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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 وگو با آمریکا تحت دولت بایدنچین خواستار تقویت گفت

شنبه گفت چین انتظار دارد تحت دولت آتی جو بایدن، وانگ ونبین"، سحنگوی وزارت خارجه چین روز سه" : ايسنا

تقویت گفت  به  با پکن کنداقدام  آمریکا روز دوشنبه   .وگو و توسعه همکاری  انتخاباتی  به گزارش اسپوتنیک، کالج 

نالد ترامپ، رأی دو   ۲۳۲رأی الکترال را در مقابل    ۳۰۶بایدن را به عنوان رئیس جمهور بعدی این کشور تأیید کرد و او  

آورد به دست  آمریکا  کنونی  ریاست  .رئیس جمهور  انتخابات  نتایج  اعالم  به  ما  توجیهی گفت:  در یک جلسه  وانگ 

آذر( پیامی به آقای بایدن فرستاد و انتخاب   ۵نوامبر ) ۲۵جمهوری توجه کردیم. شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در  

م گفت.  تبریک  را  آمریکا  ریاست جمهوری  برای  گفت ا فرض میاو  باید  آمریکا  و  که چین  را  کنیم  ارتباط خود  و  وگو 

با روحیه بدون درگیری، احترام متقابل و شراکت سودمند متقابل را ارتقا دهند، اختالفات را   تقویت کنند، همکاری 

 ۴کم  ت در حالی که بایدن آماده اشغال کاخ سفید به مدت دس .حل کنند و توسعه سالم و باثبات را تسهیل بخشند

می میسال  حدس  جهان  در  مقامات  و  متخصصان  بسیاری  شکاف  شود،  نمایانگر  او  جمهوری  ریاست  که  زنند 

ترامپ است رویکرد سیاست خارجی  با  روابط   .عمیقی  ترامپ،  دولت  تحت  زیرا  مهم است  پکن  برای  ویژه  به  این 

ب را  پکن  واشنگتن،  و  کرده  پیدا  تنزل  توجهی  قابل  طرز  به  چین  و  نقض  آمریکا  غیرمنصفانه،  اقتصادی  اقدامات  ه 

گیری کرونا متهم کنگ و عدم شفافیت در رابطه با همهحقوق بشر در برخی مناطق، تخطی به وضعیت ویژه هنگ 

 .کرده است

 چین باید بر اساس احترام متقابل باشد -پکن: رابطه آمریکا

که  سخن : فارس کرد  تأکید  بایدن  دولت  با  همکاری  توسعه  برای  امیدواری  ابراز  ضمن  چین  خارجه  وزارت  گوی 

باشد احترام متقابل  بر اساس  باید  آینده  در  وزارت امور خارجه چین »  .همکاری دو کشور  ونبین« سخنگوی  وانگ 

بعنوان   بایدن«  »جو  رسمی  تأیید  از  با  رئیسپس  دوجانبه  روابط  تقویت  خواستار  متحده  ایاالت  منتخب  جمهور 

شد )سه  .واشنگتن  امروز  بامداد  آمریکا  گزینندگان  برگزینندگان  مجمع  رأی  با  کرد  اعالم  محلی  وقت  به  شنبه( 

جمهوری عبور  رأی برای پیروزی در انتخابات ریاست  ۲۷۰)الکتورها( ایالت کالیفرنیا به بایدن، او توانسته از حد نصاب 

بنا بر گزارش خبرگزاری »شینهوا«، ونبین در کنفرانس خبری خود در خصوص تأیید بایدن در مجمع گزینندگان   .کند

جمهور منتخب ایاالت متحده آمریکا گفت: »چین نتایج انتخابات را مشاهده کرده است« و »شی آمریکا بعنوان رئیس 

رئیس راجینپینگ«  خود  تبریک  پیام  چین  تاریخ    جمهور  است  ۲۵در  کرده  ارسال  بایدن  به  آذرماه(  )پنجم   .نوامبر 

تقابل، احترام  تعارض، عدم  آمریکا روحیه عدم  تا دو کشور چین و  ادامه خواست  در  سخنگوی وزارت خارجه چین 

یب و  برد را حفظ کنند و برهمکاری تمرکز کرده و اختالفات را مدیریت کنند تا توسعه بدون ع-دوجانبه و همکاری برد

پیش از این، کرملین اعالم کرد که »والدیمیر پوتین« در پیامی تلگرامی    .نقص و مداوم روابط دوجانبه را تقویت کنند

جمهور روسیه ضمن آرزوی موفقیت  رئیس  .به بایدن برای پیروزی نهایی در آراء مجمع گزینندگان تبریک گفته است

رئیس  بایدن  جو  ابراز  برای  آمریکا  منتخب  اختالفات  جمهور  رغم  به  کشور  دو  روابط  بهبود  امکان  که  کرد  اطمینان 

دارد وجود  آمریکا می  موجود  و  روابط روسیه  بهبود  که  کرد  تاکید  پوتین همچنین  از  والدیمیر  بسیاری  به حل  تواند 

بین  موضوعات  و  کند.  مسائل  کمک  »گزیننده  ۵۳۸  المللی  به  موسوم  رئیسنماینده  در    جمهور«های  شرکت  با 

ایالت  در  دادندجلساتی  انتخابات  نامزد  دو  از  یکی  به  مردمی  آرای  نتایج  اساس  بر  را  رأیشان  خود  اعضای   .های 

دی ماه( آراء مجمع گزینندگان را مورد تأیید قرار دهد و پس از آن   ۱۷) ۲۰۲۱ژانویه  ۶کنگره آمریکا قرار است در تاریخ 

پس از   .ژانویه )اول بهمن ماه( آغاز به کار خواهد کرد  ۲۰ور آمریکا در تاریخ  جمهبایدن بعنوان چهل و ششمین رئیس 



 
رئیس ترامپ«  »دونالد  گزینندگان،  مجمع  در  بایدن  نهایی  خود تأیید  توییتر  صفحه  در  که  پیامی  در  آمریکا  جمهور 

زد باز  سر  شکست  پذیرش  از  و  شد  انتخابات  در  تقلب  مدعی  هم  باز  کرد،  کرد:  .منتشر  تصریح  پیام  این  در  وی 

حترم میشیگان این گزارش حماسی را منتشر کرد. در  »بسیاری از آرای ترامپ به بایدن منتقل شد. قاضی بسیار م

نمی جعلی  انتخابات  این  دارد.  واقعیت  کشور  جای  جمهوریهمه  بیاورد.  دوام  پیروزی  تواند  بکنید.  کاری  خواهان 

از طرف دیگر، بایدن در واکنش به پیشتازی خود در آراء برگزینندگان این   .«رأی  ۷۵.۰۰۰.۰۰۰بزرگ در ایالت کلیدی!  

  .ای جدید در تاریخ این کشور استگفت اکنون زمان شروعی تازه و رقم زدن صفحه کشور،

 تازی سینمای چین در رکود جهانی اکرانیکه

میدرحالی  را  خود  روزهای  بدترین  دارند  چینی  بیماری  شیوع  خاطر  به  جهان  سینمایی  بازارهای  گذرانند، که 

ها ترین فیلمگذراند. پرفروش اش را از سر میفروشد و روزهای نسبتا معمولیسینماهای چین کرور کرور بلیت می

فروشند، اما در مقابل »رفیق گرمابه« که  یون دالر میمیل  ۱۰در بازار بزرگ سینمای آمریکا در روزگار کرونا کمتر از  

 .اش در مسیر یک رکوردشکنی استمیلیون دالری تنها در روز افتتاحیه   ۲۸/  ۱یک فیلم کمدی چینی است با فروش  

اند. میلیارد تومان فروش داشته   ۶های روی پرده تا امروز حدود  به گزارش خبرگزاری مهر؛ در ایران هم که همه فیلم

کارگردانی یی ژنگینگ داستان غیرقابل  دهد. این فیلم بهجاری نشان می قمی که ورشکستگی سینما را در سال ر

کند. شرکت گرم کار میاش را از دست داده و در یک استخر آبکند که حافظه باوری از یک بچه پولدار را روایت می

برداری کرده است. به گفته این شرکت اش کپیمعنوی واچر شکایت کرده که فیلم از یکی از امالک ای مونتهیه کره

واچر در منتشر شده بود، از همین محتوا برخوردار است. مون Naver فرمیک کمیک اینترنتی که نخستین بار در پلت

ای ای که جمعه منتشر کرد توضیح داد که با واندا غول تهیه و توزیع و نمایش چینی، مشغول تهیه فیلمنامهبیانیه 

لغو کرد اما خودش    ۲۰۱۸گوید واندا قرارداد را در سال  وده که »یی« قرار بود آن را کارگردانی کند. این شرکت میب

ها برای مذاکره و رسیدن به تفاهم را نادیده گرفته است. »رفیق مشغول ساخت اقتباسی جدید شد و تمام تالش

را به خود اختصاص داده است. گفته شده فروش  درصد از فروش روز جمعه و شنبه سینماهای چین    ۴۵گرمابه«  

میلیون دالر    ۷۲/  ۶میلیون دالر بوده که در مقایسه با فصل پیش در همین آخر هفته که    ۶۱/  ۷آخر هفته در چین  

هفته آخر  در  که  است  درحالی  این  است.  کمتر  تاحدودی  در  بود،  هالیوودی  جدید  فیلم  هیچ  گذشت  که  ای 

میلیون دالری شروع کرد و    ۶تنها انیمیشن ژاپنی »دورامون« که کارش را با فروش    سینماهای چین اکران نشد و 

در مقام چهارم فروش نشست، فیلم خارجی جدید سینماهای این کشور بود. در بین این دو فیلم نیز فیلم »پایان  

بی فروش  عشق  با  باکس   ۱۱پایان«  راس  در  پیش  هفته  که  فیلم  این  گرفت.  جای  دالر  جای آفمیلیون  چین  یس 

هم در  «  ۲درصد افت فروش را تجربه کرد و در مقام دوم جای گرفت. انیمیشن »کرودها    ۵۰داشت در این هفته  

میلیون دالر در این هفته فروخت، اما در چین   ۳که در آمریکای شمالی تنها  چین به فروش خود ادامه داد و درحالی

 .ه سوم فروش قرار گرفتمیلیون دالری را ثبت کرد و در جایگا ۶/ ۴فروشی 

 های معیوب در چین فراخوان برای اینفینیتی

دستگاه خودروی خود را در این کشور    ۲۳۶گذاری نیسان )چین(  دولت چین اعالم کرد که شرکت سرمایه : تسنیم

کننده مقررات کیفی چین اعالم کرد  ازمان تنظیم به دلیل نقص فنی فراخوان خواهد کرد. شینهوا گزارش داد که س

)چین(  که شرکت سرمایه  نیسان  به  ۲۳۶گذاری  کشور  این  در  را  خود  فراخوان دستگاه خودروی  فنی  نقص  دلیل 

 Infiniti Q۷۰L ای اینترنتی نوشت: این فراخوان شامل خودروهای وارداتی از مدلدولت چین در بیانیه  .خواهد کرد

های معیوب در  اند. در این بیانیه آمده است: میل گاردان تولید شده   ۲۰۱۸مارس    ۲۰و    ۲۰۱۲مه    ۱۵شود که بین  می



 
باعث وقفهاین مدل می کنند. توانند  ایجاد  ایمنی مسافران  برای  را  و خطراتی  نیرو شوند  انتقال  در  ناگهانی  های 

موتو اینفینیتی  فنگ  دانگ  از طریق شرکت  نیسان چین  بیانیه،  این  به براساس  را  رایگان ر، قطعات معیوب  صورت 

 .کندتعویض می

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایش یافت   ۲۸نرخ رسمی  ؛ ۹۹آذر  ۲۶

آذرماه( اعالم کرد که در مقایسه با دیروز   ۲۶ارز را برای امروز )چهارشنبه،  ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی  -ایرنا -تهران

به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم بانک    .ارز ثابت ماند  ۱۳ارز کاهشی شد، همچنین نرخ    ۶ارز افزایشی و    ۲۸نرخ  

  ۴۶۲هزار و    ۵۶هزار ریال، هر پوند انگلیس    ۴۲مرکزی، امروز هر دالر آمریکا برای بدون تغییر نسبت به روز گذشته  

سوئد  کرون ریال،  ۴۲۷هزار و    ۴۷ر فرانک سوئیس  همچنین ه  .گذاری شدریال قیمت  ۶۷هزار و    ۵۱ریال و هر یورو  

ریال، درهم   ۵۷۲ریال، روپیه هند    ۸۶۲هزار و    ۶دانمارک   کرون ریال،  ۸۱۸نروژ چهار هزار و   کرون ریال،  ۱۳پنج هزار و  

 ۱۵۰هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۵۲۹هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱امارات متحده عربی  

ریال، دالر    ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹کنگ پنج هزار و  ریال، دالر هنگ   ۵۶۹هزارو    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن  

بانک مرکزی، امروز هر  در تابلوی  .گذاری شدریال ارزش   ۸۳۰هزار و    ۲۹ریال و هر دالر نیوزیلند    ۱۳هزار و    ۳۳کانادا  

هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۳ریال، روبل روسیه    ۳۵۹یر ترکیه پنج هزار و  ریال، ل  ۸۱۹هزار و    ۲راند آفریقای جنوبی  

و    ۵۳۹ دینار عراق سه هزار  یکصد  لیر سوریه    ۵۲۹ریال،  استرالیا    ۸۲ریال،  دالر  و    ۳۱ریال،  ریال    ۵۵۱هزار  ریال، 

و    ۱۱سعودی   بحرین    ۲۰۰هزار  دینار  و    ۱۱۱ریال،  سنگاپور    ۷۰۳هزار  دالر  و    ۳۱ریال،  ریال،   ۵۳۲هزار 

و    ۴۹بنگالدش   تاکای یکصد و    ۲روپیه سریالنکا    ۱۰ریال،    ۵۳۷هزار  )برمه(   کیات ریال،  ۲۴۵هزار  ریال،    ۳۲میانمار 

  ۲۱۹هزار و    ۳۱ریال و هر دینار لیبی    ۷۲۰ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    ۵۵۲هزار و    ۳۵یکصد روپیه نپال  

قیمت گزارش براساس  .گذاری شدریال  یوان چین  این  و    ۶، هر  یکصد  ۴۲۰هزار  و    ۱۳۹تایلند   بات ریال،    ۷۴۲هزار 

  ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۴۴۲هزار و    ۳۸جنوبی  کره وون هزارریال، یک   ۳۶۸هزار و    ۱۰مالزی   رینگیت ریال،

هزار    ۲وپیه اندونزی  هزار رریال، یک   ۷۹۰هزار و    ۱۲ریال، الری گرجستان    ۹۹۹هزار و    ۹ریال، یکصد تنگه قزاقستان  

  ۷۲۱هزار و    ۲۴آذربایجان   منات ریال،  ۶۴۴هزار و    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۷۱و  

جدید ونزوئال چهار  بولیوار ریال،  ۷۱۷ریال، سامانی تاجیکستان سه هزار و    ۴۰۸هزار و   ۸۷فیلیپین   پزوی ریال، یکصد

 .ریال تعیین قیمت شد ۸۰هزار و   ۱۲دید ترکمنستان ج منات ریال و ۲۰۶هزار و 

 

 رسانه های چین: خروج از برجام بدترین اقدام ترامپ بود

»دونالد   -ایرنا-پکن گذشته  سال  چهار  راهبردهای  که  باورند  این  بر  چین  های  رسانه  و  کارشناسان  از  بسیاری 

آم از  ترامپ« رییس جمهوری  نیز خروج یکجانبه وی  آن  بدترین  و  بوده  زا  تنش  و  برای خاورمیانه بسیار مخرب  ریکا 

بسیار   به گزارش ایرنا، تحلیل کارشناسان و رسانه های چین نشان می دهد که ترامپ سیاست های  .برجام است

لویزیون مرکزی چین در ت  .تحریک آمیزی در قبال خاورمیانه داشته است و در مورد ایران بسیار بد عمل کرده است

دنبال   به  او همواره  است:  نوشته  خاورمیانه  برای  ترامپ  ویرانگر  و  مخرب  میراث  درباره  خود  تحلیل های  از  یکی 

داد انجام  تهران  علیه  منفی  بسیار  اقداماتی  و  بود  ایران  علیه  تحریم  و  حداکثری  »آندره    .فشار  قول  از  گزارش 

طور غیرقانونی دستور   مسکو می نویسد: ترامپ همان کسی است که به  کوریبکف« از تحلیلگران بین المللی در

کوریبکف با    .ترور سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده ارشد و بزرگ ایران را در ابتدای سال جاری در عراق صادر کرد

ز حمالت به  ا یاداوری اینکه آمریکا در کل خاورمیانه در دوران ترامپ اقدامات نادرستی داشته است گفت: این کشور

https://www.irna.ir/news/84149865/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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/84149865/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%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/84147099/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%88%D8%AF


 
با ایران القا می کرد این در شرایطی است که   نیابتی  یمن توسط برخی از کشورها حمایت کرد و آن را به جنگ 

لیو شیانگ« دیگر تحلیلگر مسایل خاورمیانه بر این  »  .تهران همواره ارتباط نظامی با حوثی ها را تکذیب کرده است

ایران در دوران ترامپ باعث شد تا نظام بین المللی دچار اختالف باور است که تحریم ها و فشارهای آمریکا علیه  

شود به طوری که بسیاری از کشورها نتوانستند مراودات تجاری عادی با ایران داشته باشند و تنش ها همواره بر  

است بوده  فزاینده  اقدامات  این  که  »  .سر  گوید  می  چین  از  خاورمیانه  مسایل  کارشناس  دیگر  مینگ«  لی  خوا 

شورهایی نظیر چین و روسیه روابط نزدیکی با ایران دارند و به رغم فشارهای آمریکا این مناسبات را حفظ کردند  ک

نیست کافی  این  روبرو شدند اما  فراوانی  مشکالت  با  اروپایی  که   کشورهای  است  مهم  بسیار  توافق  یک  برجام 

خبرگزاری    .عهداتشان پایبندی نشان دهنددولت چین هم از آن حمایت کرده است و می خواهد همه طرف ها به ت

شینهوا هم در یکی از گزارش های تحلیلی خود آورده است که امروز ریشه بسیاری از تنش ها در منطقه همین  

او بود که به دلیل خروجش از برجام باعث این همه مشکالت و نابسامانی ها شد و   اقدامات یکجانبه ترامپ است

رسانه های چین    .تباطات معمول و مشروع دیگر کشورها با ایران جلوگیری به عمل آوردبه دلیل تحریم هایش از ار

همچنین می افزایند که امروز نیز ترامپ به دنبال مشروعیت بخشیدن به اسراییل است و از جمله می کوشد تا در 

این سیاست   ار کنندواپسین روزهای حکومت خود باعث شود تا دولت های بیشتری با اسراییل ارتباط رسمی برقر

به دنبال خواهد داشت آینده مشخص خواهد کرد که چه چالش هایی  تلویزیون مرکزی "  .در  سی سی تی وی" 

چین در این باره نوشته است: ترامپ بود که ادعاهای اسرائیل در مورد مالکیت بر بلندی های جوالن در سوریه را 

نی برانگیزی  بحث  مشابه  ادعاهای  و  شناخت  رسمیت  غربی  به  صحرای  مناقشه  مورد  در  و  مراکش  درخصوص  ز 

وی تحریم های   گزارش ادامه می دهد که    .مغایر با قوانین بین المللی و کامال یک جانبه است داشته که اینها نیز

دست به بمباران های غیرقانونی با توجیهات غیرواقعی زد و تالش کرد تا ارتش   علیه سوریه وضع کرد و بیشتری

کوریبکف در    .نیروهای آمریکا امروز هم مانع پیشبرد گفت و گوهای صلح در سوریه می شوند سوریه را تضعیف کند

پایان جنگتحلیلی راجع به سیاست ه بر  ترامپ  آورده است: شاید  ترامپ در خاورمیانه  پایان    ای مخرب  های بی 

و   اما سیاست ها  منطقه است  در  آمریکایی  نظامیان  کاهش  دنبال  به  و  کند  تاکید می  در خاورمیانه  آمریکا  برای 

راهبردهای او باعث بروز خالء های زیادی شده است و حتی چنین اقداماتی می تواند موج تازه ای از تروریسم را  

رسانه     .تقاد فزاینده کشورهای منطقه از دولت ترامپ شده استدر منطقه به دنبال داشته باشد و همین باعث ان

های چین نوشته اند میراث ترامپ برای خاورمیانه مبهم و ناامید کننده و پر از سیاست های تحریک آمیز و پرتنش  

و تنش  خالء های امنیتی   حتی موفقیت هایی را که ترامپ از آنها می گوید می تواند بسیار بحث برانگیز باشد است

های فزاینده و ناتمام ماندن درگیری های نظامی و ترور سردار ایرانی و حمایت های بی دریغ از اسراییل از جمله 

شود می  آنها  به  شدیدی  انتقادهای  امروز  که  راهبردهاست  آنچه      .این  است:  حاکی  چین  تلویزیون  گزارش 

چهار سال گذشته نشان داده   ها و تحریکات استسیاست خاورمیانه بزرگ ترامپ یاد می شود، ملغمه ای از تنش  

است بوده  منفی  خاورمیانه  برای  ترامپ  راهبردهای  روند  با   که  عربی  کشورهای  از  برخی  بین  که  معامالتی 

اسراییل با واسطه دولت ترامپ انجام می شود، مناقشه برانگیز شده است و برخوردهای بسیار تند و نادرست و 

باید از سوی فشارها و تحریم ها علیه   ایران و سوریه و دامن زدن به ادعاهای ارضی و مرزی تحرکاتی است که 

   .جامعه جهانی محکوم شود

 

 آسیای دور با اروپا دهکده لجستیک ماکو؛ بارانداز ارتباط 

با ترکیه، منطقه قفقاز و اروپا قرار  منطقه آزاد ماکو در آذربایجان غربی که در شاهراه ارتباطی ایران    -ایرنا  -ارومیه

ای، دارد، دارای ظرفیت لجستیکی قابل توجهی است که با توجه به قابلیت های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده 

است اروپا  با  دور  آسیای  ارتباطی  بارانداز  به  شدن  تبدیل  برای  ریزی  برنامه  حال  لجستیک،    .در  ایرنا،  گزارش  به 

https://www.irna.ir/news/84147560/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84147560/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84147560/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7


 
های لجستیکی  های تجاری را زیرساختش تجاری و صنعتی دارد زیرا بخش بزرگی از زیرساختقرابت زیادی با آمای

می میتشکیل  ساده  طور  به  شود،  ترکیب  تجاری  آمایش  با  موضوع  این  اگر  که  و  دهد  گسترش  که  گفت  توان 

زیرساختبهره از  بهینه  بهرهبرداری  به  رسیدن  به  کشور  تجاری  میهای  منتهی  ب  .شودوری  مرز وجود  زرگترین 

به   اصلی این منطقه آزاد است که می تواند این منطقه را هایاز مزیت  یکی زمینی کشور در داخل محدوده ماکو

کند فراهم  را  ترانزیت  و  واردات  صادرات،  افزون  روز  رشد  و  کرده  تبدیل  لجستیکی  در    .هاب  گذاری  سرمایه 

المللی  زیرساخت بین  نقل  و  حمل  و  لجستیک  به  مربوط  جدی  های  کار  دستور  در  ماکو  آزاد  منطقه  محدوده  در 

ها و جاده های واقع در محدوده منطقه  استانداردسازی و توسعه راه  .سازمان منطقه آزاد در این شهرستان است 

فعالیت  ماکو،   آزادازعمده  راستا   های منطقه  این  در  که  در حال    ۵۰بوده  ترانزیت منطقه  از مسیر سنتی  کیلومتر 

ایجاد و احداث تیر پارک در بزرگترین    .بزرگراه است که در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید   تبدیل شدن به

اساسی و خواسته به جا و    و مرز زمینی در دروازه ورودی کشور ترکیه و اروپا، یکی از نیازهای   منطقه آزاد کشور

صوصی با مشارکت سازمان منطقه آزاد  شده که بخش خ های مهم لجستیکی بوده و این امر سبباز زیر ساخت 

کند اجرایی  تریلرها  پارک  برای  طرحی  گسترش    .ماکو  دنبال  به  ماکو  آزاد  منطقه  در  اگر  نظران،  صاحب  گفته  به 

و صادرات   تولید  آن،  و صادرات  فرآوری محصوالت معدنی  و صادرات صنایع دستی،  تولید  صنعت گردشگری، رشد 

استا و  ملی  درآمد  و  تبدیلی  و  صنایع  مراکز  باراندازها،  ایجاد  در  آن  اصلی  حل  راه  هستیم،  پایدار  اشتغال  و  نی 

ای از فعالیت لجستیکی در دنیای امروز تجارت از سوی شبکه  .های لجستیکی، صادراتی و گردشگری استهاب

طرح عملکرد لجستیکی به عنوان اهداف مهم توسعه کشورها م شود که در این میان، بهبود و ارتقایهدایت می

گذاشته است به جای  اقتصادی کشورها  فعالیت  بر  را  آثار مطلوبی  و  زیرساخت   .بوده  در  تغییر  راستا،  این  ها در 

های لجستیکی و  المللی است و باید در این راستا به ساخت و ایجاد شهرها و دهکدهای و بینالزمه تجارت منطقه 

 .بنادر خشک همتی جدی گمارده شود

معاون لجستیک و حمل نقل سازمان منطقه آزاد ماکو  //    هراه ترانزیتی بین آسیا و اروپا استمنطقه آزاد ماکو، شا

کارس، مسیر ریلی عبوری از    -با برقراری اتصال ریلی تبریز   در این باره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه

ا خواهد بود، افزود: زمان حمل ریلی بار از چین ترین گزینه حمل بار بین شرق آسیا و جنوب و مرکز اروپ ایران سریع

 .به اروپا تقریبا یک سوم زمان حمل دریایی بوده و برای کاالهای با ارزش افزوده باال توجیه پذیر و اقتصادی است

زمان حمل، چین برای توسعه مناطق غربی و کمتر توسعه یافته خود  مهدی صفری مقدم افزود: عالوه بر مساله

ر شرقی این کشور فاصله زیادی دارند، استراتژی تبادل زمینی مواد اولیه و کاال را در نظر دارد و از این که از بناد 

حیث طرح توسعه مجموعه ای از کریدورهای زمینی را در قالب ابتکار کمربند و جاده دنبال می کند و در این میان  

وی با بیان    .کاال بین چین و جنوب و مرکز اروپاست  کریدور ریلی عبوری از ایران، اقتصادی ترین مسیر تبادل ریلی

تبریز   آهن  راه  احداث  مستلزم  آن  از  برداری  بهره  و  مسیر  این  فعال شدن  مفقوده   -اینکه  حلقه  عنوان  به  کارس 

تبریز   ریلی  اتصال  با  کرد:  اضافه  رود،  می  شمار  به  اروپا  و  چین  بین  ریلی  یکپارچه  مطالعات   -اتصال  که  کارس 

کشور ایران و ترکیه در مراحل نهایی قرار دارد، منطقه آزاد ماکو در جوار شاهراه   ۲یر آن با همکاری  طراحی مس

آزاد،   مناطق  قانونی  مزایای  کنار  در  لجستیکی  های  مزیت  از  بردن  بهره  با  و  گرفته  قرار  اروپا  به  چین  ترانزیتی 

تجارت و ایفای   لیت تبدیل شدن به هاب تولید،  هزار نفری و دسترسی به نیروی کار و انرژی ارزان، قاب  ۲۰۰جمعیت  

پیدا خواهد کرد را  کاال  تولید جهانی  در زنجیره  نزدیکی   .نقش جدی  در  به جانمایی دهکده لجستیک  با اشاره  وی 

هم با  داشت:  اظهار  اروپا  به  چین  ریلی  یکپارچه  ترانزیت  مسیر  در  آن  گرفتن  قرار  و  مزیتهای  فرودگاه  افزایی 

و نقل ترکیبی و ظرفیتهای ترانزیتی این مسیر ریلی و در کنار آن بهره بردن از مزیتهای قانونی و  لجستیکی و حمل  

استعدادهای ذاتی منطقه، دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو در آینده نقش محوری در توسعه منطقه ایفا کرده و  

منطقه خ این  آزاد  منطقه  کشاورزی  و  صنعتی  تجاری،  توسعه  و  رشد  محرک  و    .واهد شدموتور  لجستیک  معاون 



 
با بیان اینکه محدوده در نظر گرفته شده برای دهکده لجستیک در مجاورت   حمل و نقل سازمان منطقه آزاد ماکو 

کرم سد  پایاب  شاهراه اراضی  و  فرودگاه  مجاورت  در  لجستیک  دهکده  گرفتن  قرار  افزود:  است،  گرفته  قرار  آباد 

و نزدیکی به اراضی پایاب سد کرم آباد و دسترسی به آب فراوان و خاک غنی  سو  ترانزیت ریلی چین به اروپا از یک

های کشاورزی صنعتی و سرمایه گذاری در زمینه لجستیک  از سوی دیگر، ظرفیتهای فراوانی برای توسعه فعالیت

کرد  ایجاد  لجستیک  دهکده  در  کشاورزی  تبدیلی  صنایع  و  سردخانه  بندی،  بسته  سورتینگ،  از  اعم  و   هکشاورزی 

صفری مقدم    .مزیت های صادراتی منطقه آزاد ماکو در زمینه کشاورزی، شیالت و دامپروری را دو چندان خواهد کرد

با بیان اینکه موضوع کلیدی در لجستیک کشاورزی به حداقل رسیدن ضایعات محصول در فرایند حمل است، ادامه 

سد کرم آباد که به منظور توسعه کشاورزی صنعتی در  داد: با قرار گرفتن دهکده لجستیک در مجاورت اراضی پایاب 

است،   انجام  دست  در  اراضی  این  به  آب  انتقال  و  کشی  لوله  زیرساختی  اقدامات  و  شده  گرفته  نظر  در  منطقه 

محصوالت کشاورزی در کمترین فاصله ممکن و با حداقل هزینه و ضایعات به خدمات مطلوب و استاندارد لجستیک  

دیلی فعال در دهکده لجستیک دسترسی داشته و بدون نیاز به هرگونه حمل و نقل مازاد و با  کشاورزی و صنایع تب

بین  بازارهای داخلی و  از طریق هوایی، ریلی و جاده حداقل هزینه امکان ارسال به  را    .ای خواهند داشتالمللی 

داد: ادامه  سرمایه   وی  شکوفایی  و  توسعه  زمینه  ترتیب  این  به  لجستیک  و  گذادهکده  صنعتی  کشاورزی  در  ری 

وی با اشاره به اینکه در حال رایزنی و دریافت    .فراهم خواهد کرد  صنایع تبدیلی کشاورزی را در شهرستان ماکو

ریزی و توسعه مراکز لجستیک در  پیشنهاد از مجموعه ای از مشاورین داخلی و بین المللی مجرب در زمینه برنامه  

به زودی فرایند انتخاب و عقد قرارداد   اروپا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستیم، ابراز امیدواری کرد که

 جاری مطالعات طرح جامع دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو تهیه و طرحه اتمام رسیده و قبل از پایان سال مشاور ب

زیربخش های سرمایه در  برای گذاری  آن  ارایه شود جذب سرمایه های  و خارجی  داخلی  به فرصت   .گذاران  وی 

چندین زون شامل زون خدمات حمل و نقل و  های سرمایه گذاری در این حوزه اشاره کرد و افزود: این دهکده دارای  

های حمل ونقل ترکیبی و چندوجهی، زون انبارها و محوطه های دپوی کانتینری و دپوی فله و  لجستیک و ترمینال

بندی و خدمات ارزش افزوده لجستیکی، زون لجستیک کشاورزی و صنایع تبدیلی  مخازن، زون صنایع مونتاژ، بسته

ز تدوین طرح جامع دهکده لجستیک اعالم و جهت سرمایه گذاری عالقمندان به فعالیت در  آن پس ا  است که جزییات

 .این حوزه فراخوان خواهد شد 

بر   بالغ  ماکو  ۲۶ترانزیت خارجی  آزاد  زیرساختهای منطقه  و  مرزها  از طریق  دالری  مدیرعامل سازمان  //    میلیارد 

یان اینکه ارزش صادرات کاال و گاز صادراتی کشورمان از طریق  منطقه آزاد ماکو هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با ب

  ۲۶میلیارد دالر است، گفت: سال گذشته حدود    ۶ساالنه بالغ بر   مرزها و زیرساختهای منطقه آزاد این شهرستان

است، شده  ترانزیت  منطقه  این  از  کشورها  سایر  المللی  بین  تجارت  دالر  افزود:   میلیارد  عبدالرحیمی  محمدرضا 

نیز به    ۱۳۹۸تا پایان سال   ۱۳۹۲رزش کاالها و خدمات صادراتی تولیدی خود منطقه به خارج از کشور طی سالهای  ا

به میزان    ۱۳۴میزان   از منطقه به خارج طی سالهای مذکور  میلیون دالر   ۶۸.۵میلیون دالر و ارزش صادرات مجدد 

من  .است تولیدات  عمده  بخش  که  است  درحالی  این  داد:  ادامه  و  وی  کشور  داخلی  نیازهای  تامین  برای  طقه 

و صادر  کشور  داخل  به  خارج  از  نهایی  محصوالت  واردات  از  از   جلوگیری  بیش  توجه  قابل  رقم  به  آنها    ۸۰۰ارزش 

افزایش سرمایه گذاری  وی  .می شود میلیون دالر ها و احداث واحدهای جدید صنعتی، معدنی و کشاورزی در  به 

افزایش به  رو  روند  از  منطقه    منطقه  تولیدات  کرد:صادرات  اضافه  و  خبرداد  گذشته  سالهای  های   طی  برنامه 

های داخل کشور، منطقه و  سازمان منطقه آزاد ماکو هر دو رویکرد درونزایی یعنی استفاده موثر از منابع و قابلیت 

وی ادامه داد: در این   .دارد  را مد نظر نیز برون گرایی به معنای استفاده بهینه از بازارها، فناوریها و منابع خارجی

فرایند تالش برای توسعه و گسترش صادرات به خارج کشور با جلب و جذب سرمایه گذاری های مشارکتی داخلی، 

خارجی و صنایع دارای بازار خارجی با قوت ادامه دارد و امید می رود با بهبود شرایط ناشی از شیوع کرونا و کم اثر  



 
خدمات و همچنین صادرات مجدد از منطقه به خارج   ه موجب افزایش صادرات کاالها،  شدن تحریم های ناجوانمردان 

را فراهم کند آزاد    .از کشور  اینکه علیرغم وسعت بسیار منطقه  به  با اشاره  ماکو  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 

می اظهار کرد:  ایم،  و مصرفی طی سالهای گذشته داشته  نهایی  واردات محصوالت  کمترین  آن در سال  ماکو  زان 

از   کمتر  به  شد  ۶گذشته  منطقه  تجاری  تراز  شدن  مثبت  موجب  امر  این  که  رسید  دالر  اقدامات    .میلیون  به  وی 

ترانزیت و لجستیک بین الملل نیز اشاره کرد و   زیرساختی سازمان منطقه آزاد برای حوزه تجارت خارجی کشور،  

رز بازرگان طی سالهای اخیر در حال پیگیری بوده و مجموعه گفت: احداث مراکز لجستیک و انبارها در پس کرانه م

هکتاری و انبارهای هوشمند وسیع، مجموعه لجستیک شماره   ۱۲پایانه لجستیکی شماره یک بازرگان در محدوده  

و تیرپارک مدرن آناوطن و مجموعه لجستیک محور طالیی با مشارکت بخش های خصوصی در کنار مجموعه های  ۲

عمو و  انبارهای  واردات  فرایندهای  تسریع  و  بهبود  و  ازاری  نرم  مدیریت  برای  تالش  و  و سرانجام  بار  آغری  و  می 

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای احداث دهکده بین   .صادرات در آنها از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است

یز به آن خواهد رسید از جمله برنامه های المللی لجستیک در محدوده فرودگاه که ایستگاه ریلی در مسیر ترکیه ن

که درصورت حمایت  آتی برای تبدیل منطقه به هاب لجستیک بین شرق و غرب بویژه چین و هند و اتحادیه اروپاست

تجارت و امور خارجه موجبات درآمد و اشتغال فراوانی را برای    وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و

 .د کردکشورمان فراهم خواه

وزیر راه و شهرسازی نیز  //    توسعه زیرساختی منطقه آزاد ماکو برای استفاده از ظرفیت های لجستیکی منطقه 

صحه   گذشته خود به منطقه آذراد ماکو به ظرفیت های لجستیکی و ترانزیتی قابل توجه این منطقه در سفر ماه

آزاد ماکو یک فرصت بسیار خوب برای شکوفای آذربایجان غربی است وگذاشت و گفت: منطقه  توسعه  ی شمال 

است کنونی  برهه  در  اساسی  ضرورت  یک  منطقه،  این  ورودی    .زیرساختی  گیت  بزرگراه  از  که  اسالمی  محمد 

کرد،   می  بازدید  ماکو  آزاد  اقدامات منطقه  داشت:  زیر  اظهار  بهبود  راستای  در  ماکو  آزاد  منطقه  در  بسیار خوبی 

وی   .جدیدی بگیریم هایما باید برای بقیه این جاده به سمت ایواوغلی تصمیمهای ارتباطی صورت گرفته و  ساخت

تبریز   بزرگراهی  مسیر  کرد:  و -اضافه  است  مهم  بسیار  ما  برای  که   بازرگان  شود  احداث  بزرگراه  صورت  به  باید 

تری در حال انجام  مرند با سرعت بیش -وی بیان کرد: مسیر تبریز    .متاسفانه تا به امروز با تاخیر انجام شده است

و و   است  راه  وزارت  های  برنامه  جزو  ماکو  ورودی  گیت  تا  ایواوغلی  و  ایواوغلی  تا  مرند  بزرگراهی  مسیر  احداث 

رود می  شمار  به  استاندار    .شهرسازی  با  مذاکراتی  استان  به  قبلی  سفر  در  داد:  ادامه  شهرسازی  و  راه  وزیر 

مساحت منطقه آزاد ماکو    .هم می خواهیم آن را قطعی بکنیم  غربی در این خصوص انجام شده و امروزآذربایجان 

، حدود  ۱۳۹۵حدود پنج هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  

در    ۲۰۰ و  داده  اختصاص  به خود  را  آزاد کشور  منطقه  بزرگترین  عنوان  منطقه  این  آمار،  این  با  که  نفر است  هزار 

م میبسیاری  شناخته  ایران"  "شانگهای  عنوان  به  مرتبط  حوزه، حافل  این  اهداف  به  رسیدن  برای  باید  که  شود 

باشیم مسوووالن  بیشتر  تالش  آذربایجان   .شاهد  شمالی  شهرهای  از  یکی  مجاورت  ماکو  در  که  است  غربی 

دارای   ترتیب  به  و  دارد  قرار  آذربایجان  جمهوری  و  ترکیه  م  ۱۴۰و    ۱۳۰کشورهای  این کیلومتر  با  مشترک  رز 

 .کشورهاست

 

 کشور تدریس می شود   ۷۰زبان چینی در نظام آموزشی 

کشور   ۷۰ین گفت که زبان چینی در سیستم های آموزش ملی بیش از معاون وزیر آموزش و پرورش چ -ایرنا -تهران

است تدریس  حال  در  و  شده  گنجانده  "ت  .جهان  شینهوا،  از  ایرنا  گزارش  آیبه  در  شنبه  سه  روز  شوجون"  ین یان 

  که به منظور ارتقا آموزش بین المللی زبان چینی در پکن برگزار شد، گفت: اکنون بیش از چهار  رویدادی افتتاحیه

میلیون نفر نیز در خارج از چین   ۲۵هزار دانشگاه در خارج از کشور دوره های زبان چینی را ارائه می دهند و حدود  

https://www.irna.ir/news/84147505/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%B7%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
زب یادگیری  برای مشارکت در    .ان چینی هستنددر حال  از شرکت ها و سازمان های اجتماعی  وی گفت که چین 

چینی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان این مقام    .توسعه و یادگیری آموزش زبان چینی استقبال می کند

ب تمرکز  با  کشور  از  خارج  در  چینی  زبان  آموزش  مختلف  های  فعالیت  حاضر  حال  در  کرد  منابع  اظهار  و  معلمان  ر 

  تحلیلی   و بر  نواخت هایزبان    زبان چینی از خانواده  .آموزش زبان چینی به صورت آنالین و آفالین انجام می شود

آسیا چینیزبان  که شاخهاست   شرق  چینی  زبان خانواده های  می تبتی  -های  رسمی را  زبان  چینی  زبان  سازد 

با   .دیگری در دنیا صحبت می شود  زبان ها، چینی بیشتر از هر زبان  میلیارد نفر است و نسبت به بقیه  ۱.۴بیش از  

چینی زبان مردم قوم هان است، توجه به طبقه بندی آن، این زبان کامال جدا از دیگر زبان ها محسوب می شود.  

کلی  چینی یک زبان مفهومی است و برای بیان ایده ها و مفاهیم    .هان اکثریت گروه قومی چین را تشکیل می دهد

چین است، اما بسیاری از زبان ها و گویش های دیگر در    ماندارین زبان اصلی به کاراکترهای نوشتاری متکی است

ونانی، فوجیایی و تایوانی صحبت می شود. هر یک از این زبان ها با استفاده از  سراسر کشور از جمله کانتونی، ه

 .وندمجموعه کاراکترهای چینی ساده شده یا سنتی نوشته می ش

 

 تصمیم بایدن در مورد چین چیست؟ 

امید پکن  می  نشانگزارشها    -ایرنا  -تهران آمریکا،  انتخابات ریاست جمهوری در  پیروزی جو بایدن در  به دنبال  دهد 

است یافته  افزایش  بود،  گرائیده  سردی  به  ترامپ  دونالد  دوران  در  که  واشنگتن  با  روابط  توسعه  نظر    .برای  به 

یه شرکتهای بزرگ  ه علل شدرسد این مساله که چه زمانی اختالفات تجاری میان دو طرف و یا حتی تحریم اعمامی

باشد داشته  بایدن  به  بستگی  زیادی  حد  تا  یابد  پایان  چین  حل    .تجاری  مشکالت  این  آیا  اینجاست  سوال  اکنون 

دارد؟  مسائل  این  شدن  حل  به  ای  عالقه  بایدن  آیا  اینکه  یا  و  است  با    شدنی  خود  چهارساله  کارنامه  در  ترامپ 

اروپا گرفته   از  و دشمن مشکل داشت  آدوست  رفتارهای  حتی هم  سیا.تا  از  نیز  این کشور  پیمانان سنتی غربی 

نبودند مصون  ترامپ  فراوانی    .عجیب  مالی  خسارات  متحمل  شد،چین  سبب  واشنگتن  و  پکن  میان  تجاری  جنگ 

های امضا کرده بودند که بر اساس آن اعمال تعرفه  ۱۳۹۸چین و آمریکا فاز اول توافق خود را در بهمن ماه    .شود

همچنین به موجب این توافق، آمریکا   .میلیارد دالر کاالهای مصرفی چینی معلق شد   ۱۶۰دی روی  رصد  ۱۵جدید  

های موجود فعلی روی سایر کاالها را نیز کاهش داد. چین نیز پذیرفت که واردات کاالهای آمریکایی در حوزه تعرفه

جنگ تجاری میان چین و آمریکا    ۱۳۹۸ماه  سرانجام در دی    .انرژی، دارویی و محصوالت کشاورزی را افزایش دهد

میلیارد دالر واردات خود را از آمریکا    ۲۰۰ماه، با توافقی به پایان رسیدند که بر اساس آن چین ملزم شد  ۱۸بعد از  

آید به شمار می  آمریکایی  برای کشاورزان  بزرگ  پیروزی  یک  این مساله  که  دهد  بایدن    .افزایش  گفت  باید  اکنون 

آید اما تاکنون استراتژی دقیقی در مورد چین اعالم  ریاست جمهوری در آمریکا به شمار میبات  نتخا اگرچه پیروز ا

آذر، وانگ یی عضو    ۱۷در    .نکرده، اما شواهد نشان میدهد که که او نیزرویکردی سختگیرانه در قبال چین اتخاذ کند

از  توپ  هوشمندانه  اظهاراتی  در  چین  خارجه  امور  وزیر  و  دولتی  زمین  یری  سرگ  شورای  به  را  آمریکا  با  روابط 

به گزارش ایرنا از شینهوا، وانگ در پکن در نشست ویدیویی با نمایندگان هیات مدیره شورای    .واشگتن پرتاب کرد

جین شی  افزود:  چین  و  آمریکا  رئیس  تجاری  بایدن،  جو  به  خود  تبریک  پیام  در  چین  خلق  جمهوری  رئیس  پینگ، 

ابرا آمریکا  منتخب  امجمهوری  منافع  یدواز  تأمین  متقابل،  احترام  رویارویی،  عدم  اصول  پایه  بر  طرف  دو  کرد  ری 

مشترک و کنترل اختالفات برای پیشبرد توسعه سالم و باثبات روابط دو جانبه با یکدیگر در ارتباط باشند و به اتفاق  

ه همتای آمریکایی ین بور چپیام رئیس جمه  .کشورها و جامعه جهانی در زمینه صلح و توسعه جهان همکاری کنند

از دیگر سو،   .داندخود بسیار ظریف و هوشمندانه است و به گونه ای آینده روابط را در گرو تصمیم واشنگتن می

را نصیب شرکتهای چینی   آمریکا است که سودی سرشار  با  از سرگیری روابط  نیست که خواهان  این فقط چین 

خواسمی نیز  آمریکایی  شرکتهای  بلکه  ستار  کند،  هستنداز  روابط  چین،    .رگیری  و  آمریکا  تجاری  شورای  باور  به 
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توسعه روابط دوجانبه از اهمیت فراوانی برخوردار است و احیای روابط دوجانبه در شرایطی که کرونا اقتصاد جهان 

می  حس  پیش  از  بیشتر  ضرورتش  کرده  گیر  زمین  می  .شودرا  نشان  همچنین  و گزارشها  صنعتی  محافل  دهد 

 .کنندریکا نیز از از سرگیری روابط دو طرف استقبال میی آمرگانباز 

تجاریهزینه جنگ  اقتصادی  اقتصادی  //    های  مشکالت  طرف  دو  هر  برای  تجاری  جنگ  این  کارشناسان  باور  به 

بر اساس آمارها، جنگ تجاری سبب    .فراوانی به همراه داشت و تبعات آن تا مدتها برای دو کشور باقی خواهد ماند

دس از  از  بیش  رفتن  تقریباً    ۳۰۰ت  و  کسری    ۰.۳هزار شغل  دیگر سو  از  آمریکا شد.  داخلی  ناخالص  تولید  درصد 

میلیارد    ۴۱۹.۲سابقه  به میزان بی  ۲۰۱۸موازنۀ تجارت کاال با چین در نتیجه این جنگ با افزایش روبرو شد و در سال  

درصد از هدف مقرر در توافق    ۲۳تنها    ۲۰۲۰  سبات موسسه بلومبرگ، در نیمۀ اول سالبر اساس محا  .دالر رسید

آمریکا صرفاً یک قول    -گزارشها حاکی است تعهد پکن در توافق تجاری چین    .تجاری برای امسال تحقق یافته است

می شمار  به  آمریکایی  کاالهای  خرید  برای  می  .آیدشفاهی  بعید  جوانب  تمام  بررسی  سادگی  رسد  با  به  بایدن 

از س را  با چین  اما    .ربگیردروابط  کرده است  تغییر  آمریکا  در  دولت  اگرچه  کارشناسان  زعم  میان  به  موجود  تنش 

آمریکا و چین همچنان به قوت خود باقی است چرا که مناقشه چین با آمریکا اساساً بر سرغلبه بلندمدت اقتصادی  

ابراین احتمال ضعیفی وجود نب  .ل مالی و فناوری هنوز حل نشده استهای تجارت، مسائاست و این تقابل در حوزه 

در سال دو طرف  روابط  که  در دارد  بحران  مدیریت  نوع  در  تغییراتی  بدون شک  ولی  رود  بهبودی  به  رو  پیش  های 

 .واشنگتن بوجود خواهد آمد

  

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 فشار بر دولت عراق، حذف پیمانکار سازنده بندر الفاو/   تلویزیون االتجاه فاش کرد

به کمک یک شرکت چینی   الفاو  بندر  درباره ساخت  را  اعمال فشار موضع خود  به علت  نقل عراق  و  وزارت حمل 

مدارکی که االتجاه به آن دست یافته است، نشان  ،خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .تغییر داد

دهد وزارت حمل و نقل عراق تمایل داشته برای ساخت بندر بزرگ الفاو با یک شرکت چینی قرار داد امضا کند؛ می

وزارت حمل و نقل عراق قرار داد با چین را بهتر ارزیابی   .اما به سبب اعمال فشار، موضع خود را تغییر داده است

کرده بود. بر اساس مدارک یاد شده، وزارت حمل و نقل از یک شرکت چینی برای اجرای این طرح دعوت کرده بود؛ 

فشار  آن حجم  علت  که  یافت  تغییر  آن  موضع  مبهم  در شرایطی  تحمیل شده اما  وزارتخانه  این  بر  که  بوده  هایی 

در گز  است. شد.  واقع  عراق  رسمی  مقامات  رسمی  استقبال  مورد  ابتدا  چین  پیشنهاد  گفت:  شبکه  این  ارشگر 

ها یا  ها برای ساخت بندر شود، کمیته عالی مامور بررسی قرار دادهمین حال همان طور که در این مدرک دیده می 

آن در  گذاری  تصسرمایه  و  داد  تشکیل  نشستی  گذشته  اکتبر  سیزدهم  روز  نیز  مناسب ها  را  چینی  شرکت  میم 

کند.  اجرا  را در سه مرحله  الفاو  بندر  بود طرح ساخت  و قرار  پیشنهاد کرده  قبولی  زیرا هزینه قابل  کرد,،   ارزیابی 

درصد تامین مالی کند هر چند   ۱۰۰بر اساس این مدارک، قرار بود شرکت چینی در همه مراحل، اجرای این طرح را  

در طرح شرکت کره جن نمیاین موضوع  دیده  را  وبی  الفاو  بندر  وام، طرح  با  این شرکت خواسته است  زیرا  شود؛ 

 خبرگزاری صداوسیما  :منبع تامین مالی کند.

 

 افزایش تولید صنعتی چین برای هشتمین ماه پیاپی/   بنا بر اعالم مقامات چینی

صنعت م تولید  در  چین  داشتی  افزایش  درصد  هفت  میالدی  گذشته  سال  در  ماه  همین  به  نسبت  نوامبر  به      .اه 

به گزارش خبرگزاری رویترز ، تولید صنعتی چین در ماه نوامبر  خبرگزاری صدا و سیما  گزارش سرویس بین الملل

بنا بر اعالم مقامات چینی، تولید    ار داشتند، برای هشتمین ماه پیاپی افزایش یافت.حلیلگران انتظمان گونه که ته
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اقتصاد چین که    صنعتی چین در ماه نوامبر نسبت به همین ماه در سال گذشته میالدی هفت درصد افزایش داشت.

با همه گیری کووید بود  ۱۹-اوایل سال کنونی میالدی  به لطف قدرتفلج شده  به طو  ،  ر چشمگیری احیا  صادرات 

از پیشنهاد   شد. نوامبر  این امر موجب های غولمصرف کنندگان چینی در ماه  آنالین استفاده کردند و  های تجارت 

خرده فروشی در چین در ماه نوامبر نسبت به همین ماه در سال    های کوچک شد. ها به کارخانهافزایش سفارش 

افزای  ۵گذشته   انددرصد  که  داشت  انش  از  کمتر  )کی  قبل   ۵,۲تظار  ماه  با  مقایسه  در  اما  بود؛  تحلیلگران  درصد( 

های ثابت طی یازده ماه نخست امسال  سرمایه گذاری در دارایی   دهد.درصد بود، افزایش نشان می   ۴,۳)اکتبر( که  

به همین دوره زمانی در سال گذشته   را نشان می   ۲,۶نسبت  افزایش  بینی تحدهد که طبدرصد  لیلگران ق پیش 

رسد که احیای اقتصادی چین در سه ماهه چهارم امسال تحت تاثیر تقاضای بسیار باال، رشد اعتبار به نظر می  بود.

 محسوس خواهد بود، شتاب بیشتری گرفته است. ۲۰۲۱و اقدامات حمایتی از اقتصاد که تاثیر آن احتماال تا سال 

 

 موفقیت کالن شهر ووهان در مقابله با کرونا /   ۲۴گزارش فرانس 

به گزارش    .خبر داد  ۱۹-در گزارشی از موفقیت کالن شهر ووهان چین در مقابله با ویروس کووید  ۲۴شبکه فرانس  

الملل بین  صداوسیما سرویس  فرانس   ،خبرگزاری  گزارشی    ۲۴شبکه  در در  چین  ووهان  شهر  کالن  موفقیت  از 

در حالی که نیمه دسامبر فرا رسیده است و یک سال از پیدایش ویروس همه   خبر داد.  ۱۹-مقابله با ویروس کووید

بسیاری از سؤاالت همچنان بی پاسخ مانده است. اینکه ”این ویروس از کجا آمد؟ “    ،گذرددر چین می   ۱۹-گیر کووید

و   مرگ  واقعی  ”آمار  است.و  این سؤاالت  از جمله   ،“ است؟  چین چقدر  در  بیماری  این  از  ناشی  چین   میر  دولت 

ووهانمدت  مردم  بود  امیدوار  بازگردند. ها  زندگی طبیعی خود  به  کرونا، هر چه سریعتر  گیر  بیماری همه  کانون   ،  

هما است.  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  گویی  اینجا  گفت:  ووهان  از  خود  گزارش  در  شبکه  شاهدیم خبرنگار  که  نطور 

کار می خیابان  مردم سر  از جمعیت است.  مملو  رستوران میها  در ووهان  روند،  که  روز است  دو  روند. من حدود 

هستم. در این مدت به رستوران رفتم و نودل، غذای مخصوص چینی خوردم. مدیر این رستوران به من گفت در این  

است   توانسته  مان  ۹۵مدت  را  درآمد سابقش  از  بازگرداند.درصد  کرونا  از  پیش  دوران  می ند  مردم  وی  اغلب  گوید 

می میماسک  رستوران  به  و  است.زنند  نیامده  پیش  مشکلی  و  از    آیند  باز هم  فضای  در  مردم حتی  افزود:  وی 

ها از سرگرفته شده است. این کارخانه حتی کنند. من حتی به یک کارخانه رفتم. کسب و کار ماسک استفاده می

  ۲۴تعداد زیادی را هم در این مدت که بیماری همه گیر کرونا شیوع داشته، استخدام کرده است. خبرنگار فرانس  

هان چین از سر گرفته شده است. البته باید گفت بسیاری از مردم خاطره هزاران تنی که  گفت: زندگی عادی در وو

 در ووهان، کانون کرونا بر اثر ابتال به این ویروس همه گیر جان خود را از دست دادند، به یاد دارند.   ۲۰۲۰اوایل سال  

د زندگی عادی امروز با هشت ماه  من با عده زیادی گفتگو کردم که در مورد احساسات خود صحبت کردند و گفتن

پیش که زندگی به طور کامل متوقف شده بود متفاوت است و تضاد زیادی وجود دارد. به یاد داریم که بیش از دو  

ماه و دو هفته زندگی در ووهان چین به طور کامل متوقف شده بود. باید گفت زندگی در این شهر به حالت عادی  

  نیست. بازگشته است البته مثل گذشته

 

 : رانیاقتصاد ا -

 های ثابت رشد کرد گذاری چین در داراییسرمایه

ایران دارایی سرمایه  :اقتصاد  در  چین  در  گذاری  ثابت  امسال    ۱۱های  ابتدایی  قبل   ۲.۶ماه  سال  به  نسبت  درصد 

این   که  کرده  در  ۰.۸جهش  بخش  این  که  از رشدی است  بیشتر  بود  ۱۰  درصد  کرده  ثبت  گزارش  .ماه  خبرنگار   به 

از شین مهر نقل  آمار، سرمایه به  اداره ملی  ثابت در  گذاری چین در داراییهوا، طبق گزارش  ابتدایی   ۱۱های  ماه 
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به  ۲.۶امسال   این  سال قبل جهش    درصد نسبت  این بخش در  در  ۰.۸کرده که  از رشد  ابتدایی   ۱۰صد بیشتر  ماه 

ماهیانه، سرمایه   .امسال است لحاظ  دارایی به  در  ماه گذشته  گذاری چین  به  نسبت  ثابت  درصد جهش    ۲.۸های 

ن اولین  درصد رشد کرده است که ای  ۰.۲گذاری بخش خصوصی  ماه ابتدایی امسال سرمایه   ۱۱در طول    .کرده است

این   شده  ثبت  در  رشد  استبخش  جاری  اولیه  سرمایه   .سال  پایه  صنایع  در  سال    ۱۸.۲گذاری  به  نسبت  درصد 

گذاری در  در همین زمان سرمایه   .درصد افت کرد  ۰.۷گذاری در صنایع ثانویه  گذشته جهش کرد در حالی که سرمایه 

 .د افزایش یافتدرص ۱۰ات  گذاری در خدم که سرمایه درصد جهش کرد در حالی  ۱۲تِک( صنایع با فناوری باال )های 

 

 : بازار -

احیای »استراتژی پنج دریا«ی دمشق از طریق »جاده    گفتگوی بازار با استاد دانشگاه دوستی روسیه؛

 ابریشم جدید«| نقش مکمل ایران، چین و روسیه در بازسازی سوریه 

اندرو کوریبکو« با اشاره به نقش مکمل ایران، چین و روسیه در بازسازی سوریه، گفت: اگر این شرکا کارت های  »

وضعی بهبود  در  توانند  می  کنند،  بازی  خوبی  به  را  شوندخود  واقع  ثمر  مثمر  کشور  این  تهمینه    .ت 

دنبال  کشورهای :بازار غمخوار؛ به  متحدانش  و  آمریکا  نمایندگی  به  قانونی سوریه   امپریالیستی  دولت  سرنگونی 

جهت در  تا  هستند  و  بوده  تالش  در  همواره  و  برنامه  بوده  و  منافع  خود،تحقق  حال    های  در  که  را  کشورهایی 

ملت خدمت به  دهندرسانی  قرار  هجمه  مورد  هستند،  خود  به    .های  کننده  کمک  کشورهای  میان  به  در  سوریه 

با بازسازی این کشور پس از جنگ علیه تروریسم، نقش چین در   بیش از پیش آشکار است که خصوص در رابطه 

بارها در سازمان    های گذشته همواره در کنار روسیه در خصوص سوریهسال و  موضعی واحد و مشترک داشته 

های  ه چین سعی کرده تا خود را از درگیریاگرچ  .شود های آمریکا علیه دمشق ملل کوشیده است تا مانع از تحریم

که این مردم سوریه   نظامی سوریه دور نگه دارد، اما همواره از بشار اسد حمایت کرده و خواستار این مسئله بوده

از طرف دیگر، به دلیل آن که در طول نزدیک به    .سرنوشت خود را تعیین کنند و نه کشورهای دیگر باید  هستند که

های کشور سوریه به طور گسترده تخریب شده، این کشور از سال  ه دلیل جنگ داخلی زیرساختده سال اخیر ب

بر همین     .ود بازسازی را خواهد دادهای پر سگذشته اعالم کرده که تنها به متحدین خود اجازه مشارکت در پروژه 

یک جاده« و طرحهای  -یک کمربندمذاکره با چین را به منظور پیوستن به پروژه » اساس، بشار اسد از مدتها پیش

است کرده  مطرح  را  کوتاه  زمانی  در  اقتصادی  رونق  به  دستیابی  برای  اساس   .پیشنهادی  بر  و  راستا  همین  در 

بازسازی سوریه،   با »اندرو کوریبکو«، نویسنده، تحلیل بازار خبرنگاراهمیت موضوع  ارشد سیاسی و گر  گفتگویی 

هیئت آینده  عضو  و  استراتژیک  مطالعات  موسسه  استعلمی  داده  انجام  روسیه  دوستی  دانشگاه   .پژوهی 

ساحوزه آمریکایی  نویسنده  این  کوریبکو،  پژوهشی  روسیه، های  ژئوپلیتیک  و  خارجی  سیاست  روسیه  کن 

های نامتعارف است. کتاب او    ی رنگی و جنگهاهای تغییر رژیم، انقالب متحده در اوراسیا، تاکتیک ایاالت   استراتژی

و تحلیل اوضاع سوریه و اوکراین را مورد تجزیه  های ترکیبی: رویکرد غیر مستقیم انطباقی برای تغییر رژیم«  »جنگ

مشروح مصاحبه در ادامه    دارد.متحده پرده برمی دهد و از الگوی جدیدی از جنگ استراتژیک توسط ایاالت می   قرار

 :آمده است

ابریشم جدید« در   * پروژه »جاده  به  به منظور پیوستن  با چین  را  از سال گذشته مذاکراتی  رئیس جمهور سوریه 

مایه گذاری شرکت های چینی بتواند در مدت زمان  جهت بازسازی کشورش آغاز کرده است. وی امیدوار است سر

کشور را تقویت کند. از نظر شما چرا سوریه   کوتاهی رونق اقتصادی را بازگرداند و زیرساخت های داخلی را در این

و سوریه مهم است  داده است؟  برای چین  به چین  بازسازی  برای  را  از کشورها   اجازه مشارکت  یک  نقش   کدام 

بازس در  ای  داشت؟ عمده  خواهند  سوریه  دوازدهم//    ازی  و  یازدهم  تاریخ  در  یک   سوریه  جاری  سال  نوامبر 
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بازگشت پناهندگان برگزار کرد. در آن نشست، رئیس جمهور سوریه برخی  صکنفرانس بین المللی دو روزه درخصو

استفاده سوء  دلیل  به  را  کشورها  اه از  به  دستیابی  برای  خود  خاک  در  شهروندانشان  حضور  و  از  مالی  داف 

استراتژیک محکوم نمود. وی همچنین از تحریم های غیرقانونی که برخی از همین کشورها علیه مردمش اعمال  

ه اند، نیز انتقاد و به شدت همه شهروندان خود را به بازگشت به خانه و کمک به بازسازی کشورشان تشویق  کرد

بند، حهایی که مورد تاکید رهبر این کشور بود، »یک کمرحال در رابطه با مسئله بازسازی سوریه، یکی از طر   .کرد

سوریه »استراتژی پنج    .ن بازسازی ایفا کندبه طور بالقوه می تواند نقش اساسی در ای یک جاده« چین است که

توصیف کرده بود، دنبال کرد. این چشم انداز به تمایالت سوریه برای ارتقاء   ۲۰۱۱دریا« را که از پیش از جنگ سال  

فامو دریای خزر، خلیج  دریای سیاه،  مناطق  اتصال  در  اصلی  گره  عنوان  به  دریای  قعیت خود  و  دریای سرخ  رس، 

اشاره   فضای    .داردمدیترانه  ادغام  به  کمک  برای  را  خود  ژئواستراتژیک  موقعیت  کشور  این  که  رفت  می  انتظار 

بی در حال ظهور را بسیار تسهیل می  که به نوبه خود نظم چند قط محوری سه قاره غرب آسیا به حداکثر برساند

ن جنگ می گذرد، از بین رفت،  این رویاها با کمال تأسف با جنگ تروریستی ترکیبی که نزدیک به یک دهه از ای  .کند

اما خوشبختانه از زمانی که دولت مشروع و منتخب این کشور تاکنون در سمت خود باقی مانده است، هرگز نابود  

در ارتباط   .»استراتژی پنج دریا« را با حمایت چین و چند شریک دیگر دمشق فراهم می کندنشد این امکان، احیای  

این    .با این موضوع، باید اشاره کرد که در کنفرانس پناهندگان پاکستان، روسیه، ایران و عراق نیز شرکت داشتند 

ند که با هم افزایی واقعی، از جمله چین، پاکستان، ایران، عراق، سوریه و روسیه این فرصت را دار  شش کشور

اقتصادی دریا« پتانسیل  پنج  »استراتژی  و  استراتژیک  تسریع     دمشق  جهت  در  را  پکن  جاده«  یک  کمربند،  »یک 

 .بازسازی سوریه جنگ زده به شرطی که اراده همه طرفها برای این منظور وجود داشته باشد، را فراهم آوردند

باید به این مطالب اش کریدور اقتصادی  جاده چین،  اره کنم که پروژه برجسته یک کمربند_یک  برای توضیح بیشتر 

چین و    .است که بندر ترمینال آن گوادر در دریای عرب و در مجاورت مرزهای ایران است (CPEC) اکستانچین و پ

ان که در یک  در رابطه با یک معامله اقتصادی عظیم هستند و بندر چابهار در ایر ایران از مدتها پیش در حال مذاکره

است، متوقف شده   (NSTC) جنوب-نقل شمالزمان تصور می شد که به عنوان نقطه ورود هند به کریدور حمل و  

در چنین شرایطی   پک  پروژه سی  و  گوادر  بندر  با  بالقوه  به طور  در حال حاضر  تواند  ایران می  این صورت  در  که 

ین در جنوب، همراه با سرمایه گذاری های آینده چ-و کریدور حمل و نقل شمال  همگرایی سی پک  .مشارکت کند

پکن را تا مرز ایران و عراق از طریق کریدور   ان، از لحاظ تئوری می تواند دسترسیزیرساخت های حمل و نقل ایر

 .گسترش دهد +W-CPEC شاخه غربی سی پک

اندازی قابل اعتماد و بیشتر  بنابراین احتمال راه   عراق در حال حاضر یک شریک نزدیک چین همانند سوریه است که

 .طرطوس سوریه تحت کنترل روسیه وجود دارد از طریق این کشورها تا بندر + W-CPEC ترانزیت

نتیجه نهایی این است که در نهایت ممکن است یک کریدور ترانس  //  برایند همه این اتفاقات چه می تواند باشد؟  *

مدیترانه شرقی   که سواحل  ایجاد شود  این مسیر اوراسیایی  کند.  متصل می  و چین  آرام  اقیانوس  با  را  سوریه 

تا از تخریب  جدید جاده ابریشم فرآ یندهای ادغام غرب آسیا را تحریک می کند و به عراق و سوریه کمک می کند 

یکی  ایران، عراق و سوریه قبالً از روابط متحدانه ای برخوردار بوده اند، روسیه    .های حاصل از جنگ خود بهبود یابند

ایه گذاری و دیپلماتیک دمشق  رمدیگر از متحدان سوریه در زمان جنگ است، در حالی که چین مهمترین شرکت س

آن روابط  که  است  تاریخی  کشور  یک  نیز  پاکستان  رود.  می  شمار  های   به  کمک  ارسال  از  پس  اخیراً  سوریه  با 

 .امبر بهبود یافته استپزشکی گسترده اسالم آباد به جمهوری عربی سوریه در ابتدای ماه نو

در   که  دارد  وجود  کشور  شش  هر  برای  امکان  این  هدف  بنابراین  با  پروازانه  بلند  انداز  چشم  این  تحقق  راستای 

 .بازسازی هرچه سریعتر سوریه در جهت تسهیل بازگشت پناهندگان، ظرفیت های خود را جمع کنند



 
پناهندگی پیچیده ای مانند درگیری سوریه و بحران  نیاز به چندجانبه گرایی و راه حل های    مشکالت  از آن  ناشی 

 W با توجه به این موضوع، این پیشنهاد برای همه ذینفعان مطرح شده است تا پروژه  .دانه برای حل و فصل دارخالق

+ CPEC این امر نه تنها به نفع همه این کشورها؛    .را به عنوان ابزاری برای دستیابی به این هدف در نظر بگیرند

آنهب نفع مردم  به  زمان  به گذشت  توجه  با  برای »لکه  افزایی  بود. هم  نیز خواهد  احیا شده ا  دریا«  پنج  استراتژی 

 .»یک کمربند، یک جاده« چین شگفتی هایی را برای توسعه اقتصادی آینده آسیای غربی ایجاد می کند   سوریه و

به دلیل پتانسیل   در میان شرکای بازسازی سوریه، چین بدون شک امیدوار کننده ترین شریک بازسازی این کشور

و توانایی های چشمگیر تأمین مالی است. همه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه و   بازار عظیم

روابط اقتصادی نزدیکتر با جمهوری خلق را به همین دلیل درک می کنند و این مسئله نیز برای  جنگ زده، اهمیت  

ندارد تفاوتی  نیز  .سوریه  که سوریه  آن  دلیل  تا  به  در صدد است  از شرکای خود   عاقالنه  یک  به هر  وابستگی  از 

کرد  ایران حفظ  و  با روسیه  را  استراتژیک خود  اقتصادی  روابط  رو  این  از  برخی بکاهد،  در  را  آنها  احتماالً  و حتی  ه 

است    سوریه با برقراری توازن میان منافع سه شریک استراتژیک برتر خود، امیدوار  .زمینه ها گسترش خواهد داد 

می توانند به طور سه جانبه در کشورهای دیگر مانند   که آنها را در موفقیت خود ذینفع تر کند که در آن صورت آنها

 .وضعیت در آنجا نیز همکاری نمایندافغانستان و بهبود 

بازسازی سودآور   * روند  در  بسزایی  نقش  در طول جنگ،  دولت سوریه  اصلی  متحدان  عنوان  به  روسیه  و  ایران 

وریه دارند. در عین حال، کارشناسان معتقدند که اگر دو کشور به خوبی کار نکنند، قطعاً شرکت های چینی از  س

چارچوب بندی همه چیز از //    کنند. نظر شما در خصوص این موضوع چیست؟ این فرصت نهایت استفاده را می  

ه، مانند همه کشورها، حق منظر مفهوم »حاصل جمع صفر«، روش اشتباهی برای ارزیابی وضعیت است. سوری

  شرکای اقتصادی خود را دارد و رقابت دوستانه بین روسیه، چین و ایران با دستیابی به قراردادهای  تنوع انتخاب

بود مردم سوریه خواهد  به سود  دارند.   .بهتر  تخصص  متفاوتی  امر  در  این کشور  از شرکای  یک  آن، هر  بر  عالوه 

با کیفیت باال شهرت دارد، شرکت های ایرانی در حال حاضر درگیر فعالیت  روسیه به خاطر زیرساخت های انرژی  

امان جهانی در فناوری های ارتباط از راه  های مهم تجاری در سوریه هستند، در حالی که شرکت های چینی پیشگ

باشند می  نقل  و  حمل  های  زیرساخت  و  اطالعات  در   .دور  شرکا  این  شده  بینی  پیش  های  نقش  من،  نظر  از 

زسازی سوریه می تواند مکمل باشد، نه رقابتی. اما در نهایت به این امر بستگی دارد که آنها کارت های خود را  با

   .سوریه از هر یک از پیشنهادات استقبال خواهد کردبه خوبی بازی می کنند و 

ادغام فرامنطقه ای به  در یکی از تحلیل ها، شما اینگونه مطرح کرده بودید که پیوستن ایران به یک طرح بزرگتر  *

است؟  مفید  نیز  سوریه  برای  مسئله  این  آیا  بود.  خواهد  ذینفعان  همه  نفع  به  چین  اینطور //    رهبری  حتما  بله، 

توصیف کرده ام،  W + CPEC که من آن را پیشنهاد راه اندازی کریدور چین و ایران از طریق گسترش غربیهست.  

جاده کمربند_یک  یک  شاخص  پروژه  گسترش  چین (BRI) برای  اقتصادی  کریدور  از  (CPEC) پاکستان-از  غرب  به 

این کشورها از جمله شرکت   بازار می تواند فرصت های زیادی را برای (+ W-CPEC) طریق ایران، عراق و سوریه 

کند ایجاد  پروژه  .های روسی در سوریه  این  پیش  همچنین  به عنوان جامعه  آنچه چین  از طریق  را  آنها  تواند  می 

و منافع جمعی    که رابطه ای از وابستگی متقابل پیچیده است بینی شده برای آینده مشترک بشریت توصیف کرده

 ایجاد یک کریدور اقتصادی جدید بین غرب، جنوب و شرق آسیا از طریق  .دهمه را تأمین می کند، به هم نزدیک کن

W-CPEC +   منجر به ایجاد مشاغل و سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد و همچنین به سوریه و ایران در مقاومت در

  .آنها کمک می کند منزوی کردن برابر تالش های شدید آمریکا در جهت

 

 :سنایا -
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 سازد موتور جست و جوی چینی خودروی خودران می

به گزارش ایسنا،  .شرکت اینترنتی بایدوی چین سرگرم مذاکره با خودروسازان برای تولید خودروهای خودران است

ا اتصال  زیرساخت  و  اتوماتیک  رانندگی  فناوری  این  از  پیش  که  پیشرو  چینی  جوی  و  جست  موتور  را  این  ینترنت 

یک   ایجاد  یا  قراردادی  تولید  بررسی  حال  در  اکنون  کرد،  می  تولید  طراحی  برای  خودروسازان  با  ونچر  جوینت 

است  خودران  که    .خودروهای  آلفابت  و  آمازون  هولدینگز،  تنسنت  نظیر  اینترنتی  همتایان  از  را  بایدو  ابتکار  این 

یا در استارتاپهای خودروی هوشمند سرمایه گذاری کرده  فناوریهای مربوط به خودروهای خودران را طراحی کرده  

به گفته منابع آگاه، بایدو با خودروسازانی نظیر ژیجیانگ جیلی هولدینگ گروپ، گوانگژو   .برد  اند، یک گام جلوتر می

و هونگکی گروه تولید خودروهای خودران مذاکرات مقدماتی   FAW اتوموبیل  برای  درباره سرمایه گذاری مشترک 

تاسیس کرد و این واحد،   ۲۰۱۷ال  بایدو واحد رانندگی اتوماتیک آپولو را در س  .ته اما به تصمیمی نرسیده استداش

فناوری که از هوش مصنوعی بهره می گیرد را عرضه کرده و با خودروسازانی نظیر جیلی، فولکس واگن، تویوتا  

دران "گو روبوتاکسی" که داخل آن راننده  این شرکت سرویس تاکسی خو  .موتور و فورد موتور همکاری کرده است

چانگشا و کانگژو اداره می کند و قصد دارد این سرویس را تا سه سال آینده به  برای ایمنی حضور دارد را در پکن،  

راننده  ۳۰ بدون  خودروی  پنج  تست  برای  گذشته  هفته  بایدو  دهد.  توسعه  گرفت شهر  مجوز  پکن  ساخت   .در 

به منزله با ض  خودروهای خودران  درآمدش همزمان  منابع  کردن  متنوع  برای  بایدو  تالش  در  دراماتیکی  عیف  تحول 

کرد رشد  درصد  دو  تنها  گذشته  سال  درآمدش  که  است  شرکت  این  جوی  و  جست  کار  و  کسب  رشد  بر   .شدن 

"دیدی   شرکت  که  گیرد  می  صورت  حالی  در  خودران  خودروی  تولید  برای  بایدو  مذاکرات  رویترز،  گزارش  اساس 

تاکسی راه اندازی    ون هدفمندی را برای سرویسهای BYD ینگ" ماه گذشته به همراه شرکت خودروسازی چوش

   انتهای پیام .کرد. غول فناوری سونی هم در ژانویه یک خودروی مفهومی برقی با قابلیتهای خودران رونمایی کرد

 

 :متالز یم -

 شود های اقتصادی ایران و چین فردا برگزار میکنفرانس توسعه همکاری

متالز   بین  -می  امور  اطالعیه معاونت  صدور  با  ایران  اتاق  توسعه  الملل  تخصصی  کنفرانس  برگزاری  از  ای 

نفر   6۰این همایش با حضور  آذرماه خبر داد.    ۲6های اقتصادی ایران و چین، در روز چهارشنبه هفته جاری،  همکاری

ن مرتبط دولتی و بخش خصوصی برگزار خواهد  های معظم صادرکننده کاال و خدمات و مدیرااز مدیران ارشد شرکت

بین   شد. امور  معاونت  متالز،  می  گزارش  صادرات  به  توسعه  اهمیت  به  عنایت  با  کرد:  اعالم  ایران  اتاق  الملل 

همکاری  و  جمهوریکشورمان  اقتصادی  جامع    های  برنامه  قالب  در  چین  خلق  جمهوری  و  ایران  اسالمی 

های اقتصادی ایران و چین در روز چهارشنبه انس تخصصی توسعه همکاریساله دو کشور، کنفر  ۲5های  همکاری

های صنعتی  المللی پژوهشاین همایش توسط موسسه بین    شود.برگزار می  ۱۳۹۹آذرماه    ۲6هفته جاری مورخ  

های معظم صادرکننده کاال و خدمات و مدیران مرتبط دولتی و بخش  نفر از مدیران ارشد شرکت  6۰ایران و با حضور  

با رعایت پروتکل  گذاری اجتماعی برگزار خواهد  های بهداشتی و فاصلهخصوصی در محل هتل اسپیناس تهران و 

برای کسب اطالعات بیشتر می عالقه  شد. با شمارهمندان  بگیرند.  ۸۸4۸۱۳۲5و    ۸۸4۸۱۳۲۷های  توانند  کد    تماس 

 پایگاه خبری اتاق ایران  :منبع ۱4۸۹۳6خبر: 

 

 : زویشهرآران -

 د چین به ماه رسی | TechLife نگاهی به شماره دسامبر هفته نامه
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تالش   TechLifeهفته نامه    /۵۲۷۳۰کد خبر:   ادامه  به  پرداخته های چینیدر شماره دسامبر خود  توسعه  برای  ها 

ماه    هایی ازها برای نمونه برداری و انتقال سنگاست و با طرح پرچم این کشور روی کره ماه، از فرود سفینه چینی

است. داده  خبر  زمین  تالش   TechLifeهفته نامه   -شهرآرانیزو    به  ادامه  به  خود  دسامبر  شماره  چینیدر  ها های 

ها برای نمونه برداری و  برای توسعه پرداخته است و با طرح پرچم این کشور روی کره ماه، از فرود سفینه چینی

دی  میال۷۰ها از دهه قدام در راستای برنامه جاه طلبانه چینیهایی از ماه به زمین خبر داده است. این اانتقال سنگ

چانگ   فضاپیمای  است.  شده  عملیاتی  سرانجام  که  بود.  ۵است  شده  پرتاب  چین  شرق  از  پیش  ماه  یک   حدود 

 کیلوگرم سنگ و خاک ۴ها در تالش برای اعزام انسان به ماه نیز هستند. در صورت موفقیت چینی ها، حدود  چینی

های ین دسترسی دانشمندان به نمونه به این سو، نخست۱۹۷۶شود که از سال  اه به زمین منتقل میاز سطح م

شد، باألخره وارد حوزه های گران قیمت شناخته میها و مک بوکاپل که بیشتر با آیفون    تازه از سطح ماه است.

تر اهمیت داده تر و سریع هایی سبک تر، ظریفتولید قطعات نیز شد. اپل همواره در محصوالت خود به تولید دستگاه 

نتایج   اکنون  پردازشگر  است.  اولیه  انقالبی در مسیرM۱بررسی  از  های نسل بعدی تولید مک بوک   این شرکت نیز 

پردازشگرخبر می پردازشگر هشت هستهدهد. قمار بزرگ اپل در کنارگذاشتن  اینتل و معرفی  ای اختصاصی های 

تا   را  اپل  رقبای  و  نرم افزار  طراحان  پردازشگر  ۲۰۲۲خود،  کشید.  خواهد  چالش  عملکرد   تM۱ به  سرعت  بر  نها 

بهره مک بوک بلکه  بود  نخواهد  باتری ها مؤثر  بعدی مک بوکوری  تا  های نسل  نیز  را  بهبود می۲ها  در   بخشد. برابر 

حراجهفته گذشت،  که  محدودیتای  به  توجه  با  که  شد  برگزار  نیز  میالدی  آخرسال  تعطیلی  های  و  تردد  های 

 میلیارد دالر  ۹روز ها در این الین در ایاالت متحده به ثبت رسید. آمریکاییهای جدیدی در فروش آنفروشگاه ها، رکورد 

دهد. در همین حال،   نشان می۲۰۱۹خرید آنالین انجام دادند که افزایشی بیست ودودرصدی را در مقایسه با سال  

فروشگاه به  منتهی  معابر  در شهرترافیک  تا  ها  آمریکا  مختلف  کرد.۵۲های  ثبت  را  کاهش  و    درصد  کفش  جواهر، 

 مصرف کنندگان به ثبت رساندند.لوازم منزل بیشترین کاهش را در سبد خرید 

 

 :نیوزمردم -

 چین: آمریکا باید بابت وضعیت حقوش بشری خود شرمسار باشد 

بیانیه  از پکن طی  آمریکا  انتقادات حقوق بشری  به  واکنش  در  در سازمان ملل  نمایندگی چین  تاکید کرد،  دفتر  ای 

باشدآمریکاس شرمسار  خود  بشری  حقوق  وضعیت  بابت  باید  که  ملل   :نیوزمردم    .ت  سازمان  در  چین  نمایندگی 

بر اساس گزارش    .اتهامات نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل علیه پکن در ارتباط با مسائل حقوق بشری را رد کرد

ای گفت، »کلی کرفت« نماینده آمریکا  شینهوا، سخنگوی دفتر نمایندگی چین در سازمان ملل طی بیانیه  خبرگزاری

این ویروس سیاسی و  به وضعیت حقوق بشر در چین کرد  که   را در سازمان ملل روز دوشنبه حمالت غیرقانونی 

همواره مردم خود را در اولویت    نیه آمده است، حکومت چیندر این بیا  .چین قویا با آن مخالف است، گسترش داد

نماینده چین در ادامه بیانیه خود آورده     .های چشمگیری داشته است دهد و در زمینه حقوق بشر پیشرفت قرار می

  ۱.۴میلیون کیلومتری چین، نه جنگی است، نه کسی آواره است و نه ترس وجود دارد و    ۹.۶است، در سرزمین  

کنند. این بهترین پروژه حقوق بشر و بهترین تمرین حقوق بشر ادی زندگی می چینی در صلح، آزادی و ش  میلیارد

از شرایط حقوق بشر خود خجالت    .است باید  که  آمریکاست  واقع  تاکید کرد، در  بیانیه  باشد. این  زده و شرمسار 

ن کشور از نظر  های پیشرفته به بدتریژی آمریکا متخصصان و دانشمندان خود را به حاشیه رانده است و با تکنولو

کودکان   حقوق  نقض  و  تسلیحات  گسترش  تبعیض،  در  وحشتناکی  آمار  آمریکا  است.  شده  تبدیل  کرونا  شیوع 

دارد ذهنیت جنگ   .مهاجران  که  آمریکا خواسته است  از  بیانیه خود  پایان  در  ملل  در سازمان  نمایندگی چین  دفتر 

با توسل به ابزارهایی نظیر حقوق ا رها کند و از مداخله د سردی و تعصبات ایدئولوژیک خود ر ر امور داخلی چین 
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کند متوقف  را  از    .بشر  کوبا  و  چین  مثل  کشورهایی  در  بشر  حقوق  وضعیت  از  انتقاد  با  دوشنبه  روز  کرفت  کلی 

ا در  عضویت این کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرد و خواستار اصالح نحوه عضویت کشوره

گفته تا زمان اصالح ساختار شورا در زمینه شرایط عضویت، آمریکا از عضویت در این شورا   کرفت   .این شورا شد

 .کرد  خودداری خواهد

 

 :شروع آنالین -

 عزم چین برای حفاظت جهانی از محیط زیست 

از زمانی كه آمریكا اعالم كرد از توافقنامه تحوالت اقلیمی پاریس خارج شده چین بسرعت در حال افزایش سرمایه  

ذی ربط دراین زمینه بوده است. این كشور به دلیل زیان هایی كه از این تحوالت آب و هوایی و اجرای طرح های  

كندمتحمل شده می خوا  مقابله  این معضل  با  که شده  به هرطریقی  باسرمایه    .هد  دهد چین  نشان می  آمارها 

و میر ناشی ازبالیای  گذاری که برای مهار این پدیده انجام داده است در طول سال های آینده باعث کاهش مرگ  

ی   ازهمه  چین  جمهور  رئیس   " اقلیمی  "آرمانهای  المللی  بین  مجازی  .درنشست  خواهدشد  اقلیمی  طبیعی 

دکتر بهلول علیجانی بنیان گذار  شورها خواست که دراین زمینه تحوالت اقلیمی تالش کنند. براین اساس به سراغک

رفتیم و در این باره به گفتگو نشستیم. که مشروح آن را  زمیاقلیم شناسی سینوپتیک ایران واستاد دانشگاه خوار

 :در ذیل میخوانید

بحث  //    س جمهور چین در نشست بین المللی آرمانهای اقلیمی چیست ؟ تحلیل شما در مورد سخنرانی اخیر رئی

ازهای  پینگ مطرح شد این بوده که چین متعهداست گاز دی اکسید کربن وگ   های که درسخنرانی آقای شی جین

پیشنهادات این  که  کردند  مطرح  پیشنهاد  سه  نشست  دراین  چین  جمهور  رئیس  دهد.  راکاهش  ای     گلخانه 

پا  ریس هم آمده است. در این توافقنامه روی اقتصاد سبزدرجهان تاکید شده که باید جهان به سمت  درتوافقنامه 

محورعمل تک  کشورها  داشتندکه  تاکید  جمهورچین  .رئیس  برود  اقتصاد  معضالت    این  هم  باهمکاری  بلکه  نکنند 

توافقنام به  تا  نشده  اشاره  نکته جدیدی  به  این سخنرانی  کنند.در  را حل  دنیا  بلکه  اقلیمی  اضافه شود  پاریس  ه 

   .بیشتر تشویق وتوصیه به همکاری کشورها برای بازیافت سبز وآرمانهای اقلیمی بوده است

ارائ پیشنهادی  سه  نشست  این  در  چین  جمهور  پیشنهادات  رئیس  این  تواند  می  چقدر  شما  نظر  به  اند  کرده  ه 

ند حتما راهگشا است.تمام پیشنهادات مطرح  اگرکشورها نسبت به مسائل اقلیمی عملگرا باش//    راهگشا باشد؟ 

تک  ها  اگردولت  رسید.  خواهد  نتیجه  به  کشورها  باهمکاری  که  است  آمده  پاریس  کنوانسیون  ذات  در  شده 

وازطرف نکنند  حتما   محورعمل  کند  سبزحرکت  صنعت  سمت  به  تاجهان  کنند  نیزکمک  توانمند  دیگرکشورهای 

اقلیمی حل خواهدشد. ترین کشور جهان    همه   مشکالت ومعضالت  آلوده  اقلیم، کشور چین  دانند درموضوع  می 

به   ۲۰۳۰تلقی می شد اما این کشور اعالم کرده برای بازیافت سبز اقداماتی راانجام داده ومتعهد است تا سال  

اقلیم عمل کند.همچنین رئیس جمهور چین به همه ی کشورها توصیه کرده   تعهدات خود درمقابل چالش جهانی 

 .عهداتشان عمل کنندآنهاهم ت

؟ اقلیم جهانی خواهدگذاشت  روی  تاثیراتی  کند چه  داده عمل  تعهداتی که  به  آلودکننده //    اگر چین  گفتیم چین 

امامطال است  بوده  جهان  کشور  برای  ترین  تالش  درحال  کشور  این  دهد  می  نشان  داشتم  زمینه  دراین  که  عاتی 

به مسائل اگر چین   . ازاین موضوع است  نیزبه آن اشاره خارج شدن  به آن متعهد است ورئیس جمهورشان  ی که 

بیماری   که  ازوقتی  کنید  توجه  این موضوع  به  گذاشت.  در جهان خواهد  ای  توجه  قابل  تاثیر  کنند حتما  کرده عمل 

تولیدگاز   اند  شده  کم  صنعتی  فعالیتهای  بهداشتی  مسائل  دلیل  به  دیگر  طرف  از  و  شده  گسترده  درجهان  کرونا 

ین آمده وحال طبیعت کمی بهتر شده است. اما موضوعات اقلیمی فقط با عمل کردن چین به تعهداتش  کربنیک پای

http://shoroonline.ir/fa/news/47548/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 
  د وهمچنین بایدتمام کشورهای باهماهنگیحل نخواهدشد بلکه امریکا هم باید در کنارچین دراین زمینه اقدام کن

 .وهمکاری هم اقدامات الزم را داشته باشندتا نتیجه بخش باشد

درسخنرانی چند روز //    رمورد چالش اقلیم جهانی که رئیس جمهور چین به آن اشاره کرده چیست ؟ نظر شما د

سخنرا در  است.بنده  شده  اشاره  موضوع  این  به  جهانی  سازمان  دبیرکل  بارهاگذشته  هایم  موضوع    نی  این  به 

به بعد    ۱۹5۰اشاره کرده ام که تغییراقلیم یک مسئله بسیار بزرگی است که بشر به محیط وارد کرده است. ازسال  

اعالم کندکه دیگر این توسعه نمی   ۱۹۸۷که باعث شده در سال    جهان فعالیتهای زیادی درجهت توسعه انجام داده 

سخن در  چین  جمهور  رییس  بوده  خواهد.  پایدار  توسعه  آن  منظور  کردکه  اشاره  جدیدتوسعه  فلسفه  به  رانیش 

است.او گفته باید توسعه پایدار را گسترش دهیم .زیرا بشرخسارتهای زیادی به طبیعت واردکرده است. به طوری 

که باالترین مخاطرات در سطح جهان مثل سیل ،خشکسالی ،تگرگ ، آتش سوزی جنگلها رخ داده   ۲۰۱۹ که در سال

بشر برای توسعه بوده که طبیعت قهر خود را با گسترش بیماری     بی سابقه بود.این خسارتها ناشی از فعالیتهای

فقط باکم کردن صنعت وگازدی    کرونا در جهان نشان داده است. چاره این موضوع اصالح زندگی بشر می باشدکه

وحش خارج شود. کار با حیات وحش و زندگی با  اکسید کربن حل نمی شود بلکه انسان ها باید از طبیعت و حیات  

بین   همکاری  با  اصالحات  این  ی  همه  شود.  اصالح  وناپایدار  نامطلوب  برسانند.بایدکشاورزی  صفر  به  حیوانات 

 .هور چین محقق شودکشورها صورت می گیرد تاآرزوی رییس جم

   است همه می دانند این چالش رارئیس جمهور چین در نشست بین المللی به چالشی اقلیم جهانی اشاره کرده  

//   سیاست مداران وصاحبان قدرت ایجاد خواهند کرد چه دلیلی وجود داردکه این افراد حاضر به همکاری نیستند؟ 

اق به عنوان یک  بنده  کردید.  انجام  سوال خوبی مطرح  زیادی  وکارهای  اقلیمی مطالعات  تغییرات  روی  لیم شناس 

بت باید  اقلیم شناسان  ام.  را درنظر بگیرند. داده  اقلیم  برنامه هایشان فرایند  تادر  را مجاب کند  وانند سیاستمداران 

توس میزان  چون  نیستند  هایشان  دربرنامه  اقلیم  قبول  به  حاضر  ملی  منافع  بهانه  به  سیاستمداران  ی  عه همه 

اند برنامه های توسعه ای را بدون آنها عادت کرده  آوردو هزینه براست.  پایین می  اقلیم    کشورشان  درنظرگرفتن 

 .وطبیعت روتین بنویسند

اول باید این اشخاص  //    چگونه باید سیاستمداران وصاحبان نظران قانع کرد تا مردم آگاهی وآموزش الزم را ببینند؟ 

ه اول آموزش باید روی صاحبان قدرت وسیاستمداران صورت گیرد چون تمام برنامه های  را قانع کرد. درواقع مراحل

را اجرای کنیم همواره بامشکالت زیادی روبروی     تنیده شده است به طوری که اگر بخواهیم برنامه ای  جهان در هم

ی ومحلی در سطح جهان  هستیم .پیشنهاد بنده برای آموزش همگانی و بلند مدت این است که باید پایگاه های مل

تا آموزش از دبستان شروع  اصالحاتی درخود انجام دهند.حتی پیشنهاد شده دبستانهای محیط زیستی دای رشود 

شایر  برای  الگویی  تواند  می  که  است  داشته  موفقی  تجربه  چین  کشور  در  شیوه  این  ترباشد.  وکاربردی  شود 

 .کشورها باشد
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