
 

 خبرنامه ایران  و   چین 

 www.ircfa.ir   /   انجمن دوستی ایران و چین   ، بازرگانی   -کمیته اقتصادی   : نده گردآور 

پژوهشی در مورد کشور چین و روابط دو   ،  علمی ، مقاالت تحلیلی   ، وقایع روزانه  ، رویدادها   ، اخبار

بصورت  به عالقمندان  ن خبرنامهای جمـع آوری و از طریق ،  ایران انتشار یافته یدر رسانه ها که  جانبه

  اطـالع رسـانی میـگردد. محدود 

های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و  انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه 

 .شودای بازنشر می صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه 

 مـشـشسال 

 شـنبه

15/90/9139 



 

 

 بسـمه تعـالی 

 

 جراید و خبرگزاریهای ایران  در ینخبر و مقاله در مورد چو دو  ستبی

 15/90/9139شـنبه       

 آله فرمودند:  و  عليه  اهلل صلی  اکرم   پيامبر

 مَن اَرادَ اللّه بِهِ خَيرا رَزَقَهُ اللّه خَليالً صالحِا؛

 دوستى شایسته نصيب وى خواهد نمودهر کس که خداوند براى او خير بخواهد، 

 3064نهج الفصاحه، ح 

------- 

 خبــر جانـش فـزون هر که را افـزون                     در آزمــون خبــرجـز شـد نبا جـان

 جانـش قویـست بود آگـه تر هـر کـه                           آگهیـستاقتـضای جـان تـو، ای دل 

  یمحمد بلخ ینجالل الدحضرت 

------- 

 هال دشمنی برکن که رنج بی شمار آردن                      وستی بنشان که کام دل به بار آرددرخت د

 یرازی محمد حافظ ش ینالدحضرت خواجه شمس

 



 

 : 1399/ ذرآ /15 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد: -

چگونه به باد رفت؟ /   «ی در کالس جهان ی»خودرو دی تول ی فرصت پسابرجام برا  .1

 ی خودروساز زی خ  ینی چ یالگو

 ن ی صادرات زعفران به چ  تیمحدود .2

 ه یخط لوله گاز روس  لومتریک  1100پکن از  یبرداربهره .3

خبرنگار مشهور روزنامه   دمنیگو با توماس فرومنتخب در گفت جمهورسی رئ .4

 ن ی چ  هیعل   یدنبال ائتالف جهانبه  دنی: بامزیتاورکیوی ن

 ایرنا(: ) ایران اسالمی  جمهوری خبرگزاری -

 ارز   1۷ یکاهش نرخ رسم .5

 افت ی شی افزا  ی ارز رسم ۲9آذرماه؛ نرخ  15 .6

 ماند  یپاسخ نم یدشمن ب یستی: اقدامات ترور نی در چ رانیا   ری سف .7

 جهان شد  یانجمن کالنشهرها  رهیمد اتی عضو ه رازی شهردار ش  .8

  عیسازمان ملل؛ مقامات جهان خواستار توز یالعاده مجمع عمومدر نشست فوق .9

 عادالنه واکسن کرونا شدند

 ل یبه سمت اسرائ نی چ ی زاده، انگشت اتهام رسانه ها یبهت پکن از ترور فخر  .10

 ماه فرود آمد  یرو تیبا موفق نی کاوشگر چ .11

 اعمال کرد  نیچ ستی حزب کمون یاعضا  یبرا  دیصدور رواد یهات یمحدود کایآمر .12

 شد   ییاجرا نی چ ی قانون کنترل صادرات .13

 ن یمقامات چ هیعل  کایآمر  دیجد ییهامیتحر .14



 

 

 :صدا و سیما یخبرگزار -

 ی شانگها یتحول سازمان همکار ری / س  یپژوهش  ادداشتی .15

 ن ی چ یجهان یدر رقابت ها  یدونده اصفهان یحضور بانو .16

  تی تسل ام ی به مکرون پ نگینپیج یجمهور اسبق فرانسه / ش  سی با درگذشت رئ .17

 فرستاد 

 یکنفرانس تجارت جهان یاز پکن / برگزار  مای صداوس  یبه گزارش خبرگزار .18

 ن ی در چ  تالی جید

 کا یآمر ندگانی در مجلس نما ینیضد چ  حهیال بیگزارش داد / تصو ترزی رو .19

  یاخبار جعل  نی در چ  غورهای او یدر مورد کار اجبار  کای اعالم کرد: آمر نی چ .20

 سازد یم

 انگی ک  نی بر ضد منطقه س  کایآمر  یها میگزارش داد: تحر  ترزی رو یخبرگزار .21

 ن ی چ

از کره ماه به   نی چ  ییفضا نهی اعالم کرد / بازگشت سف  نیچ یدولت ونیزیتلو .22

 ن ی سمت زم

   (:3۷)هفته حدیث -

 (بمناسبت روز دانشجو) ،«علم و دانش » (: ص)  پیامبر خدا  از -

 (بمناسبت روز دانشجو، )«طلب علم »(:  ص) خدا   امبری پ از   یث دوم:حد -
 

 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
الگوی چینی خیز  /  جهانی« چگونه به باد رفت؟ ولید »خودروی در کالس فرصت پسابرجام برای ت

 خودروسازی 

های قبل چین از جهاتی قابل تشبیه است. وضعیت کنونی صنعت خودروی ایران با خودروسازی دهه  : اقتصاددنیای 

ویژگی ازجمله  کشور  دو  بکر  و  پرتقاضا  را  بازار  چین  و  ایران  خودروسازی  که  است  مشترکی  برای  های 

با فراهم کردن زمینه حگذاران خارجی جذاب کرده است. اما دولت چین در این سال سرمایه  ضور خودروسازان ها 

کننده خودرو و قطعه جهان تبدیل شده و اکنون میزبان خودروسازان مطرح  ترین تولیدجهانی در کشورش به بزرگ

پذیر جهانی به شکل جدی از اوایل یک صنعت رقابت عنوان  دنیا است. استراتژی چین برای توسعه صنعت خودرو به

عنوان یک صنعت محوری انتخاب کرد.  ساله، خودرو را به نامه پنج میالدی آغاز شد و دولت این کشور با بر  ۹۰دهه  

عنوان راه توسعه این صنعت برگزید. راهی که ایران دولت چین همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی را به 

ا میزبان  ها برای حضور در بازار خودروی ایران در اختیار داشت، ام رجام و همراه با عالقه زیاد اروپایینیز پس از ب

خودروسازی ایران با    .تواند برای خیز خودروسازی ایران به کار گرفته شودخوبی در این مسیر نبود. الگوی چین می

مشتریان  ، رقابت پذیر، صادرات محور و مقبول نزد  قرن فعالیت، نتوانسته در قامت صنعتی توسعه یافتهوجود نیم

ظاهر شود، این در حالی است که خودروسازان هم رده تولیدکنندگان خودرو در ایران یا کمتر، راه توسعه را بسیار  

کرده طی  صحیح  و  سطح  سریع  و  کیفی  و  کمی  لحاظ  از  جهانی  تولیدات  که  منظر  این  از  صحیح  و  سریع  اند. 

محصو با  زمیتکنولوژی  این  در  نیست.  مقایسه  قابل  داخلی  میالت  و نه  کیفیت  بازرسی  ارزیابی شرکت  به  توان 

طور متوسط چهار استاندارد ایران در مورد ارزیابی کیفیت اولیه خودرو اشاره کرد که طبق آن خودروهای داخلی به

عمر بسیار کمتر نسبت به صنعت برابر خودروهای کالس جهانی ایراد دارند. در این بین، خودروسازی چین با وجود  

ن، حاال به صنعتی مطرح در دنیا تبدیل شده و سعی دارد همپای بزرگان خودروسازی جهان پیش برود و  خودرو ایرا

دهد در آینده به کانون اصلی تولید و صادرات این کاال در دنیا تبدیل شود. مرور تجربه چین در خودروسازی نشان می 

ض کمتر از سه دهه، استقبال و استفاده  یافتگی نسبی خودروسازی چین آن هم در عر  یکی از رموز اصلی توسعه

ادامه دارد. چینیاز سرمایه  از سرمایه گذاری خارجی است که کماکان نیز  با میزبانی  توانستند  ها  گذاران خارجی 

ها نیز دست  کاهش هزینهعالوه بر افزایش سطح رقابت در بازار این کشور، به ارتقای فناوری و تکنولوژی و حتی  

این    یابند. خودروسازی با  نکرده،  پیدا  به ویژه در بخش صادرات دست  از اهداف خود  به بخشی  چین هرچند هنوز 

حال با سرعت نسبتا باالیی در حال پیمودن مسیر توسعه است. استراتژی اولیه چین این بود که ابربازار خود را در 

کید داشت اما بعد تغییر اوم این روش تا ها بر تددروسازان جهانی قرار داد و سالقبال انتقال تکنولوژی در اختیارخو

سرمایه  برای  را  فضا  ها،  محدودیت  کردن  کم  با  و  داد  گسترده رویه  خارجی  کردگذاری  برای    .تر  چین  استراتژی 

دولت در    شد و  آغاز  ۹۰عنوان یک صنعت رقابت پذیر جهانی به شکل جدی از اوایل دهه  توسعه صنعت خودرو به

یک  ۱۹۹۴عنوان یک صنعت محوری انتخاب کرد و در سال  ساله خود صنعت خودرو را به   و در برنامه پنج  ۱۹۹۱سال  

سیاست صنعتی جامع برای صنعت خودرو طراحی کرد. دولت چین همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی را  

را از داخل    وسازان خارجی موظف بودند درصدی از قطعاتاین ترتیب خودرعنوان راه توسعه این صنعت برگزید به به 

تا این کشور در سال  چین  اما  تحمیل شد.  آنها  به  توسعه  و  و تحقیق  فناوری  انتقال  در  برخی وظایف  و  کنند  مین 

تا   ۲۰۰۶ کشور  این  خودروی  صنعت  پیشرفت  برای  دیگری  پیاده   ۲۰۱۰  برنامه  و  طبق تعریف  که  کرد  سازی 

سههدف آن،  بازاگذاری  از  چین  بومی  خودروسازان  و  برندها  تام  چین  داخلی  به    ۲۰۱۰سال    ر  درصد    ۵۰باید 

درصد از تعداد قطعه   ۷۰به میزان    ۲۰۱۰سال    سازی در این کشور متمرکز و تارسید. بر اساس این برنامه قطعهمی

المللی در این کشور فعالیت خود  دو یا سه شرکت بزرگ با قابلیت رقابت بین   ۲۰۲۰سال    شد و تا سازان باید کم می 



 
باید   کنندرا  باید جهت  .آغاز  برنامه، صنعت خودرو  این  اساس  به بر  در خود میگیری صادراتی  که  نحوی  به  گرفت 

ارزش    ۲۰۱۰سال   به  تولیدات  ارزش  از  از جهت  ۴۰تا    ۳۵نیمی  دالر صادر شود.یکی  این  گیریمیلیارد  اصلی  های 

تا  خودرو برنامه  بر  زیاد  استکید  الکتریکی  و  هیبریدی  ت  .های  این  دغدغها دلیل  آلودگی  کید،  به  مربوط  های 

هایی  کند و مالیات خودروهاست و بر این اساس، نیاز چین به استانداردهای اقتصادی مصرف سوخت را مطرح می

می اعمال  سوخت  مصرف  بر  تا را  قوانین    کند  و  مقررات  تنها  اینها  یابد.  کاهش  خودروها  پاگیر  آالیندگی  و  دست 

ها را ماندگی در مزیت رقابتی در بسیاری از فناوری عقب  شود تا وی چین تلقی مینیستند بلکه محرک صنعت خودر

کند اصلی سیاست  .جبران  محور  است  مشخص  آنچه  ترتیب  این  تشویق سرمایهبه  چین،  خودرویی  گذاری  های 

بر  شد.  ازی و اکتساب فناوری و دانش فنی می سخارجی در صنعت خودروی این کشور بود که سبب توسعه قطعه 

خارجی اساس،  تااین  چین  داخل  از  را  قطعات  از  درصدی  بودند  موظف  انتقال  ها  پروسه  از  بخشی  و  کنند  مین 

تحمیل شد. چینی آنها  به  و توسعه،  تحقیق  و  برنامه فناوری  نوعی  به  برندهای ها  تدریج سهم  به  کردند که  ریزی 

و چ این کشور کمبومی چه خودروساز  داخلی  بازار  در  اندک شرکت  ه قطعه ساز،  و  دارای  شده  باقیمانده،  های 

قابلیت صادراتی باشند. چین قصد داشت با طی کردن این مسیر به کمک همکاران خارجی، به صادرکننده خودرو  

ای یرانههای سختگ، سیاست۲۰۰۱قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال    ها البته تا تبدیل شود. چینی

آنها شدند. در سیاست رجی در حوزه داخلیگذاران خابرای سرمایه  به تعدیل  اما مجبور  بودند،  اتخاذ کرده  سازی 

گذاری خارجی در نظر گرفته شد، از جمله اینکه هایی نیز برای الزامات سرمایه توسعه خودروسازی چین اما حداقل

دید که تولید موتور کامل را  ری در این کشور، باید در قالب یک شرکت جمثال طرف خارجی برای تولید خودروی سوا

گذار خارجی همچنین موظف بود مراکز و موسسات توسعه محصوالت کرد.سرمایهگرفت، فعالیت مینیز در بر می 

راه چین  خارجیدر  کند.  معافیتاندازی  ویژه  به  امتیازهایی  اقدامات،  این  قبال  در  اما  مالیاتی  ها  دریافت  های 

الگمی در  که  دیگری  موضوع  در سالکردند.  ویژه  )به  چینی خودروسازی  به سمت  وی  چین  ابتدایی حرکت  های 

کند، شراکت برندهای داخلی این کشور با بزرگان خودروسازی جهان است. بسیاری از خودروساز شدن( جلوه می

خارجی با  مستقیم  شراکت  تحت  چین  داخلی  جنرال  خودروسازان  )از  تا ها  گرفته  آمریکا  آلمان  ام بی  موتورز  و  و 

تویوتای ژاپن( قرار دارند و با کمک آنها در حال پیمودن مسیر توسعه هستند. دولت چین اما طی چند سال گذشته،  

گذاری در این کشور  آنها را بیشتر به سرمایه   های خود برای خودروسازان خارجی را برداشته تا بخشی از محدودیت 

ها با برندهای داخلی راری بر الزام همکاری مستقیم خارجیعنوان مثال، چین دیگر مانند گذشته اصبه ترغیب کند.  

به  داده  اجازه  آنها  به  و  )بدون شریک  ندارد  را  به خود  کارخانه مربوط  و  فعالیت کرده  این کشور  در  صورت مستقل 

اصرار گذشته  مانند  دیگر  هاست  مدت  چین  واقع  در  باشند.  داشته  تکنولوژی    چینی(  و  فنی  دانش  انتقال  بر 

در واقع  سرمایه  باز گذاشته است.  بازار خود  و  برای فعالیت در خودروسازی  را  آنها  ندارد و دست  گذاران خارجی 

طی سالچینی مرکزیت  ها  دارند  بنا  و  گذاشته  کنار  را  بازار  برابر  در  تکنولوژی  بر  مبنی  خود  استراتژی  اخیر  های 

ای شاید نه چندان دور به پایگاه  اتژی، چین در آیندهرا به دست بیاورند. با توجه به این استرصادرات خودرو در جهان  

  .تولید برندهای جهانی و مرکزی برای صادرات به دیگر کشورها تبدیل خواهد شد

ها یهای بیرونی و مشارکت با خارجگذاری حرکت خودروسازی چین در مدار میزبانی از سرمایه//    ما چه کردیم؟   

سرمایه برای  خوبی  میزبان  معموال  ایران  خودروسازی  که  است  حالی  خارجدر  کجگذاران  و  نبوده  ها، ی  رفتاری 

( در فضایی مساعد و امن  ها اجازه نداده آنها )خودروسازان خارجیها و سختگیریاعتمادیسازی ها، بیحاشیه

کو اشلی  ایران،  در  خارجی  خودروسازان  به  نگاه  کنند.  بی فعالیت  از  سرمایه چک  به  اصطالح اعتمادی  به  گذاران 

اند گذاری خارجی( از مسائل سیاسی است. این مسائل سبب شدهرا )سرمایه ثیرپذیری فراوان این ماجفرنگی و تا 

گذاری ایجاد نشده و با وجود موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور، بازار  ه ها بابت سرمایفضای امنی برای خارجی 



 
انر  و  نیاورنتشنه  ایران  به  را  از خودروسازان خارجی سرمایه شان  بسیاری  ارزان،  کار  نیروی  و  که  ژی  آنها هم  د. 

به سرمایه  تااقدام  که  تراشی شدند  مانع  و  درگیر حواشی  آنقدر  کردند،  رفگذاری  و  نیاوردند  در حالی  ب  این  تند. 

رجی را ارج گذاشته و نه تنها مانعی بر  گذاران خااست که در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو، سرمایه 

در آینده    نشینند تا رند و گاهی حتی از مواضع خود نیز عقب میگیگذارند، بلکه دستش را هم میسر راهش نمی

  .ثمره این اعتماد را ببینند

را   رنو  کج //    پراندیم  وقتی  بارز  را می نمونه  ایران  در  با خودروسازان خارجی  مارفتاری  در  به  توان  »رنو«  جرای 

خودروس دیگر  از  متفاوت  رفتاری  همواره  که  رنو  دید.  ایران وضوح  در  پژو(  هموطنش  خصوص  )به  خارجی  ازان 

اوایل دهه   ابتدا  پروژه کبه قصد سرمایه  ۸۰داشته،  این  اتفاقات رخ  گذاری وارد کشور شد. در  از  ه بسیار متفاوت 

سال طی  ایران  خودروسازی  در  انقال داده  از  پس  دو  های  و  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  رنو،  بود،  ب 

ر قراردادی  داخلی  بزرگ  فرمخودروساز  پلت  روی  مختلف  محصوالت  تولید  محور  با  امضا ) X۹۰ ا  رنو(  به  متعلق 

یبان این قرارداد را گرفت، از جمله مخالفت برخی از نمایندگان مجلس کردند. این در حالی بود که حواشی زیادی گر 

ند. این قرارداد  توانستند چوب الی چرخ رنو گذاشت  ای ضد ملی دانسته و تا ی هفتم که آن را پروژه شورای اسالم

در اجرا و حواشی    خیراز دل آن بیرون آمد، با این حال تا   ۹۰-به مرحله اجرا رسید و تندر  ۸۶هرچند سرانجام در سال  

. این رفتار با رنو پیام خوبی برای دیگر خودروسازان ایجاد شده توسط مخالفان داخلی، آن را از اهداف اولیه دور کرد

نمی  بدشان  که  درخارجی  سرمایه   آمد  چون ایران  ترساند،  را  شان  چشم  اصطالح  به  و  نداشت  کنند،  گذاری 

نیز رخنمی آنها  برای  رنو  ماجرای  توافق هسته   خواستند  امضای  از  پس  تجربه  بدهد.  با وجود  رنو  اما  برجام  و  ای 

قب برای سرمایه ناخوشایند  باز هم  کامال  لی،  روشی  با  بار  این  و  گذاشت  پیش  پا  ایران  در  قبل. گذاری  از  متفاوت 

شاید    نند تا صورت مستقل کار کها تصمیم گرفتند به جای همکاری مشترک با خودروسازان ایرانی، این بار به رنویی 

ان شرکتی مستقل در صنعت و بازار خودروی  عنواز حواشی گذشته در امان باشند. برنامه رنو این بود که خود به 

های ای جدید را نیز احداث کند، هرچند در نهایت قرار شد یکی از سایتنه ایران فعالیت کند و حتی حاضر بود کارخا

دارد( به این خودروساز واگذار شود. این در حالی بود که این بار نیز رنو  تولیدی )بن رو که در شهرستان ساوه قرار  

تر ترغیب بیشتر و گسترده گذاری  ها به جای آنکه این میهمان خارجی را به سرمایه ها شد و داخلیرفتاری کج درگیر  

ت رنو در اختیار این کنند، باز هم چوب الی چرخش گذاشتند. »بن رو« که قرار بود بابت تجهیز برای تولید محصوال

ت صنعت،معدن و تجارت نیز حمایتی از این میهمان شرکت قرار گیرد، هرگز تحویل خودروساز فرانسوی نشد و وزار 

د در کنار فعالیت مستقل، ایران را به پایگاه صادراتی خود در منطقه تبدیل کنند، ها قصد داشتنخارجی نکرد. رنویی

ها این تحقیقات و فناوری نیز جزو برنامه هایشان بوده است. با این حال ایرانی  شد احداث مرکزضمن آنکه گفته می

ها باز هم پیغام بدی به خارجی ا گذار خارجی پس ندادند تبار نیز امتحان خوبی در عرصه حمایت از میهمانان سرمایه 

علیه خودروساز کشور در پی نقض    هاگذاری در ایران ارسال شود. در نهایت نیز با فرا رسیدن تحریمدر باب سرمایه 

مستقل و متفاوت در ایران داشت، مجبور به رفتن شد، چه آنکه    برجام، رنو با وجود انگیزه باالیی که برای حضور

ها فعالیت  قبل از تحریم  دادند رنو تا ها اجازه میرسد اگر داخلیت دادن نداشت. به نظر میچیزی هم برای از دس

رنو وسط کار  کرد. حتی به فرض آنکه  ها کشور را ترک نمیگذاری کند، به این راحتی ز و سرمایهخود را در ایران آغا

می  ایران  بی از  کشور  خودروسازی  سر  هم  باز  نمیرفت،  چه  کاله  میماند،  سرمایه آنکه  از  این توانست  گذاری 

 .خودروساز فرانسوی بهره ببرد

فولکس   به  رنو ش//    سختگیری  با  که  رفتاری  مالیمنمونه  به شکلی  البته  گرفت،  و  کل  دیگر خودروسازان  با  تر 

خارجیسرمایه  می  گذاران  آنها  جمله  از  که  شده،  انجام  نیز  کشور  کرد.در  اشاره  واگن  فولکس  به  این    توان 

از   یکی  با  حتی  و  کند  ایران  در  محصوالتش  تولید  به  اقدام  پسابرجام  دوران  در  داشت  قصد  آلمانی  خودروساز 



 
دن و تجارت،  ها و قوانین وقت وزارت صنعت، معسازی ش خصوصی نیز به توافق رسید، اما حاشیههای بخشرکت

د کرد. در این زمینه سال گذشته داگمار فن  گذاری در کشور مرداین غول صنعت خودرو جهان را نیز برای سرمایه 

ایبن اقتصاد  نماینده  و  آلمان  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  مدیرعامل  کشوراشتاین  تجاری     ن  روابط  در همایش 

ایران اشاره و در این زمینه عنوان کرده بود که شرکت خودروسازی   گذاری درایران و آلمان به نبود امنیت سرمایه 

سرمایه واگن  فولکس  برای  گذشته  سال  چند  طی  که  به  آلمان  مجبور  بود،  کرده  آماده  را  خود  ایران  در  گذاری 

گذاری های عالی را برای سرمایه شد و این در حالی است که ایران نباید چنین موقعیت  جایگزینی این بازار با ترکیه 

سازی  ها به خودروسازی کشور شرط داخلیوزارت صمت در دوران پسابرجام برای ورود خارجی   .را از دست بدهد

شود یکی از  ته میهای الزم برای تحقق آن فراهم نبود. گفدرصدی را گذاشت، آن هم در حالی که زیرساخت  ۴۰

سازی  کرد داخلیآنکه خودروساز آلمانی احساس می ها با ایرانی ها، همین قانون بود، چهموارد اختالف فولکسی 

درصدی در بدو ورود به ایران، توجیه اقتصادی و فنی ندارد و اصال صنعت قطعه کشور از پس آن بر نخواهد آمد،    ۴۰

ای الزم. در نهایت اما فولکس نیز مانند پژو گرفتار ماجراهای نقض برجام و  همگر به مرور زمان و به واسطه آموزش 

تا تح رفت،  نیامده  و  ایران شد  صنعت خودروی  معت  ریم  برندهای  کشور،  رویای حضور همزمان  در  جهان خودرو  بر 

خودروی کشور    رسد این گونه رفتارها آن هم به بهانه تصاحب بازارخیلی زود به باد برود. هرچه هست، به نظر می

خارجی خودتوسط  صنعت  در  خارجی  خودروسازان  حضور  و  انصراف  جز  دربرنخواهد ها  دیگری  نتیجه  ایران  روی 

شرکت و  کرداشت  خواهند  پیدا  حضور  که  سرمایه هایی  نه  آمد  خواهند  مونتاژکاری  قصد  به  همکاری  د  و  گذاری 

گذاری در کشور و همچنین بروز  از امنیت سرمایه ها  عمیق. در واقع چون پیغام نامناسب و ترسناکی طی این سال

ها ارسال شده، خودروسازان جهانی یا میلی به حضور در ایران  عالیت خارجی حواشی و سیاسی کاری در مسیر ف

ها و بازگشت  ند یا در نهایت به دنبال مونتاژکاری و صرفا استفاده از بازار هستند. این روزها که زمزمه لغو تحریمندار

هستهدولت   توافق  به  میآمریکا  گوش  به  بسیار  برجام  و  می ای  احتمال  فرصتیرسد،  اختیار    رود  در  دیگر 

های گذشته درس  خواهد گرفت. آیا این بار از تجربه   گذاران خارجی قرارخودروسازی ایران برای میزبانی از سرمایه 

کنیم؟ زمان ز هم کج راهه قبلی را طی میگذاران خارجی خواهیم بود یا باگیریم و میزبان خوبی برای سرمایه می

 .پاسخ این پرسش را خواهد داد

 ات زعفران به چین ت صادرمحدودی 

صادرات  تعرفه توسعه  مانع  است،  کرده  وضع  ایران  از  زعفران  واردات  برای  چین  دولت  که  تجاری  سنگین  های 

کرد ضمن بیان مطلب فوق افزود: وگو میاقتصاد« گفت غالمرضا میری که با خبرنگار »دنیای   .زعفران ایرانی است

سیار کمی مواجه بود زیرا این محصول را در  ران به چین با محدودیت ب سال پیش صادرات زعفران از ای  ۲۰تا حدود  

عنوان یک دارو مورد توجه گمرک چین قرار کردند. اما پس از آنکه زعفران بهبندی میگروه کاالیی گیاهان تقسیم

عفران،  کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زدرصدی هستیم که تجارت را محدود می  ۳۸گرفت، شاهد عوارض ورودی  

با از  یکی  را  بهچین  گفت:  و  دانست  ایران  زعفران  برای  مناسب  تعرفه زارهای  اکنون رغم  نامتعارف،  گمرکی  های 

منتقل مییک به سمت چین  زعفران صادراتی کشور  به همراه     .شودسوم  اواخر دهه گذشته  در  داد:  ادامه  میر 

ین رفتیم. با مسووالن ان توسعه تجارت بود به چمهدی غضنفری که آن زمان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازم

نه   ولی  شود.  اصالح  زعفران  تعرفه  شاید  تا  داشتیم  مذاکراتی  پکن  در  تهران  سفیر  و  چین  بازرگانی  اتاق 

سال اخیر انجام دادیم، هیچ یک نتوانسته تا    ۱۰های متعدد دیگری که در  های آن سفر کاری و نه پیگیرینشست 

تعرفه   اصالح  به  منجکنون  چین  در  زعفران  نرخگمرکی  به  یا  لغو  عوارض  اگر  که  است  حالی  در  این  های  ر شود. 

فراهم می بهتری  تجاری  تبدیل شود، شرایط  وزارت صمت،   .شودترجیحی  در  گاه مسوول جدیدی  افزود: هر  وی 

رفه گمرکی آید، ضرورت اصالح تعهای مرتبط روی کار می جهاد کشاورزی، استان خراسان رضوی و دیگر دستگاه



 
کنیم اما هنوز نتیجه ملموسی به دست نیامده است. های کاری دنبال مینگاری و نشست را با نامه  زعفران در چین

هنگ  و  ویتنام  کشورهای  در  چین،  بازار  برای  ایران  ارسالی  زعفران  از  مهمی  بخش  اکنون  دلیل  همین  کنگ به 

 .ودششود و سپس با روش قاچاق به چین ارسال میترخیص می

 کیلومتر خط لوله گاز روسیه  ۱۱۰۰برداری پکن از بهره

به گزارش  : تسنیم برداری رسانده است.  به بهره  را  لوله گاز طبیعی چین و روسیه  دولت چین بخش میانی خط 

خبرگزاری راشاتودی، این خط لوله از روسیه به خط لوله گاز »نیروی سیبری« متصل است که این سوخت آبی را  

کیلومتری این خط لوله   ۱۱۱۰ساند. بر اساس اعالم شرکت دولتی لوله نفت و گاز چین، بخش  رین میشمال چ  به

را   گاز  انتقال  روزانه  می  ۲۷ظرفیت  افزایش  مکعب  متر  پکنمیلیون  منطقه  توسعه  و  منطقه -تیانجین-دهد  هبی، 

را فراهم می این کشور  تولید  این گزارش، مسیر جدیاصلی  بر اساس  بهکند.  به  کیفد  این منطقه،  بود  در  یت هوا 

سازی چین واقع شده است، کمک خواهد کرد. به گفته شرکت لوله نفت و گاز  جایی که یک چهارم ظرفیت فوالد

میلیارد    ۴اندازی شد و تاکنون حدود  راه   ۲۰۱۹المللی خط لوله گاز در دسامبر سال  چین، بخش شمالی مسیر بین

روسیه شرقی را در ماه ژوئیه  -اخت قسمت جنوبی خط لوله چین. چین سرده استمتر مکعب گاز طبیعی منتقل ک

شود این خط لوله با تکمیل در سال  آغاز کرد و مسیر را به شانگهای در شرق چین گسترش داد. پیش بینی می

 .میلیارد متر مکعب برسد  ۳۸به ظرفیت ساالنه  ۲۰۲۵

دنبال  بایدن به  :تایمزمشهور روزنامه نیویورک  گو با توماس فریدمن خبرنگاروجمهور منتخب در گفترئیس

 ائتالف جهانی علیه چین 

جمهور منتخب، جو بایدن، برای دیداری یک ساعته تلفنی صحبت  آذرماه که با رئیس   ۱۱شنبه  روز سه : اقتصاددنیای 

اینکه دیر کرده اظها از  بود و من در »بتزدا«، مریلند.  او در »ِدلِوِر«  بود.  او در حال  کردم حالش خوب  ر تاسف کرد. 

اعال حال  در  کل،  دادستان  بار«،  »ویلیام  که  بود  خبری  کردن  تقلب دنبال  هیچ  دادگستری  وزارت  که  بود  آن  م 

ریاست  انتخابات  نتیجه  بر  بتواند  که  نیافته  انتخابات  در  شوخی  چشمگیری  به  بایدن  باشد.  تاثیرگذار  جمهوری 

»از من خمی و  گرفته  تماس  او  با  »بار«  از من حضور گفت  پشتیبانی  برای  از شهود  برنامه حفاظت  در  تا  واسته 

جمهور منتخب  غیرصادقانه تیم ترامپ در مورد نتایج انتخابات، رئیس های مبتذالنه وبا توجه به ادعاها و توفان .«یابم

ر دوم دسامبر  تایمز، در مصاحبه گزارشی دنویس نیویورکحق دارد اندکی به آنها بخندد. »توماس فریدمن«، ستون

کثریت سنا کانل«، رهبر اهای زیادی برای گفتن در مورد این مساله دارد که چگونه به »میچ مکنوشت، بایدن حرف

را  و همکاران جمهوری کابینه خود  نامزدهای  تا  نزدیک شود  را    -خواهش  کارهای خود  امکان دستور  تا حد  از   -و 

چین را از نو شکل    -هد استراتژی مورد نیاز برای تنظیم روابط آمریکاخواطریق سنا تعیین کند؛ اینکه او چگونه می 

های ترامپ علیه ایران  خواهد تحریمبا ایران است و اینکه چگونه می ای  دهد؛ و چرا آماده بازگشت به توافق هسته 

او حرف  کند. خالصه،  لغو  داردرا  گفتن  برای  زیادی  استرا   .های  در مورد  تفصیل  به  برای  بایدن همچنین  تژی خود 

از حزب دموکرات فاصله گرفته ارتباط با روستاییان آم از او یک سوال شخصیریکایی سخن گفت که  هم    اند. من 

ریاست  انتخابات  در  پیروزی  تبلیغات  پرسیدم:  و  کرونا  مرگبار  بیماری  )با  غریب  و  عجیب  این شرایط  در  و  جمهوری 

ماند؟ بایدن گفت: »احساس  است( چگونه است و به چه می   دروغین ترامپ که به دروغ مدعی تقلب در انتخابات 

ام.  ر کاخ سفید بماند کار خوبی برای کشور انجام داده ام دونالد ترامپ چهار سال دیگر دکنم از اینکه نگذاشته می

هایم  کند که بر سر نوهتوان از دست داد. این یک جورهایی به من یادآوری میای از شادمانی را نمیاما هیچ لحظه 

کلمبیا دانی، من یک نوه دختری دارم که با افتخار از دانشگاه ماند. می چه خواهد آمد اگر ترامپ چهار سال دیگر می 



 
ای به آن شکل معمول وجود ندارد. من تنها سخنران آن بودم.  التحصیلیالتحصیل شده است. هیچ جشن فارغفارغ 

این بچه ف البته مجازی بود.  از آن لحظات بود. کار زیادی برای  التحصیل شدهارغ ها بدون تعلق حزبی  این یکی  اند. 

فریدمن در بخش دیگری از مصاحبه خود    «.شومرها متمرکز میانجام وجود دارد. من فقط بر انجام سریع برخی کا 

دقیقا چقدر می  بایدن  اینکه  نوشت،  بود  درآورده  را  آن  به صورت گزارش  به  که  انجام دهد  را  کارها  دو عامل  تواند 

می دارد. خودش  که جمهوریبستگی  است  این  یکی  خروج گوید،  به محض  نمایندگان  مجلس  و  در سنا  خواهان 

کانل همچنان رئیس سنا باشد چگونه رفتار خواهد کنند. دیگر اینکه در صورتی که میچ مک قدرت چه می  ترامپ از 

می بایدن  اصلیکرد.  اولویت  محرک سخاگوید،  بسته  یک  ارائه  از  اش  پیش  حتی  است،  کنگره  طریق  از  وتمندانه 

توانند که نگران این هستند که آیا می میلیون نفر وجود دارند    ۱۰کسب قدرت. اگر با این حقیقت مواجه نشویم که »

یا نه« با لطمه بزرگ اقتصادی در بلندمدت مواجه خواهیم شد و »احتماال تعداد   ماه بعد اجاره خانه خود را بدهند 

های خود را ندارند«. بایدن معتقد است:»وقتی مردم برای  تر و بیشتری هستند که توانایی پرداخت اجاره قابل توجه 

طوالنی   میبهمدتی  گذاشته  کنار  کار  بازار  از  کار  نیروی  آینده  عنوان  در  کار  بازار  به  آنها  دوباره  بازگشت  شوند، 

آنها سال  از  از دست میدشوار خواهد شد. بسیاری  را  همین مساله زمانی درست است که    «.دهندها فرصت 

ید: »آنها نه تنها آن ترم را از  گوجمهور منتخب میدهند. رئیسها زمان چشمگیری را در مدرسه از دست میبچه

می میدست  عقب  تا سه سال  دو  بلکه  لطمه دهند  بدون  محرک سخاوتمندانه  یک  که  دارد  اصرار  بایدن  افتند.« 

تصادی خواهد شد البته در صورتی که در آینده »همگان به خاطر خدا سهم عادالنه خود  مالی واقعا موجب رشد اق

ظورم از آن سهم عادالنه این است که هیچ دلیلی وجود ندارد که نرخ باالی مالیات  گوید:»منرا بپردازند«. بایدن می

که    ۳۹/  ۶نباید   ندارد  وجود  دلیلی  بود.  بوش  آغاز دولت  در  که  باشد  ازشرک  ۹۱درصد  نباید    ۵۰۰  ت  بزرگ  شرکت 

ان کنترل سنا را در  خواهان همچنشان صفر باشد.« اما سوال بزرگ این است که اگر جمهوریمالیات دهند و مالیات 

آیا بایدن موفق می یا نه. تعداد قابل توجهی از سناتورهای  دست داشته باشند  شود از سد میچ مک کانل بگذرد 

یرند که در دوران بایدن خواهان حفظ کنترل سفت و سخت بر بودجه هستند آن توانند تصمیم بگخواه میجمهوری

عدم  سال  چهار  از  پس  دورانهم  در  که  اوج    کنترلی  به  ملی  بدهی  بود  شده  باعث  که  داشتند  بودجه  بر  ترامپ 

تاط بوده  داد؛ مک کانل هم محای برسد. بایدن در مورد نحوه صحبت در مورد مک کانل احتیاط به خرج می سابقه بی

»رئیس  را  بایدن  مبادا  منتخبتا  چشم (president-elect) «جمهور  که  بود  این  خواهان  آشکارا  بایدن  داز  انبنامد. 

خواهان آبستراکسیون کامل را برگزینند، او همکاری را باز نگه دارد اما در عین حال روشن ساخت که اگر جمهوری

بی نفوذ  اهرم  آمریکا  مردم  با حمایت  به جمهوریممکن است  نسبت  بایدن میشتری  باشد.  داشته  گوید:  خواهان 

می  مردم  بگویم.  گونه  این  مج»بگذارید  کانل  مک  وقتی  را  گویند  کارهایی  نتوانست  داشت  اختیار  در  را  سنا  لس 

اما من می  دهد  انجام دهم. میانجام  را  مانده  زمین  کارهای  او  با  بر دانی، من میتوانم  مالیات  او  با کمک   توانم 

شود. او هایی وجود دارد؛ یعنی با معامله کسی از اصولش دور نمیبایدن افزود:»معامله    «.ثروتمندان را باال ببرم

را میا می مر او  او نمی شناسد. من هم  از  با من خود را شرمنده سازد.« در عین شناسم. من  با معامله  خواهم 

جمهوری اگر  چرخحال،  الی  »چوب  بخواهان  بگذارند«  »بر مان  امر  این  نشود،  پیروز  بایدن  دولت  که  امید  این  ه 

گوید: »وقتی شما  ثیر خواهد گذاشت.« بایدن میتا  ۲۰۲۲خواهان در انتخابات دوباره  های جمهوریانداز رقابت چشم

ه  دهندگان را در همه جا اخراج و بیکار کنید، وقتی واکسن را به درستی توزیع نکنید و ب نشانان و رای افسران، آتش

به  عواقبی  امر  این  نرسانید،  آمریکایی  روستاییان  میدست  بایدن  داشت«.  خواهد  دوره دنبال  تحوالت  گوید  و  ها 

ز پشت سیاسی  را  جمهورییادی  برای  ترامپ  رفتن  کنار  محض  به  هم  جهان  و  است  گذاشته  تغییر  سر  خواهان 

بی ]ترامپ[  وی  گرچه  کرد،  زودی خواهد  این  به  نخواهتردید  فراموش  آمریکا  ها  آینده  دولت  رئیس  شد.  د 

بخش قابل توجهی از   درصد است. ۴۲درصد است. ترامپ زیر    ۵۵افزاید:»رتبه مطلوب و نرخ محبوبیت من اکنون  می

برخی جمهوری و  آینده میمستقالن  هفته  چند  در  متفاوت خواهان  بسیار  نگاه  باشندتوانند  داشته  دنیا  به    «.تری 



 
خواهان[ بتوانند در موقعیتی بمانند که بر اساس آن  یمطمئن نیستم که آنها ]جمهورکند که »من  بایدن اذعان می 

بهبود   به  برای کمک  کاری  نتوانیم  یک جمهوریما  کنیم.  کاری  کار  و  انداختن چرخ کسب  به جریان  و  خواه  شرایط 

ها سپرد ست بحرانتوان کشور را به دها ورشکسته شوند.« این کار سختی است.« نمیگوید »بگذارید ایالت می

ایالت  داد  اجازه  نکاو  به  مورد سیاست خارجی هم  در  بایدن  بروند.  ورشکستگی  به سوی  کارها  و  و کسب  ت  ها 

مهمی اشاره کرد اما در آن میان دو محور در سخنانش برجسته بود. یکی ایران و دیگری چین. بایدن در مورد چین 

تعرفه می حذف  جهت  در  فورا  ما  که  از    ۲۵های  گوید  نیمی  حدود  برای  ترامپ  دونالد  توسط  شده  وضع  درصدی 

چی  توافق  این  اساس  بر  کرد.  نخواهیم  اقدام  آمریکا  به  چین  قبولصادرات  خدمات ن  و  محصوالت  خریداری  کرده 

میلیارد دالر افزایش دهد. این فاز اول توافق با پکن بود که    ۲۰۰کم  به میزان دست   ۲۰۲۱و    ۲۰۲۰آمریکایی را طی  

های فوری برنخواهم داشت و این در  بایدن همچنین افزود: »من گام    .پکن بسیار از برنامه عقب افتاده استالبته  

های خودم پیشداوری کنم.« او ابتدا خواهان بازنگری کامل توانم در مورد گزینه هم مصداق دارد. نمیها مورد تعرفه 

نامه  توافق  با متحدان سنتیدر  و مشورت  با چین  اروپاست؛ »بنابراین، می های موجود  و  در آسیا  توانیم یک مان 

ای است ستراتژی در مورد چین استراتژیکنم بهترین اگوید: »فکر میاستراتژی منسجم تدوین کنیم.« بایدن می

را در یک صفحه قرار دهیم. این اولویتی مهم برای    -یا الاقل، آنچه قرار است متحدانمان باشد  -که تمام متحدانمان

های پیش رو خواهد بود تا بکوشم ایاالت متحده را به مسیری برگردانم که قبال بود و متحدانمان هم در  ر هفته من د

آنها می آن مسیر قر اما  ترامپ مشکل داشتند  با  دارند.« رهبران چین  رئیس ار  او  که  زمانی  تا  که  جمهور  دانستند 

نمی هرگز  متحده  ایاالت  علیباشد،  جهانی  ائتالف  یک  خبری  تواند  البته  هم  بایدن  استراتژی  دهد.  تشکیل  آنها  ه 

ین متمرکز بود، با موفقیت اندک و با وجود  خوشایند برای چین نخواهد بود. در حالی که ترامپ بر کسری تجاری با چ

ای است که واقعا موجب پیشرفت در  های تجاری گوید که »هدفش دنبال کردن سیاستجنگ تجاری، اما بایدن می 

اقدا سوء مورد  بازارشکن، استفاده مات  محصوالت  معنوی،  مالکیت  ربودن  حال  در  کشور  این  شود؛  چین  گرانه 

به شریارانه  از شرکتکتهای غیرقانونی  فناوری«  به »انتقال  اجبار  و  به همتایان چینیها«  آمریکایی  شان های 

باشیم و »به گمان من، ما فعال    گویم باید »اهرم فشار« داشتهگوید وقتی در مورد چین سخن میاست. بایدن می

های صنعتی مشیسازی همانا برقراری اجماع دو حزب در داخل برای برخی خطفاقد آن هستیم«. بخشی از اهرم

گذاری گسترده دولتی در تحقیق و توسعه، زیرساخت و آموزش برای رقابت بهتر با  خوب آمریکایی است )سرمایه

ای تدوین خواه لوایحی را برای چنین استراتژیسناتورهای دموکرات و جمهوریچین( و نه فقط گله و شکایت از آن. 

خواهم  دیگری از مصاحبه خود با فریدمن خاطر نشان ساخت: »می جمهور منتخب آمریکا در بخش  رئیس    .اندکرده 

نخواهیم برد«. وی گذاری کنیم، راه به جایی  اطمینان یابم که اگر به فکر »ابتدا آمریکا« باشیم و روی آن سرمایه 

را به  بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته و هوش مصنوعی  برای سرمایه عنوان حوزهانرژی،  ده  گذاری گسترهای مطلوب 

دولت در تحقیقات مطرح کرد. وی گفت: »قرار نیست من با کسی قرارداد تجاری جدیدی را امضا کنم مگر اینکه در  

سرمایه  خودمان  کارگران  روی  و  آمریکایی  هاگذاریداخل  روستاییان  بار  این  افزود،  وی  دهم«.  انجام  اساسی  ی 

هار سال دیگر باشند و تقریبا مناطق روستایی در  ها بتوانند چعقب نخواهند ماند. هیچ راهی نیست که دموکرات 

دهندگان  ی گذرد و با راها باید بفهمند در آنجا چه میآمریکایی را نادیده بگیرند. به خاطر خود و کشورشان، دموکرات

گوید: »این واقعا مساله کرامت آنهاست؛ اینکه چگونه با روستایی به شکل موثرتری صحبت کنند. او همچنین می

ایم«. بایدن  دانند. ما آنها را فراموش کرده کنم آنها خود را فراموش شده میدست از مردم رفتار کنیم. فکر می   این

گذارد« و او قصد دارد در »مناطق  د گفت: »به آنها ]روستاییان[ احترام میهایی برای آنها دار با اشاره به اینکه طرح

های بهداشتی سازد که »ما باید بحران مراقبتایدن خاطر نشان می ب    .«قرمز و آبی به یکسان با کرونا مقابله کند 

ب و  بود  خواهد  همگان  نفع  به  که  کنیم  باور  و  دهیم  پایان  اوباماکر  برقراری  با  را  موجب ه روستایی  خودکار  طور 

مینام  مدیکد  برای  افراد  قوینویسی  حمایت  مناطق  شود.  در  مردم  سوی  از  ویژه  به  دارد  وجود  آن  برای  و  ای 



 
کنند. باید تامین مالی را گسترش طلبی را رد میشمالی که توسعههای روستایی مانند تگزاس و کارولینای ایالت 

ای برای آنها  است که بازپرداختی مکفی  ترین مشکل اینکردم و بزرگ بیمارستان روستایی دیدار    ۱۵دهیم. من از  

باشند بیمارستان  داشتن  نگه  باز  به  امید  که  ندارد  بزرگ وجود  آنها  استخدام.«  قصبات  کنندهترین  و  شهرها  در  ها 

وان را دید و  هستند. بایدن برای پایان دادن به مصاحبه به زشتی چهار سال گذشته اشاره کرد: ابتدا نیمه خالی لی

امپ میلیون نفر به تر  ۷۲گوید  داند؛ شاید نیمه پر لیوان باشد. او می سپس نیمه پر را و در آخر گفت، چه کسی می

درصد آن باقی بماند.   ۲۰سال بماند. شاید    ۴های آن  رأی دادند و این خیلی زیاد است اما مطمئن نیستم که زشتی

 «.کار کنیم. ما در گرداب واقعی مشکالت هستیمدر آخر گفت: »باید بدانیم چگونه با هم 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز  ۱۷کاهش نرخ رسمی 

ارز در   ۱۶ارز را برای امروز )پنجشنبه( اعالم کرد که بر این اساس نرخ    ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -ایرنا  -رانهت

به گزارش   .شته ثابت ماندارز کاهش یافت. نرخ بقیه ارزها نیز نسبت به روز گذ   ۱۷مقایسه با دیروز افزایش و نرخ  

هزار    ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته  (  ۹۹آذر ۱۳برای امروز )ایرنا و بر اساس اعالم بانک مرکزی، هر دالر آمریکا  

انگلیس هزار   پوند  یورو    ۲۱۹و    ۵۶ریال، هر  و هر  و    ۵۰ریال  فرانک   .گذاری شدریال قیمت  ۸۹۵هزار  همچنین هر 

  ۶نمارک ریال، کرون دا ۷۷۶ریال، کرون نروژ چهار هزار و  ۹۶۳، کرون سوئد چهار هزار و ریال ۹۸۱هزار و  ۴۶سوئیس 

  ۹۲۷هزار و  ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۶۹ریال، روپیه هند  ۸۳۸هزار و  

  ۴۱۸ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و    ۱۹۸هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن    ۲۰۰هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان  

عمان   ریال  و    ۱۰۹ریال،  د  ۲۳۱هزار  کاناریال،  و    ۳۲دا  الر  نیوزیلند    ۴۹۴هزار  دالر  هر  و  و    ۲۹ریال  ریال    ۶۶۰هزار 

ریال، لیر ترکیه پنج هزار و    ۷۴۰هزار و    ۲در تابلوی بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای جنوبی    .گذاری شدارزش 

ریال، لیر سوریه    ۵۲۱و  ریال، یکصد دینار عراق سه هزار    ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۵۹روسیهروبل  ریال،    ۳۴۹

ریال، دالر   ۷۰۱هزار و  ۱۱۱ریال، دینار بحرین   ۲۰۰هزار و  ۱۱ریال، ریال سعودی ۱۰۱هزار و  ۳۱ریال، دالر استرالیا  ۸۲

ریال،   ۲۶۰هزار و    ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۵۸۸هزار و    ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۳۹۴هزار و    ۳۱سنگاپور  

ریال و    ۷۲۱ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    ۳۹۱هزار و    ۳۵ریال، یکصد روپیه نپال    ۳۲  کیات میانمار )برمه(

، یکصد  ریال  ۴۰۵هزار و    ۶بر اساس این گزارش، هر یوان چین    .ریال قیمت گذاری شد  ۱۰۸هزار و    ۳۱هر دینار لیبی  

ریال،    ۲۵۶هزار و    ۳۸جنوبی  وون کرههزار  یک    ریال،  ۳۱۴هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۹۷۹هزار و    ۱۳۸بات تایلند  

اردن   و    ۵۹دینار  قزاقستان    ۲۳۸هزار  تنگه  یکصد  و    ۹ریال،  گرجستان    ۹۳۱هزار  و    ۱۲ریال، الری  ریال،    ۶۵۱هزار 

ریال،    ۲۳۶هزار و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶، افغانی افغانستان  ریال  ۹۷۱هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  یک

آذ و    ۲۴ربایجان  منات  و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۲۱هزار  و    ۴۱۸هزار  تاجیکستان سه هزار  ریال، سومونی 

 .گذاری شدال ارزشری  ۱۲۷هزار و  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و  ۷۱۷

 

 ارز رسمی افزایش یافت   ۲۹نرخ  آذرماه؛  ۱۵

رسمی    -ایرنا  -تهران نرخ  مرکزی  نرخ    ۴۷بانک  اساس  این  بر  که  کرد  اعالم  )شنبه(  امروز  برای  را  در    ۲۹ارز  ارز 

به گزارش ایرنا و بر   .ز ثابت ماندنرخ بقیه ارزها نیش یافت.  ارز کاه  ۶مقایسه با روز پنجشنبه گذشته افزایش و نرخ  

( امروز  برای  آمریکا  دالر  هر  مرکزی،  بانک  اعالم  هفته  (  ۹۹آذر   ۱۵اساس  کاری  روز  آخرین  به  نسبت  تغییر  بدون 

انگلیس    ۴۲گذشته   پوند  هر  ریال،  و    ۵۶هزار  یورو    ۴۵۴هزار  هر  و  و    ۵۰ریال  قیمت  ۹۱۲هزار  شدگذریال   .اری 

  ۷۷۴ریال، کرون نروژ چهار هزار و    ۹۶۷ریال، کرون سوئد چهار هزار و    ۱۰۱هزار و    ۴۷همچنین هر فرانک سوئیس  

https://www.irna.ir/news/84133439/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B1%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84134951/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84134951/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
ریال، دینار    ۴۳۷هزار و    ۱۱ریال، درهم امارات متحده عربی    ۵۷۰ریال، روپیه هند    ۸۴۱هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک  

و    ۱۳۸کویت   پاکست  ۱۸هزار  روپیه  یکصد  ژا  ۲۵۲و  ار  هز  ۲۶ان  ریال،  ین  یکصد  و    ۴۰پن  ریال،  دالر    ۳۲۱هزار  ریال، 

ریال و هر دالر نیوزیلند    ۸۴۲هزار و    ۳۲ریال، دالر کانادا    ۲۳۳هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹کنگ پنج هزار و  هنگ

ریال، لیر   ۷۶۱هزار و    ۲در تابلوی بانک مرکزی، امروز هر راند آفریقای جنوبی    .گذاری شدریال ارزش   ۶۱۲هزار و    ۲۹

ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و   ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۶۷ریال، روبل روسیه    ۳۸۴زار و  ترکیه پنج ه

ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۱۸۷هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۳۰

و    ۱۱۱ دالر  ۷۰۱هزار  و    ۳۱  سنگاپور  ریال،  یکصد  ۴۶۷هزار  بنگالدش    ریال،  و    ۴۹تاکای  روپیه    ۱۰ریال،    ۶۴۰هزار 

و    ۲سریالنکا   )برمه(    ۲۶۳هزار  میانمار  کیات  نپال    ۳۲ریال،  روپیه  یکصد  و    ۳۵ریال،  درام    ۴۰۴هزار  یکصد  ریال، 

ن گزارش، هر اس ایبر اس  .دریال قیمت گذاری ش ۱۶۵هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی   ۷۲۱ارمنستان هشت هزار و  

تایلند    ۴۳۰هزار و    ۶  یوان چین هزار یک   ریال،  ۳۴۵هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۹۸هزار و    ۱۳۹ریال، یکصد بات 

ریال، الری    ۹۸۵هزار و   ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۸هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن   ۷۵۰هزار و   ۳۸جنوبی  وون کره 

ریال، روبل جدید    ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۷۰هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  ک ل، یریا   ۶۸۲  هزار و  ۱۲گرجستان  

و    ۱۶بالروس   آذربایجان    ۴۰۶هزار  منات  و    ۲۴ریال،  فیلیپین    ۷۰۶هزار  پزوی  یکصد  و    ۸۷ریال،  ریال،    ۳۰۸هزار 

  ۱۲  ل و منات جدید ترکمنستانیار  ۲۰۶و    ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار  ۷۱۷سومونی تاجیکستان سه هزار و  

 .گذاری شدریال ارزش ۲هزار و 

 

 سفیر ایران در چین: اقدامات تروریستی دشمن بی پاسخ نمی ماند 

ن فخری زاده »شهید صنعت دفاعی« ترور محساکنش به  سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین در و  -ایرنا  -تهران

برابر   ایران حق دارد در چارچوب دفاع مشروع و در  و  اقدامات تروریستی دشمن بی پاسخ نمی ماند  اظهار کرد: 

به گزارش ایرنا، محمد کشاورز زاده روز پنجشنبه در گفت و گو   .از خود دفاع کند  یافته تروریستی،اقدامات سازمان 

گلوب با روزن تایمزامه  اینکه چین  ال  به  و با اشاره  را شناسایی  زاده  ترور شهید فخری  آمران  و  را   ایران عامالن  آنها 

کرد بین مجازات خواهد  اقدامات الزماز جامعه  تا  کر المللی خواست  پاسخگو  انجام  برای  را  این جنایت  دن عامالن 

ای ایران نمی شود ، اظهار میز هستهای صلح آهفعالیت او با یاداوری این که شهادت فخری زاده باعث توقف   .دهند

ادامه می دهد لذا اگر کسی فکر می کند با   ایآمیز از برنامه هستههای خود در استفاده صلح کرد: تهران به فعالیت 

ین سفیر ایران در چ  .می تواند جلو پیشرفت ایران در این زمینه را بگیرد سخت در اشتباه استترور دانشمندان ما  

شاره به همه گیری کرونا در جهان گفت که بخشی از فعالیت های شهید فخری زاده مبارزه با شیوع امه با ادر اد

د تحریم های شدید دارویی کرونا از طریق ساخت کیت های تشخیص کرونا و همچنین ساخت واکسن کرونا با وجو

د، گفت: ترور فخری زاده توسط  هید کردناده را شاو با اشاره به سابقه بد تروریست هایی که فخری ز  .آمریکا بود

این دیپلمات هدف از   .تروریست هایی انجام شده است که سابقه ترور در مناطق دیگر آسیا را در کارنامه خود دارند

یف صلح و امنیت جهانی و به تشنج کشاندن منطقه عنوان کرد و گفت: عده ای در تضع ترور شهید فخری زاده را

پایتالش هستند   بکشندتا در روزهای  به آشوب  را  ترامپ منطقه  این    .انی دولت  از  دیگری  در بخش  زاده  کشاورز 

خارج شده و واشنگتن گفت وگو در مورد آینده روابط ایران و آمریکا نیز گفت که از آنجایی که دولت ترامپ از برجام  

با آمریکا مذاکره وی از دولت جدید آمریکا   .ای نخواهد داشت   عضوی از این قرارداد بین المللی نیست ایران دیگر 

را محکوم  سیاست خواست ایران  علیه  ترامپ  کند های غلط  را جبران  اشتباهات چهار سال گذشته  افزود:   .و  او 

برای رفع مشکالت فعلی است و   حل درستیخروج ترامپ از برجام، راه   بازگشت ایران و آمریکا به شرایط قبل از

سفیر ایران در چین ادامه داد:   .های بعدی در خصوص موضوعات مختلف فراهم می کندن گام زمینه را برای برداشت

 .نندایران همواره به تعهدات بین المللی خود پایبند است به شرط این که طرف های دیگر هم مسئوالن رفتار ک

https://www.irna.ir/news/84133649/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF


 
 

 ان شد از عضو هیات مدیره انجمن کالنشهرهای جه شهردار شیر

در  -ایرنا-شیراز شیراز  شهردار  اسکندرپور  حیدر  کرد:  اعالم  شیراز  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 

به  سیزدهم نشست  این  در  حاضر  اعضای  رای  با  )متروپلیس(  جهان  مهم  کالنشهرهای  انجمن  جهانی  کنگره  ین 

مدیره هیات  انتخاب شد  عنوان عضو  انجمن  گفت: سیزدهمین   .این  باره  این  در  پنجشنبه  حمید جورکش شامگاه 

و شهردار برلین و رییس    کنگره جهانی این انجمن به صورت مجازی و به میزبانی گوانگجو )کشور چین( برگزار شد

ی انجمن در انتخابات  وی ادامه داد با توجه به عدم حضور رییس کنون  .فعلی متروپلیس ریاست آن را برعهده داشت

دوره سه ساله   برای  کلمبیا  پایتخت  بوگوتا  و  گوانگجو  مدیره، شهرداران  هیات  اعضای  رای  با  جدید،  تا    ۲۰۲۱دور 

است متروپلیس را بر عهده خواهند داشت، همچنین اکتاویو دال وارگا دبیر کل  سال ری   ۱.۵هر کدام به مدت    ۲۰۲۴

  ۱۹۸۴رنشان کرد: انجمن کالنشهرهای مهم جهان )متروپلیس( در سال  وی خاط  .متروپلیس در سمت خود ابقا شد

اکنون دبیرخانه    در مونترال )کانادا( آغاز به کار کرد؛ هم  ۱۹۸۵به ابتکار شهرداری پاریس بنیانگذاری شد و در سال  

رداری شیراز مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شه  .این انجمن بین المللی در بارسلون اسپانیا واقع شده است

زندگی  کیفیت  ارتقای  منظور  به  بزرگ  شهرهای  در  پایدار  شهری  توسعه  ارتقای  متروپلیس  اصلی  هدف  افزود: 

جورکش گفت: شهرداری   .کمک به توسعه این مناطق است جهانی کالنشهرها و  شهروندان از طریق هدایت شبکه

گیری از ظرفیت دیپلماسی شهری  لمللی و بهره شیراز در راستای توسعه مناسبات، ارتباطات و همکاری های بین ا

  .تالش می کند تا تعامل بین شهرداری و سایر کشورها را با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود افزایش دهد

ات مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی، عضو هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی و شبکه همکاری شیراز عضو هی

فر میراث  برای  شهری  است بین  معنوی  روز    .هنگی  جهان  کالنشهرهای  عمومی  مجمع  گزارش،  این  اساس  بر 

این نشست که به صورت   پنج قاره برگزار شد. در  از  با حضور شهرداران کالنشهرهای دنیا  برگزار  گذشته  مجازی 

شهرداران  شد، شهردار گوانگجو و شهردار بوگاتا مشترکا به عنوان رئیس و پیروز حناچی شهردار تهران به همراه  

لوک وانراس از  برلین، مونته ویدئو، بارسلون، خائوتنگ و مونترال به عنوان نائب رئیس انتخاب شدند. همچنین ژان

ک بروکسل عنوان خزانه را  این سازمان  از سانتیاگو، دار  گاریدو  و محمدرضا کالیی شهردار مشهد، میگل  سب کرد 

ای این سازمان انتخاب  عنوان معاونان منطقه ر روزاریو نیز به سو جونگ هوپ شهردار سئول و پابلو ژاوکین شهردا

 .شدند

 

نه واکسن کرونا  مقامات جهان خواستار توزیع عادال   العاده مجمع عمومی سازمان ملل؛در نشست فوق

 شدند 

گیری العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن بحث درباره مدیریت بحران همهدر نشست فوق   -ایرنا  -تهران

برای درمان بیماری کوویدو ضرورت دریافت پاسخ  المللی دسترسی عادالنه ، برخی مقامات بین۱۹-های مشترک 

  ۶۵با گذر از   ایرنا، خبرگزاری افه اسپانیا روز جمعه نوشت: گزارش  به  .کرونا را خواستار شدند  جهانی به واکسن

باخته بر اثر کرونا در جهان، مجمع عمومی سازمان ملل نشستی فوق میلیون مبتال و بیش از یک و نیم میلیون جان

با وجود اینکه   .ندازترین سطح بین المللی به بحث بپرددر عالی  ۱۹-العاده برگزار کرد تا مقامات درباره بحران کووید

حدود   در  انتظار  حد  از  کمتر  افرادی  حضور  با  های    ۱۰۰مجمع  پیام  با  کشورها  دیگر  سران  اما  شد،  تشکیل  نفر 

کردند این جلسه شرکت  در  فرد   .ویدئویی  به عنوان فرصتی منحصربه  از سوی سازمان ملل  که  این نشست  در 

پیام و  بیماری  این  به  پاسخ های مشترک  دریافت  درباره  دهبرای  بود،  پیشنهاد شده  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  ای 

واکسن هایی که عمالً برای استفاده آماده هستند، به بحث و تبادل نظر پرداخته و به طور ویژه نحوه توزیع واکسن  

سازمان ملل واکسن ها را »کاالی عمومی جهانی« خواند و مقامات پنج    .ها را محور گفت وگوهای خود قرار دادند
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به عنوان   قاره  از کوواکس،  بر حمایت خود  تاکید کردند. سران دولتها همچنین  المللی  بین  بر دسترسی عادالنه و 

 سکوواک  .برنامه پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت در جهت سهولت توزیع واکسن به سراسر جهان تاکید کردند

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

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

در    .لی بیشتری از آن به عمل آورنداست که سازمان ملل از کشورها خواست؛ حمایت ما  ۱۹-و تولید واکسن کووید

گفت: نباید فراموش کنیم که تنها در صورتی می توانیم به شکل پایدار   اناین نشست »آنگال مرکل« صدراعظم آلم

امانوئل مکرون«  »  .بر همه گیری غلبه کنیم که همه افراد دنیا به واکسنی موثر دسترسی عادالنه داشته باشند

مکانیسم داد:  پیشنهاد  نخستیننیز  آن،  طریق  از  که  ایجاد شود  ت ی  حال  در  کشورهای  به  واکسن  وسعه مقادیر 

همچنین از منطقه آمریکای التین نیز رئیس    .اختصاص یابد تا گروه هایی که در اولویت هستند از آن استفاده کنند

و ع اهمیت دسترسی درست  بر  به طور خاص  ونزوئال  و  کلمبیا  اکوادور،  پرو، هندوراس،  منابع  جمهوری  به  ادالنه 

اسپانیا نیز با توجه به سرعت پیشرفت در دستیابی به  پدرو سانچز« رئیس جمهوری  »  .واکسیناسیون تاکید کردند

واکسن های متعدد، به منظور رسیدن به پاسخی واحد و سازنده برای دستیبابی به واکسن مورد تایید، برگزاری  

با انتقاد از  »  .نشست های بیشتر را در این زمینه ضروری دانست آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد نیز 

ت و رویکرد برخی دولتها در اتخاذ تدابیر بهداشتی بموقع، گفت: در حالی که برخی دولتها فقط به راه  سوء مدیری

  با وجود اینکه گوترش به کشور خاصی اشاره نکرد، اما   .خود می روند، ویروس به همه جهات جهان حرکت می کند 

آن   دولت  که  چرا  شود؛  تعبیر  آمریکا  درباره  تواند  می  بروشنی  جهانی  اظهاراتش  سازمان  عملکرد  بارها  کشور 

انتقاد قرار داده و رئیس جمهوری را مورد  به استفاده از ماسک نشان نمی داد اشبهداشت  تا مدتها تمایلی   .نیز 

قدرت های جهان مانند چین، روسیه و انگلیس و ...   دونالد ترامپ یکی از غایبان مهم این نشست بود و رهبران دیگر

آن نشست حضور در  به    .نداشتند  نیز  این نشست، همچنین خواستار کمک های بیشتر  دبیر کل سازمان ملل در 

برکشورهای آسیب و  بدهی  پذیر شد  تاکید کردضرورت تسویه  ملتها  العاده سازمان    .های عمومی  نشست فوق 

به حالی  در  جمعه  روز  دانشم  ملل  المللی،  بین  های  سازمان  نمایندگان  به  را  صحنه  که  رسد  می  و  پایان  ندان 

 .مسووالن شرکت های تولید واکسن کرونا واگذار می کند

 

 بهت پکن از ترور فخری زاده، انگشت اتهام رسانه های چین به سمت اسرائیل 

بسیاری از کشورهای جهان، چین نیز به عنوان یکی از امضا کنندگان برجام و همچنین عضو   همزمان با -ایرنا -نتهرا

دائم شورای امنیت سازمان ملل، ترور شهید فخری زاده، دانشمند صنعت دفاعی ایران را محکوم کرد و گفت که از 

خری زاده، شهید صنعت چین به ترور شهید ف  به گزارش ایرنا، نخستین واکنش رسمی  .تاین ترور شوکه شده اس

خانم هوا    .دفاعی کشور دوشنبه بعد از تعطیالت دو روزه شنبه و یکشنبه هفته گذشته در این کشور صورت گرفت

چین در نخستین واکنش، ترور شهید محسن فخری زاده  را محکوم و اعالم کرد  چون اینگ سخنگوی وزارت خارجه  

اقدامات   و  گونه خشونت ها  این  افزود:  ایرانی شوکه شده است.  او  دانشمند  از شنیدن خبر  ترور  که کشورش 

مجرمانه منجر به تضعیف ثبات و امنیت در منطقه می شود و  چین آن را محکوم می کند.  اما چین در این مساله تنها  

انجام »تحقیقات   نهاد و  خواستار  فراتر  را  پا  پکن  بلکه  نکرد  ناجوانمردانه بسنده  ترور  این  لفظی  به محکوم کردن 

بعنوان عضو دائم شورای امنیت  به جایگاه چین  با توجه  ، می کامل« درباره این جنایت شد.  کارشناسان معتقدند 

بات تعامل  ایران ضمن  دیپلماسی  انتظار داشت که دستگاه  را در شورای  پکن،    وان  این موضوع  پرونده  تواند  می 

غیر از مقامات رسمی و   .امالن و امران این ترور منجر شودبه رسوا شدن عامنیت باز کند موضوعی که می تواند  

دیپلمات   کردند  را محکوم  ترور  این  که  دیپلماسی چین  این  دستگاه  به  نیز  و چین  ایران  روابط  نظران  و صاحب  ها 

و ایران در در ایران و از صاحب نظران روابط چین   خوآ لی مینگ« سفیر پیشین چین»  .مساله واکنش نشان دادند

https://www.irna.ir/news/84130851/%D8%A8%D9%87%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84


 
  .عاملیت اصلی در این ترور بوده است اسرائیل احتمال قوی گفت که به زادهشهید محسن فخری  اکنش به ترور و

 به مثابه چاه اشاره به روی کار امدن دمکرات ها در آمریکا و احتمال بازگشت بایدن به برجام گفت که این تروروی با 

این دیپلمات پیشین چین در ادامه به    .ت او به برجام سنگ اندازی شودازگشاست تا بر سر راه ب  بایدن برای  ترامپ

رور ناجوانمردانه دانشمند ایرانی، پاسخ ایران به این جنایت توام  واکنش ایران به این ترور پرداخت و گفت به رغم ت

بوده است تدبیر  و  اندیشمن  .با خویشتنداری  چین،  دیپلماسی  و دستگاه  ها  دیپلمات  کنار  این دان  در  تحلیلگران  و 

ن در کشور هم به این ترور واکنش نشان دادند، »فن هونگدا« استاد مطالعات بین المللی دانشگاه شانگهای چی

واکنش به این اقدام تروریستی با بیان اینکه »ایران قربانی تروریسم است« اظهار داشت که افکار عمومی جهان  

فخری شهید  ترور  با  اسرائیل  که  دارد  داردزاد  باور  نزدیک  ارتباط  دارد    .ه  وجود  احتمال  »این  اینکه  بیان  با  وی 

دد است در روزهای پایانی دوران ریاست جمهوری دونالد  خاورمیانه دچار هرج و مرج شود«، گفت که اسرائیل درص

 .شود  بستهترامپ تنش ها در منطقه افزایش پیدا کند تا راه برای تغییر شرایط در دوران ریاست جمهوری جو بایدن  

این استاد دانشگاه شانگهای همچنین خاطرنشان کرد که افزایش تنش در منطقه و جهان منافع ترامپ را هم که با  

الت حقوقی و سیاسی در آمریکا مواجه و درصدد کسب تعهدی از بایدن برای امنیت خود بعداز خروج از کاخ  مشک

کند می  تامین  است،  ت  .سفید  به  هم  چین  های  رسانه  که  رور  اما  انگونه  دادند  نشان  واکنش  زاده  فخری  شهید 

نکته قابل توجه در اخبار   تی نوشته است»حامد وفایی« استاد دانشگاه و از کارشناسان روابط ایران و چین در تویی

های رسانه  زاده ترور  درباره چینی اغلب  فخری  محسن  بهشهید  اشاره  این   اسرائیل ،  نخست  مظنون  عنوان  به 

پس از بررسی تصاویر و اطالعات مربوط  وزارت دفاع چین یکی از شبکه های اطالع رسانی نزدیک به  .ستا  جنایت

از کارشناسان ترور   این  به نقل  به  این جنایت بدست  نظامی  در تحلیلی  انجام  به نظریه  نزدیکی شواهد موجود  از 

نظر موساد عوامل این موضوع روشن است،  یخط مشی رسانه های چ  .اشاره کرد سازمان سیا تحت  در  ن هم 

ستی دو مشخصه اصلی مقاالت منتشر محکوم کردن این اقدام تروریستی و انگشت اتهام به سمت رژیم صهیونی

اگرچه  در مورد ترور شهید محسن فخری زاده نوشته بود المللی چین در تحلیلیرادیو بین  .شده در این زمینه است

یکی از گمانه    .انکار کرده اما بیشترین شک و گمان ها متوجه آن رژیم است  اسرائیل دست داشتن در این ترور را

ین است که این ترور ممکن است به دلیل این نگرانی اسرائیل باشد که بایدن پس از  زنی های نویسنده مطلب ا

یون مرکزی  زتلوی  .روی کار آمدن به برجام برگردد و موانع دسترسی ایران به توان قوی تر هسته ای را کاهش دهد

برابر در  خود همچنان  بزرگ  دانشمند  یک  ترور  رغم  به  ایران  است  نوشته  گزارشی  در  واقع    چین هم  دشمنانش 

است واقف  آنان  های  دسیسه  به  و  کند  می  عمل  درایت  با  و  »گلوبال  »  .بینانه  روزنامه  سردبیر  جین«  شی  هو 

ده« و سکوت کشورهای غربی درباره این اقدام  اتایمز« چین نیز در مقاله ای با اشاره به شهادت »محسن فخری ز

دانشمند   یک  اگر  کنید  تصور  نوشت:  آور  شرم  و  چه وحشیانه  بود،  شده  ترور  انگلیس  یا  و  آمریکا  در  برجسته 

چاینا دیلی از روزنامه های پر تیراژ انگلیسی زبان    ؟ افتاد!  سونامی محکومیتی علیه این اقدام در غرب به راه می  

تحلی در  بین لیچین هم  قوانین  برخالف  زاده  فخری  ترور شهید محسن  که  این  به  اشاره  نوشت:  با  المللی است 

ترور برنامه هسته   همچون  به متوقف شدن  نیز منجر  ترور  این  ایران،  دیگر  نخواهد شددانشمندان  ایران  دکتر    .ای 

قام معظم رهبری ایشان را  م  زاده معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع کهمحسن فخری

جمعه عصر  کردند،  توصیف  ایران  دفاعی  و  ای  هسته  برجسته  و  ممتاز  شهید   دانشمند  بلوار  در  آذرماه  هفتم 

مصطفی خمینی شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند و در شرق تهران در جریان یک عملیات تروریستی و بدست 

 .یدعناصر جنایتکار رژیم صهیونیستی به شهادت رس

 

 د موفقیت روی ماه فرود آم کاوشگر چین با 
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برداری از خاک سطح  برای نمونه« ۵-اعالم کرد، کاوشگر »چانگ ئه (CNSA) لی فضایی چینسازمان م -ایرنا -تهران

در   دیشب  ۵-به گزارش روزنامه دیلی میل، فضاپیمای چانگ ئه  .ماه، با موفقیت روی این قمر زمین فرود آمده است

سازمان ملی فضایی چین   .فرود آمده است در بخش روشن ماه با موفقیت  واقع «Mons Rumker» شمال منطقه 

این کاوشگر طی   را در ماه  ۴۸امیدوار است  آینده ماموریت خود  این     ساعت  برنامه ریزی ها در  تکمیل کند. طبق 

ب   ۲ود  ماموریت حد آن  از  و  ماه  مدار  در  یک فضاپیمای مستقر  به  و  آوری  ماه جمع  از خاک  نمونه  زمین  کیلوگرم  ه 

های ماه را به  چین این فضاپیمای بدون سرنشین را با این هدف پرتاب کرد که این فضاپیما سنگ    .ارسال می شود

تاکنون است. این   ۱۹۷۰یعی زمین از دهه  زمین بازگرداند. این اولین تالش یک کشور برای آوردن نمونه از قمر طب

و اگر همه چیز با موفقیت پیش رود اواخر ماه جاری نمونه ها    کاوشگر به زودی عملیات حفاری خود را آغاز می کند

های خاک کره  گویند بررسی نمونهمتخصصان درباره اهمیت تحقیق روی خاک کره ماه می   .گرداندرا به زمین بازمی 

با تاریخ خاک کره ماه و حتی فعالیتکاوشگر جمع آوری می   ماه که توسط این های خورشید شود، برای آشنایی 

نوامبر   ۲۸ساعت سفر    ۱۱۲پس از   کیلوگرم  ۲۰۰، با وزن هشت هزار و  ۵-کاوشگر چانگ ئه  .مک زیادی خواهد کردک

هایی را برای جمع ند تا نمونهمتر( در ماه حفاری ک  ۲.۱فوت )  ۷آذر( وارد مدار ماه شد. این کاوشگر قرار است    ۸)

 .روز طول بکشد ۲۳رود کل ماموریت آوری جمع کند. انتظار می 

 

 های صدور روادید برای اعضای حزب کمونیست چین اعمال کرد آمریکا محدودیت

قوانینی را برای محدودیت سفر اعضای حزب دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری مستقر در کاخ سفید    -ایرنا  -تهران

و خ اعمال کرده استانوادهحاکم چین  آمریکا  به  آنان  روز  رویترز به گزارش خبرگزاری  .های  آمریکا  وزارت خارجه   ،

بیانیه  اعتبار روادیدهای گردشگری و تجاری غیر مهاجران پنجشنبه در  این سیاست حداکثر مدت  ای اعالم کرد که 

از  برای اعضای حزب   را  آنها  ی  ۱۰کمونیست چین و اعضای خانواده  به  بیانیه    .دهدک ماه کاهش میسال  این  در 

آمده است که این اقدام با هدف حفظ کشور از نفوذ بدخیم این حزب صورت گرفته و این حزب در تالش برای نفوذ در  

وزارت خارجه آمریکا در این    .نه استهای شروراها از طریق تبلیغات، تهدید اقتصادی و دیگر فعالیت میان آمریکایی

شده   مدعی  از  بیانیه  بیش  که  حزب  این  که  مورد    ۹۰است  در  گزارش  و  تهدید  نظارت،  برای  دارد،  عضو  میلیون 

گروه ملیت و  آمریکاییهای چینی  اعزام می  -های  متحده  ایاالت  به  را  مامورانی  با     .کندچینی  وزارت خارجه چین 

نیروهای ضد چینی در    اعالم کرد: این اقدام مشخصا یک نوع سرکوب سیاسی توسطمحکومیت این اقدام آمریکا  

کارشناسان    .کنندآمریکا است که بواسطه تعصب ایدئولوژیک شدید و ریشه گرفته از ذهنیت جنگ سرد عمل می

می محدودیتمهاجرتی  به  توجه  با  کوویدگویند  مسافرتی  این  ۱۹-های  لغو  زمان  تا  چینی  مسافران   برای 

ازمحدودیت  ترامپ  خروج  با  )همزمان  ژانویه  ماه  در  نمی  ها  پیدا  معنایی  خیلی  سفید(  فقط  کاخ  روادید    ۶۱کند. 

هزار مورد در زمان مشابه در سال گذشته،    ۶۰های چینی در ماه اکتبر در مقایسه با  گردشگری و تجاری برای ملیت

کل به دنبال ممنوع الورود کردن اعضای حزب کمونیست    دولت آمریکا در تیر ماه امسال نیز در   .صادر گردیده است

 .های صدور روادید برای آنها قناعت کرده استود اما به محدودیت ب

 

 قانون کنترل صادراتی چین اجرایی شد 

قانون جدید کنترل صادراتی چین که بر اساس آن دولت این کشور، صادرات محصوالت و خدماتی که   -ایرنا  -تهران

 .رزیابی شوند را کنترل می کند از امروز چهارشنبه اجرایی شدقوه ابرای امنیت و یا منافع ملی این کشور تهدید بال 

مصارف   برای  آنها  از  بتوان  که  اقالمی  یعنی  نظامی،  کاالهای  ها  محدودیت  این  تایمز،  گلوبال  از  ایرنا  گزارش  به 

گیرد می  بر  در  را  کرد  استفاده  ها  داده  و  خدمات  فناوری،  تایید  .نظامی،  کسب  بدون  اقالم  این  مجصادرات  از  یه 

بود قرار   نخواهد  چین  از  صادرات  محدودیت  یا  و  ممنوعیت  فهرست  در  است  ممکن  خاصی  خارجی  های  شرکت 

https://www.irna.ir/news/84134333/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84134333/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84134333/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84132641/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


 
و ممکن است مجرم شناخته شوند  .بگیرند این قانون، متخلفان جریمه خواهند شد  این قانون صادرات   بر اساس 

  .ساخته شده اند را هم محدود می کند کشور  محصوالتی که با استفاده از مواد ارسال شده از چین در خارج از این  

این قانون واکنشی به محدودیت های اعمالی از سوی آمریکا بر شرکت های فعال در حوزه فناوری چین از جمله 

با کشورهایی که قوانین صادراتی را   در چارچوب این قانون، دولت چین می تواند    .و تنسنت است SMICهواوی،  

مطرح    ۲۰۱۶قانون کنترل صادرات چین که در      .ین کشور را نادیده می گیرند، برخورد کندافع ازیر پا می گذارند و من 

به تصویب رسید موجب تقویت نظارت صادرات کشور از طریق تعرفه ها و کنترل سختگیرانه    ۲۰۲۰و اواسط اکتبر  

علیه کشورها و مناطقی  ابل"  دومین اقتصاد بزرگ جهان به واسطه این قانون می تواند "اقدامات متق    .می شود

قانون  .که از اقدامات کنترل صادرات سو استفاده می کنند و امنیت و منافع ملی چین را تهدید می کنند، اتخاذ نماید

جدید بر قیمت فلزات کمیاب نیز موثر است. با توجه به این که بازار تاثیرپذیری صادرات این محصوالت را پیش بینی 

چین بزرگترین تامین کننده فلزات کمیاب در     .درصد افزایش یافت  ۱۵از اواخر اکتبر بیش از  ها  کرده بود، قیمت آن  

 .جهان است و این فلزات ماده اصلی محصوالت ریز و چیپ های الکتریکی محسوب می شوند

 

 هایی جدید آمریکا علیه مقامات چین تحریم

محدودیت   -ایرنا  -تهران اعمال  از  شب  جمعه  آمریکا  خارجه  مقامات  وزارت  از  شماری  برای  روادید  صدور  های 

بها به  امریکا در وب سایت خود    .های مخرب خبر دادنه فعالیت جمهوری خلق چین  ایرنا، وزارت خارجه  به گزارش 

در    .منتشر کرد کند"بیانیه ای با عنوان "ایاالت متحده تحریم هایی را علیه مقامات جمهوری خلق چین اعمال می

خا  دپارتمان  است،بیانیه  آمده  آمریکا  جمهوری رجی  مقامات  برای  روادید  های  حزب   محدودیت  و  چین  خلق 

خصوصی،  اطالعات  انتشار  و  سرقت  فیزیکی،  خشونت  به  تهدید  یا  استفاده  به  که  شود  می  اعمال  کمونیست 

جاسوسی، خرابکاری یا دخالت مخرب در امور سیاسی داخلی، آزادی علمی، حریم خصوصی شخصی یا فعالیت  

اندتجا آمریکا  .ری دست داشته  تاکید شده که  ادامه  از روشهای  از جمهوی خل در  به استفاده  ق چین می خواهد 

وزارت خارجه امریکا همچنین روز پنجشنبه قوانینی را برای   .زورگویی و ارعاب برای سرکوب آزادی بیان پایان دهد

و خانواده  اعضای حزب حاکم چین  آمریکا محدودیت سفر  به  آنان  کرده است  های  در    .اعمال  آمریکا  وزارت خارجه 

کردبیانیه  اعالم  روادید ،ای  اعتبار  مدت  حداکثر  سیاست  برای این  مهاجران  غیر  تجاری  و  حزب   گردشگری  اعضای 

وزارت خارجه چین با محکومیت این   .دهدسال به یک ماه کاهش می   ۱۰کمونیست چین و اعضای خانواده آنها را از  

ی ضد چینی در آمریکا  یک نوع سرکوب سیاسی توسط نیروها کرد: این تصمیم به طور مشخص  اقدام آمریکا اعالم

می عمل  سرد  جنگ  ذهنیت  از  گرفته  ریشه  و  شدید  ایدئولوژیک  تعصب  واسطه  به  که  کارشناسان   .کننداست 

می محدودیتمهاجرتی  به  توجه  با  کوویدگویند  مسافرتی  ا  ۱۹-های  لغو  زمان  تا  چینی  مسافران  ین برای 

نمیمحدودیت  پیدا  معنایی  خیلی  سفید(  کاخ  از  ترامپ  خروج  با  )همزمان  ژانویه  ماه  در  فقط  ها  روادید    ۶۱کند. 

هزار مورد در زمان مشابه در سال گذشته،    ۶۰سه با  های چینی در ماه اکتبر در مقای گردشگری و تجاری برای ملیت

است شده  ب  .صادر  در  نیز  امسال  ماه  تیر  در  آمریکا  حزب  دولت  اعضای  ورود  کردن  ممنوع  دنبال  به  کل  طور  ه 

 .های صدور روادید برای آنها قناعت کرده استکمونیست به ایاالت متحده بود اما به محدودیت 

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 سیر تحول سازمان همکاری شانگهای /  یادداشت پژوهشی

المللی در تواند نقش موثری در همکاری چندجانبه بینعظیم می  های با داشتن ظرفیتیسازمان همکاری شانگ

نوزدهمین  به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  .های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... ایفا کندزمینه 

https://www.irna.ir/news/84134863/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86
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https://www.irna.ir/news/84134863/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/research


 
شور نخست اجالس  کشور ای  همکاوزیران  سازمان  عضو  شانگ های   Shanghai Cooperationهای  ری 

Organization-SCO  ار شدو طی نوامبر( به صورت ویدئوکنفرانس به میزبانی کشور هند برگز  ۳۰آذر )  ۱۰، دوشنبه

دیدگاه  و  مواضع  تبیین  و  تشریح  به  رییس جمهور  اول  معاون  اسحاق جهانگیری،  دآن  زمینه های کشورمان  های ر 

فره و  امنیتی  اقتصادی،  )مختلف  قبل  هفته  سه  پرداخت.  جاری    ۲۰نگی  سال  آقای  (  ۲۰۲۰اکتبر    ۲۴-آبان  نیز 

اجالس سران کشور بیستمین  در  رئیس جمهور  اروحانی،  به  های عضو  و  ویدئوکنفرانس  قالب  در  که  ین سازمان 

برگزار شد، شرکت کرد. نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سازم هرچند »بختیار حکیم  میزبانی روسیه  ان اف« 

دائم  اما عضویت  تحولی سازمان ضروری عنوان کرده است،  برای سیر  را  اعضای جدید  ورود  همکاری شانگهای، 

فراگی این سازمان  در  منطقه ایران  هالهر  در  است.ای، همچنان  ابهام  از  رسمی جمهوری    ای  درخواست عضویت 

وافقت بیشتر اعضای رسمی، به خصوص  سال پیش به این سازمان ارائه شد و با وجود م  ۱۵اسالمی ایران، حدود  

 رسد سه عامل در این زمینه دخیل باشد:روسیه و چین، هنوز عضویت ایران قطعی نشده است. به نظر می

ت؛  های منوط به رأی موافق همه اعضاسرویکرد متفاوت اعضای کنونی؛ پذیرش عضو جدید در سازمان شانگ .  ۱

باید   شرایط و مقررات دو جانبه میان سازمان و کشور متقاضی عضویت  ضمن اینکه از جهت اداری و حقوقی هم 

 سند حقوقی میان طرفین تطبیق و امضا شود. ۲۸فراهم شود و حدود 

 های ظالمانه علیه ایران.ت ایاالت متحده و تحریمسیاس. ۲

تضاد است و به  ای عضو که با منافع دو قدرت چین و روسیه در  هتر از همه نفوذ و حضور آمریکا در کشور مهم.  ۳

های که در پروسه حل اختالفات  سازمان همکاری شانگ   شود.ساز دو عامل قبلی نیز محسوب میعبارتی زمینه 

های پنج« فعالیت  ریشه دارد، ابتدا تحت عنوان »شانگ   ۱۹۹۶های آسیای مرکزی در  سیه و کشور مرزی چین، رو

ومی سازما  ۲۰۰۱ژوئن    ۱۵  کرد  به  ازبکستان،  پیوستن  شانگبا  همکاری  »سازمان ن  این  یافت.  نام  تغییر  های 

منطقه میان کالن  همکاری دولتِی  هدف  با  فرهای«  و  اقتصادی  امنیتی،  جانبه  چند  کشور های  سوی  از  های نگی 

چن شد.  نهاده  بنیان  ازبکستان  و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  مغولستان چین،  ابتدا  بعد،  سال  د 

و در آخر بالروس به عنوان عضو ناظر به  (  ۲۰۱۲و افغانستان )(  ۲۰۰۵ایران، پاکستان، هند )  و سپس(  ۲۰۰۴)سال  

های با عضویت هند و پاکستان موافقت نمود و در نهایت عضویت  نگ سازمان شا  ۲۰۱۵در سال     سازمان پیوستند.

سال   در  کشور  دو  این  کشوردر    ۲۰۱۷کامل  سران  اجالس  قزاهفدهمین  کشور  در  عضو  تصویب  های  به  قستان 

های سازمان شانگ   رسید. ایران در کنار مغولستان، افغانستان و بالروس همچنان عضو ناظر این سازمان است.

از مهم نهادکه  با عضویت هند و های منطقهترین  ژئوپلیتیک و نظامی است،  ژئو اکونومیک،    ای و جهانی در حوزه 

ها حدود یک سوم مساحت، نیمی از  جغرافیایی این کشور   پاکستان، هشت عضو رسمی و دائمی دارد. محدوده

درصد   ۲۵رفته است. همچنین  های واقع در اوراسیا را در برگدرصد سرزمین  ۶۰درصد( و    ۴۵جمعیت جهان )حدود  

  رگترین سازمان همکاری متمرکز است. ای به عنوان بزرشد تولید ناخالص داخلی جهان در قالب این پیمان منطقه

شود. در حوزه تولید کنندگان و تولیدکنندگان انرژی دنیا را نیز شامل میهای بزرگترین بلوک مصرفگسازمان شان

ا و  قزاقستان  چین،  روسیه،  حدود  نفت،  می  ۱۷زبکستان  تولید  روز  در  نفت  بشکه  درحالیمیلیون    ۱۸۰که  کنند؛ 

ن متر مکعب اعالم شده است. اگر اعضای  تریلیو  ۴۰ها هم  تی دارند. ذخایر گازی این کشور میلیارد بشکه ذخایر نف

ز حضور چهار در حوزه نظامی نی  شود.ناظری همچون ایران در این محاسبه لحاظ شوند، این اهمیت دو چندان می

رای امنیت سازمان ملل  کشور دارنده تسلیحات اتمی )روسیه، چین، هند و پاکستان( که دو کشور عضو دائم شو

ا نهاد  این  اهمیت  بر  است.هستند،  شانگ   فزوده  همکاری  سازمان  مجموع  عظیم  در  ظرفیتی  داشتن  با  های 

های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... ایفا کند؛ البته المللی در زمینهتواند نقش موثری در همکاری چندجانبه بینمی

یجاد معاهده های گوناگونی همچون امنیتی و ازتعریف خود در عرصه اگر حول محور صرف اقتصادی نچرخد و به با



 
تأثر قدرت  و  تأثیر  و  نفوذ  از  و  بپردازند  ناتو(  )مانند  فرامنطقه دفاعی چندجانبه  و مداخلههای  بکاهد.ای  فرشته    گر 

 قدم؛پژوهشگر اداره پژوهش خبریم

 

 حضور بانوی دونده اصفهانی در رقابت های جهانی چین 

اردیبه ایران،  رکوردار  و  اصفهانی  دونده سرعتی  فصیحی  رقابت فرزانه  در  آینده  کشور شت سال  در  جهانی  های 

؛ رییس هیات دو و میدانی اصفهان گفت: این و سیما، مرکز اصفهان  خبرگزاری صدا به گزارش  .کندچین شرکت می

عنوان به  می   ورزشکار  شرکت  مسابقات  این  در  که  است  ایرانی  بانوی  درتنها  و  اردوی    کند  قالب  در  هفته  این 

به صربستان می رقابت   رود.تدارکاتی  در  با حجاب اسالمی  افزود: فصیحی  برکت  تا ها حاضر میمحمدرضا  شود 

، دونده و عضو تیم  ۱۳۷۱لد  فرزانه فصیحی متو  های بین المللی باشد.ادی از یک بانوی محجبه مسلمان در میداننم

او ایران است؛  زنان  میدانی  و  دو  دوی    ۲۰۱۶در سال    ملی  تیمیرشته  بخش  نقره  در    ۴۰۰در    ۴مدال  امدادی  متر 

در و  آسیا  سالن  داخل  میدانی  و  دو  قهرمانی  مسابقات  دوره  دو    ۲۰۱۸سال    هفتمین  رشته  برنز  متر    ۶۰مدال 

  ۶۰این بانوی دونده رکورددار دو    داخل سالن آسیا را به دست آورد.هشتمین دوره مسابقات قهرمانی دو و میدانی  

ایران است. زنان  و    متر  بنابر اعالم کنفدراسیون دو و میدانی آسیا بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی دو 

 شود. در هانگژو چین برگزار می ۱۴۰۰خرداد  ۲اردیبهشت تا  ۳۰االن(، میدانی آسیا )بزرگس

 

 تاد شی جینپینگ به مکرون پیام تسلیت فرس /   با درگذشت رئیس جمهور اسبق فرانسه 

گفت تسلیت  مکرون  به  را  فرانسه  اسبق  جمهور  رئیس  ژیسکاردستن  والری  درگذشت  چین،  جمهور  به   .رئیس 

الملل بین  سرويس  صداوسیما گزارش  روز   خبرگزاری  چین  دولتی  تلویزیون  پکن،  از  فرانسه  خبرگزاری  از  نقل  به 

اعال کجمعه  اسبق  م  جمهور  رئیس  ژیسکاردستن  والری  درگذشت  کشور،  این  جمهور  رئیس  جینپینگ  شی  رد 

شی جینپینگ در سخنانی که از تلویزیون چین   تسلیت گفت.  فرانسه را به امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود

ذار مهم ه گپخش شد گفت والری ژیسکاردستن رئیس جمهور اسبق فرانسه یک »دولتمرد برجسته فرانسه و پای

 خبرگزاری صداوسیما :منبع داشت«.انسجام اروپا بود که فرهنگ چین را دوست می

 

 برگزاری کنفرانس تجارت جهانی دیجیتال در چین /   به گزارش خبرگزاری صداوسیما از پکن

جمهوری اسالمی ایران برگزار شد که با استقبال خوب در حاشیه این کنفرانس، نمایشگاه تجارت دیجیتال با حضور  

کنندگان مواجه شد الملل به گزارش  .شرکت  بین  تجارت جهانی   اخبرگزاری صداوسیم سرویس  کنفرانس  پکن؛  از 

این رویداد   ر شد.رگزاهای مختلف در شهر ووهان چین بهایی از کشور ها و هیاتدیجیتال با حضور سفرا، دیپلمات 

شرکت اینترنتی صنعتی، همراه با   ۱۰۰کشور و همچنین    ۵۰هایی از  تجارت دیجیتال با مشارکت نمایندگان و هیات 

 ۳  کشاورززاده سفیر ایران در چین  -  ۲  دبیر کنفرانس  -  ۱  ها:مصاحبه  ت خارجی برگزار شده است.شرکت تجار  ۱۰۰

در حاشیه این کنفرانس،  /    چین: محمدرضا خالق وردی.    ی و گردشگریفعال صنایع دست  -  ۴  مسئول غرفه چین  -

که   شد  برگزار  ایران  اسالمی  جمهوری  حضور  با  دیجیتال  تجارت  نمایشگاه  شرکت  یازدهمین  خوب  استقبال  با 

ا به شرکت کنندگان مواجه شد. جمهوری اسالمی ایران با حضور در این نمایشگاه، بخشی از تولیدات کشورمان ر

های خود را در حوزه فناوری و اینترنت های مختلف آخرین دستاورد گان معرفی کرد. در این نمایشگاه، کشور کنند

 معرفی کردند.

 

 ب الیحه ضد چینی در مجلس نمایندگان آمریکا تصوی /  رویترز گزارش داد
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د قطع  موجب  حسابداری،  مقررات  اساس  بر  است  ممکن  که  را  ای  الیحه  آمریکا  نمایندگان  سترسی مجلس 

کرد تصویب  آمریکا شود  بازار  به  گزارش  .شرکتهای چینی  الم به  بین  ا  اخبرگزاری صداوسیم للسرویس  نقل  ز  به 

رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا الیحه ای را که ممکن است بر اساس مقررات حسابداری، موجب قطع دسترسی  

این اقدام با رای صوتی و متفق اعضای مجلس نمایندگان تصویب    .یب کردد تصوشرکتهای چینی به بازار آمریکا شو

مقام ارشد وزارت دادگستری    .دی تصویب کرده بودشد. پیشتر سنای آمریکا این الیحه را به اتفاق در ماه مه میال

گفت آسپن  موسسه  در  نشستی  در  چهارشنبه  روز  از   :آمریکا  میانه    ۱۰۰۰بیش  در  اخیرا  چینی   سرکوبمحقق 

را تعقیب  آمریکا  اقدام  این  اند. چین  ترک کرده  را  آمریکا  توسط چینی ها«  فناوری  بهانه »سرقت  به  آمریکا  دولت 

ویلیام اوانینا، رئیس شاخه ضد اطالعات دفتر    .کندنامید که حقوق بشر را جدا نقض می  سیاسی و تبعیض نژادی

عوا مدعی شد:  نشست  در همین  آمریکا  ملی  اطالعات  چیمدیر  بعدی مل  دولت  پرسنل  گرفتن  حال هدف  در  نی 

بگیرند.آمریکا هستند و تالش می ارتباط  بایدن  تیم جو  به  نزدیک  افراد  با  این شرکتهای هر ک  کنند  شوری مشمول 

پیندودو   فناوری  شرکت  بابا،  علی  نظیر  چینی  شرکتهای  بخصوص  قانون  این  حال  این  با  بود  خواهند  قانون 

(Pinduoduoنفت پتر( و شرکت  را هدف گرفته است.ی  را موظف می   وچاینا  این قانون همچنین شرکتهای دولتی 

 ارند به صراحت این مساله را اعالم کنند.کند در صورتی که در مالکیت یا کنترل یک دولت خارجی قرار د

 

 سازدآمریکا در مورد کار اجباری اویغورها در چین اخبار جعلی می  :چین اعالم کرد 

به    .سازنددر منطقه سین کیانگ می   های جعلی در مورد کار اجباریستمداران آمریکایی خبرچین اعالم کرد: سیا

به نقل از خبرگزاری رویترز از پکن، چین روز پنجشنبه اعالم کرد:   خبرگزاری صدا و سیما گزارش سرویس بین الملل

آم خبر سیاستمداران  کشور  ریکایی  غرب  شمال  در  کیانگ  سین  منطقه  در  اجباری  کار  مورد  در  جعلی  های 

مریکا اصول بازار  ن در اظهارات روزانه خود، گفت: اقدامات آهوا چونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چی  سازند.می

شد که واشنگتن واردات   این اظهارات پس از آن مطرح   کند.را تضعیف کرده است و افراد را از اشتغال محروم می

ای تولید شده توسط شرکت تولید و ساخت سین کیانگ را به اتهام اشتغال اجباری اقلیت بازداشته  محصوالت پنبه

 خبرگزاری صداوسیما :منبع شده اویغور، ممنوع کرد.

 

 ضد منطقه سین کیانگ چین   تحریم های آمریکا بر :خبرگزاری رویترز گزارش داد

پنبه ترامپ تحریم  با ممنوعیت واردات محصوالت  را  از یک شرکت در  های اقتصادی بر منطقه سین کیانگ چین  ای 

داد افزایش  منطقه  الملل  .این  بین  سرویس  گزارش  سیما به  و  صدا  از   خبرگزاری  نقل  از  به  رویترز  خبرگزاری 

ای از های اقتصادی بر منطقه سین کیانگ چین را با ممنوعیت واردات محصوالت پنبه دولت ترامپ تحریم  واشنگتن،

داد.  یک افزایش  منطقه  این  در  اقلیت    شرکت  اجباری  اشتغال  از  چینی  شرکت  این  آمریکایی،  مقامات  گفته  به 

می  استفاده  ایغور  ادمسلمان  وکند.  گمرک  و    اره  پنبه  واردات  کرد:  اعالم  چهارشنبه  روز  آمریکا  مرزی  حفاظت 

این    کند.تولیدکنندگان چینی، ممنوع می  ای را از شرکت تولید و ساخت سین کیانگ یکی از بزرگترینمحصوالت پنبه

ز  ارد، یکی ا های چینی فروشنده منسوجات و پوشاک به آمریکا بگذاقدام که ممکن است تأثیری گسترده بر شرکت 

در هفته ترامپ  اقدام دولت  برای سختچندین  ترامپ  ریاست جمهوری  آخر  آمریکا علیه چین  های  تر کردن موضع 

کنت کوچینلی    سازد.ها بین آمریکا و چین دشوارتر می برای جو بایدن برای کاهش تنشاست. این اقدام اوضاع را  

را آمریکا برچسب ساخت چین  امنیت داخلی  ار خواند. وی در کنفرانسی خبری گفت: برچسب هشد  مقام وزارت 

پنبه ارزان  شده»محصوالت  وارد  چین  از  اگر  بخرید،  دوستانتان  یا  خانواده  برای  است  ممکن  که  شاید   ای  باشد، 

امروز است.« دنیای  در  اجباری باشد که نقض فاحش حقوق بشر  کار  ادامه گفت:   حاصل  در  آمریکایی  این مقام 

کند هایی را نقل می سازمان ملل گزارش  سن کیانگ همچنان در حال بررسی است.اسر منطقه  واردات پنبه از سر

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


 
چین بدرفتاری با اقلیت ایغور   شوند.ی و وادار به کار میها نگهدارکه بر اساس آن، یک میلیون مسلمان در اردوگاه 

اردوگاه  این  است  کرده  اعالم  و  رد  افراط را  با  مبارزه  برای  آموزش  مراکز  معاون    ند.گرایی هست  ها  اسمیت،  برندا 

تحریم که  درحالی  گفت:  آمریکا،  مرزی  و حفاظت  گمرک  اداره  آمریکا ساختار اجرایی  داری  وزارت خزانه  های  های 

شرکت اقدام،  این  است،  داده  قرار  هدف  را  چینی  شرکت  این  شرکتمالی  و  پوشاک  محصوالت های  حمل  های 

یک تاجر پنبه در   کند.سیاری از مراحل زنجیره تأمین خود وادار میصوالت از بای به آمریکا را به حذف این محپنبه

پنبه  منسوجات  همه  واردات  تقریباً  اقدام  این  گفت:  راچین  چین  می  ای  ممنوع  آمریکا  خبرگزاری  :منبع  کند.به 

 صداوسیما

 

 فضایی چین از کره ماه به سمت زمین بازگشت سفینه /  تلویزیون دولتی چین اعالم کرد 

کرد سفینه فضایی چانگ  اعالم  دولتی چین  زم  ۵-ایتلویزیون  به سمت  ماه  از کره  بازگشت  ادر حال  به    .ستین 

الملل بین  سرويس  صداوسیما گزارش  تلو خبرگزاری  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  کرد  به  اعالم  چین  دولتی  یزیون 

از کره ماه به سمت زمین است  ۵-ایسفینه فضایی چانگ بازگشت  بنابر اعالم خبرگزاری رسمی چین،    .در حال 

هایی از  اوشگر چینی روز سه شنبه با موفقیت بر روی کره ماه فرود آمد. مأموریت این کاوشگر جمع آوری نمونهک

شود. چین در اوایل موریت، مرحله جدیدی از برنامه فضایی چین محسوب میاین مأ  .باشدها در کره ماه می هصخر

 .را در نیمه پنهان ماه فرود آورد میالدی موفق شد برای اولین بار در جهان یک کاوشگر ۲۰۱۹سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 :3۷  هفته یثدح

 ( بمناسبت روز دانشجو)  «م و دانشعل»

 :ودرمف ،د با شن نداو خا او رب اخد  مالس که پیامبر بزرگ اسالم

 لعِلمِ وَشَرُّ الدُّنیا وَاآلِخرَةِ مَعَ الجَهلِ ؛ الدُّنیا وَاآلِخرَةِ مَعَ ا َخیرُ

 .دنیا و آخرت با دانش است و شرّ دنیا و آخرت با نادانى خیر

 (1۷0، ص۷9)بحاراالنوار، ج

 ( بمناسبت روز دانشجو)«طلب علم»  :دوم  یثدح 

 :ودرمف   ،دبا  شنندا و خا او رب اخد مالس  کهپیامبر خدا 

 . ؛ فإنَ طَلَبَ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِم  اُطلُبوا العِلمَ ولَو بِالصِّینِ

دانش را فرا گیرید، گرچه درچین باشد؛ زیرا طلب دانش بر  

 انى واجب است. هر مسلم

 . ۲8698،  ۲869۷ال : کنز العمّ



 

 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

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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