  یا  دارد  هوای سردی  که  فضاهایی  در  هم  مزاج  گرم  افراد  حتی  و  باشند  مراقب  بیشتر 

کنند.می مراقبت  خودشان  از  بیشتر  باید  هم  با    کنند  کشور  بخش طب سنتی  مناسب  همکاری  به  اشاره  با  وی 

که ممکن است  رد قبول و پذیرش قرار داده است، گفت: به دلیل اینداروی طب سنتی را مو  ۴وزارت بهداشت که  

این   اسامی  مردم    ۴افشای  به  عمومی  داروهای  و  رفتارها  سری  یک  باید  شود  آن  گرانی  و  احتکار  دارو سبب 

کرد. اطالع تقویت  را  افراد  ایمنی  بتوان  تا  مبنی    رسانی شود  سینا  ابوعلی  به سخنان  اشاره  با  خیراندیش  دکتر 

ینکه سیستم بدن باید به گرمای تابستان و سرمای زمستان عادت کند و نباید بیش از حد در تابستان دمای منزل  برا

خنک و در زمستان دمای منزل گرم باشد افزود: رعایت همین مورد و استفاده از غذای کم همراه با خواب در ابتدای  

بشب می ایمنی  به سرعت  و  داده  تغییر  را  زندگی  دهد همچنین تواند سبک  افزایش  کرونا  با  مقابله  برای  را  دن 

می حداقل  به  بدن  برای  را  میکروب  پذیرش  استعداد  غذا،  از  بعد  و  قبل  نمک  پر  یک  خیراندیش    رساند.مصرف 

حجامت کرد:  بیماری  خاطرنشان  پذیرش  برای  مردم  و  حذف شده  زندگی  مستعد شدهدر سبک  ما  ها  توصیه  اند؛ 

وگیری از سرماخوردگی و تقویت سیستم ایمنی و انجام حجامت عام برای پیشگیری از  استفاده از بادکش برای جل

که در شرایط درگیری بدن با کرونا باید از مجموعه وی با بیان این   ای است.بیماری کرونا در افراد دچار بیماری زمینه 

از و موادغذایی از این دست باید  غذاهای تند و تلخ بیشتر استفاده شود گفت: مصرف آب سیب، لیمو، نعنا، سیر، پی

ترکیب شده با    توان با استنشاق عسل خیراندیش درباره اختالل بویایی گفت: برای اختالل بویایی، می   افزایش یابد.

وی افزود: تجربیات طب سنتی متکی بر نتایج چندهزارساله است و تمام مواردی که ذکر    نمک آن را برطرف کرد.آب

خیراندیش در پاسخ به سوال خبرنگار    روز کنیم.به ثابت شده و درصدد هستیم این موارد را به شود بارها به تجرمی

از   پس  که  اینکه چه شد  بر  مبنی  آنا  درگیر حوزه    ۹خبرگزاری  را هم  تا طب سنتی  گرفت  تصمیم  مدرن  ماه طب 

از اعضای ستاد تأیید طب سنتی توسط برخی  انتظار  را    پیشگیری و درمان کند، عنوان کرد:  با کرونا  ملی مقابله 

بینیم وزیر اش همانی است که میماه گذشته تجربه شد و نتیجه   ۹نداریم اما پس از اینکه توانایی طب مدرن در  

 بهداشت با شجاعت از طب سنتی درخواست کرد تا وارد میدان عمل شود. 

https://www.asriran.com/fa/news/757833/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 

 : 3۵ هفته یثدح

 (دت آنحضرتوال)بمناسبت  «واالخصلت  دو»

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

 .ِباهللِ، وَنَفْعُ االْخْوانِ مانُی: االْءٌیفَوْقَهُما شَ  سَیْخَصْلَتانِ لَ

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

 . انیاعتقاد به خداوند، نفع رساندن به دوستان و آشنا

 «۴۸9العقول، ص.  تحف »

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

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

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

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

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

 .ریوآله وسلم بَشَّرهُ مَلک الموت بالجنَّه ثم منکر ونک هیاهلل عل یحبّ آل محمّدصل ی و من مات عل أال»

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

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

 .مالئکه الرحمهوآله وسلم جعل اهلل قبره مزار  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 ؛ أال و من مات علوآله مات کافراً هیاهلل عل یبغض آل محمّدصل یومن مات عل أال

 .(4)«الجنّه

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

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

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

گذارند، دو در از   ی که او را در قبر م یماندهند وز ی م نتیبهشت ز

بر او محل رفت وآمد مالئکه  و ق  شود ی مبهشت گشوده  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 هر کس که بر بغض آل محمّدصل د یباش آگاه

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

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

 کند«. یبهشت را استشمام نم

 ابوالحسن، چاپ اول، ،یوآله وسلم« هاشم هیاهلل عل یعش آل محمدصل دهی؛ »س3ح  3۵۴، ص ۲1عوالم العلوم« ج  3

 .«…اجراً هی»قل الاسألکم عل ه یآ  لی، ذ۲۲0، ص ۴جلد، انتشارات بالغت، ج  ۴محمد ابن عمر،   ،یزمخشر کّشاف«  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 ۵



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل
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