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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 راه توسعه تجارت با چین /   ل دولتی بررسی کردند ادی و مسووفعال اقتص  ۱۰۰از بیش

از   : اقتصادیدنیا  بخش   ۱۰۰بیش  مرتبط  مسووالن  و  اقتصادی  بینفعال  کنفرانس  در  دولتی  تجارت، های  المللی 

همکاری سرمایه  و  تا گذاری  آمدند  هم  گرد  چین  و  ایران  اقتصادی  همکاری چالش   های  این  های  با  اقتصادی  های 

چالش  کشور این  از  عبور  راهکارهای  چینیو  دهند.  قرار  بررسی  مورد  را  شریک  ها  کشورمان ها  تجاری  اول 

ر غار ایران هستند که در شرایط تحریمی نیز مبادالت خود را با تجار ایرانی قطع  شوند و معروف به یا محسوب می 

نمی اگرچه  تا نکردند.  تحریمتوان  ایثیر  با  تجاری  مبادالت  در  را  نخستین ها  آنها همچنان  اما  گرفت  نادیده  کشور  ن 

البته اخیرا شاهد سبقت عراق    .اندن خریدار کاالهای ایرانی طی ادوار مختلف بوده فروشنده کاال به ایران و نخستی

های  اخت ظرفیتشود. شنایم. اما همچنان چین شریک اول تجاری ایران محسوب می در خرید کاالهای ایرانی بوده 

ز بازار چین یکی از راهکارهایی بود که برای توسعه روابط ایران با این کشور  مین کاالهای مورد نیا تا   داخلی برای

تا  تحلیلمورد  دیگر  سوی  از  گرفت.  قرار  اقتصادی  فعاالن  از  کید  حکایت  کنفرانس  این  در  شده  ارائه  آماری  های 

د چه محصولی با ارزش ج شوها، استنتااوت قیمتبا بررسی تف  شنهاد شد تا فروشی به چین دارد. از این رو پیخام

می  باال  کیفیت  و  کنسرسیومافزوده  تشکیل  کرد.  صادر  کشور  این  به  و  تولید  دیگر توان  از  نیز  صادراتی  های 

ز اشاره شد. در عین حال به نقش مهم رایزنان بازرگانی در این کشور نی  .پیشنهادهای حاضران در این کنفرانس بود

آنچه ا  بر اساس  وزیر صمت  از سوی  بین فعاالن بخش خصوصی  اخیرا  از  بازرگانی  رایزنان  قرار است  عالم شده، 

نگرانی  رابطه  این  در  شوند.  دولتیانتخاب  سوی  از  که  هایی  دارند  اعتقاد  آنها  شد.  مطرح  کنفرانس  این  در  ها 

تجامهم بین  از  بازرگانی  رایزن  انتخاب  محدودیت  موازیترین  چندصداییر،  و  تشکل  کاری  بخش خصوصی در  های 

های بخش خصوصی به چین اعزام شود. این شخص  عنوان نماینده کل تشکلست. از این رو باید صرفا یک نفر به ا

میبه  خدمت  دیگری  کشور  در  اقتصادی  دیپلمات  باشدعنوان  داشته  شخصی  انتفاع  فعالیت  نباید  و  سینا   .کند 

گذار و فعال در حوزه ستهای سیاتشکل ها و  مل بیشتر تمام نهادر همفکری و تعانس خواستاسنجری، دبیر کنفرا

با اتکا به تعامالت مستحکم  صادرات کشور برای بهره وری حداکثری در توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور 

شدسیا چین  با  ایران  اتا   .سی  صادرات  کمیسیون  رئیس  نفر،  جمشید  بازرگهمچنین  و  ق  معادن  صنایع،  انی، 

کنفرانسکشاو این  در  ایران  بزرگتا   رزی  از  یکی  کرد:  از  کید  کافی  اطالعات  نداشتن  کشورمان  مشکالت  ترین 

کنفرانسظرفیت این  برگزاری  است،  داخلی  میهای  کمک  تاها  جهت  ظرفیت  کند  و  شناسایی  را  داخلی  های 

ایم ته ست اما نتوانسورهای دنیا ترین کشیران یکی از جوانهای کشور استفاده کنیم.به گفته وی، اتوسعه فعالیت

تحریم به  توجه  با  ببریم،  را  استفاده  نهایت  مثبت  ظرفیت  این  از  درستی  می به  کشور  اقتصادی  این  های  از  توان 

های متعددی در زمینه صادرات  مند شد.نفر ادامه داد: ظرفیت نیروی جوان جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کالن بهره 

کارشناسی های غیر سفانه در این زمینه از بخش نامه د، اما متاآنها نهایت استفاده را برتوان از  وجود دارد که می 

زیا  دیده لطمات  مشکل دی  این  رفع  برای  نداریم.  صادرات  از  دقیقی  و  درست  برداشت  و  مفهوم  آنکه  ضمن  ایم. 

اتا  اقتصادی  اهمیتکمیسیون  و  نقش  تبین  ایران  بازرگانی  ر  ق  کشور  اقتصاد  در  دارد.به  صادرات  کار  دستور  در  ا 

اصلی  ا سرمایه  بلکه  نیست،  نفت  مخازن  و  معادن  کشور  اصلی  سرمایه  ایران،  صادرات  کنفدراسیون  دبیر  عتقاد 

 .ایم به درستی از ظرفیت، توان و تخصص آنها استفاده کنیمجوانانی هستند که نتوانسته 

و تجارت ایران نیز با    مدیره خانه صنعت، معدنرمان خالقی، عضو هیات  آ//    های صادراتیضرورت ایجاد کنسرسیوم 

بین  »کنفرانس  در  سرمایه حضور  تجارت،  همکاریالمللی  و  چین گذاری  کرد:  اعالم  چین«  و  ایران  اقتصادی  های 

می شمار  به  کشورمان  صادراتی  مقصد  دومین  و  کشور  امسال  نخستین  نخست  ماه  هشت  آمار  ارائه  با  رود.او 



 
ایم، قلم کاال وارد کرده   ۶۵۳هزار و    ۲دالر صادرات داشتیم و    ۲۹۵د  در حوزه الکترونیک حدوود: بر اساس این آمار  افز

ج شود چه محصولی با ارزش استنتا  ایم و باید تفاوت قیمت را بررسی کرد تافروشی داشتهاین تفاوت یعنی خام

ازار آن را کامل و با  صادرات به چین باید ب  ن اینکه برایی با بیا توان تولید و صادر کرد.خالقافزوده و کیفیت باال می 

 های صادراتی در برنامه داشته باشیم تا هایی مانند کنسرسیومدقت بشناسیم ادامه داد: برای این کار باید روش 

ز بازار چین توانیم قسمت کوچکی از محصوالت مورد نیا قدرت صادراتی کشور را افزایش دهیم، اما اکنون صرفا می

ید ت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، بهتر است بخش خصوصی پای کار بیا کنیم.به گفته عضو هیا  مینرا تا 

 .کننده مشکالت عمل کندکننده و برطرفناظر، هماهنگعنوانو دولت بیشتر به 

باشیم چین  استراتژیک  کسب//    شریک  توسعه  دفتر  بین معاون  علوکار  معاونت  فناوری الملل  و  می 

های اقتصادی ایران و چین« با اشاره به  گذاری و همکاری المللی تجارت، سرمایهس بینجمهوری در »کنفران ستریا 

اتخاذ ویژه سیا  با  برنامه گذاریستاینکه چین  و  کوتا ریزی ها  بلند ه های  و  تجارت جهانی و  مدت  در حوزه  مدت کالن 

المللی تبدیل شود، گفت: این کشور  ن اقتصادی در حوزه بیسته به یک ابرقدرت  بخشی و پایبندی به آنها تواناولویت 

آینده  برنامه در  به  توجه  با  نزدیک  از  ریزیای  دور  امر  این  و  آمریکا خواهد شد  قطعا جایگزین  اقتصادی  موفق  های 

های توانمند  عنوان یکی از بخش جمهوری بهستذهن نیست.به گفته مسعود حافظی، معاونت علمی فناوری ریا 

کننده از چین، ن را دارد و امیدواریم در آینده به جای وارد بنیا های خصوصی و دانش توظیفه حمایت از شرک دولت  

به  فناوری  توسعه  در حوزه  به خصوص  ایده محقق شود  این  اگر  و  آن کشور باشیم  عنوان یک  شریک استراتژیک 

وی عنوان کرد: معاونت علمی فناوری    .ودریقا مطرح خواهیم بنه و شمال آفهاب در مسائل اقتصادی در خاورمیا 

اتا  از  حمایت  و  ایجاد  تا توانایی  دارد  را  تخصصی  فکرهای  چین تیم  ق  با  اقتصادی  مباحث  به  ورود  برای  را  هایی 

تا  داریم  آمادگی  آنکه  ضمن  دهد،  بخش  تشکیل  کمک  همکاریبا  مسیر  خصوصی  توانمند  و  های  اقتصادی  های 

ب دهی تجاری  توسعه  را  چین  کنیم.معاا  حمایت  و  کسب م  توسعه  دفتر  بین ون  فناوری  وکار  و  علمی  معاونت  الملل 

شرکتستریا  آمار  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  دانشجمهوری  حدود  بنیا های  افزود:  و    ۵ن  شرکت   ۴۰۰هزار 

فعالند که یکبنیادانش  در کشور  آنها شرکتن  با وضعی  های نسبتا سوم  قابل  ت مطلوب هستند که خبزرگ  دمات 

در کشاورزی،حوزه  توجهی  ماشین  های  و  صنایع  فناوری  تکنولوژی،  و  مهندسی  و  فنی  خدمات  پیشرفته،  آالت 

شرکت خالق وجود دارد که    ۴۰ن نیز یک هزار و  بنیا کنند. در کنار این تعداد شرکت دانشاطالعات و... را ارائه می 

 .ه و بدیع استمحصول آنها نوآورانای ندارند اما فناوری پیچیده 

ندارد انتفاع شخصی  اداره برنامه //    دیپلمات اقتصادی؛  های اقتصادی وزارت  ستریزی و سیاجواد فکری، رئیس 

شرکت گفت:  کنفرانس  این  در  نیز  صادر امورخارجه  یک  های  چین  که  باشند  داشته  توجه  مورد  را  نکته  این  کننده 

انی از ابتدای شروع به کارشان با طرف چینی با  م بازرگانان ایرکند و توصیه می شده داراقتصاد متمرکز و مدیریت 

اتا  گذشته  در  او،  گفته  باشند.به  تنگاتنگ  ارتباط  در  کشورمان  معرفی قسفارت  اقتصادی  رایزن  بازرگانی  های 

های بخش خصوصی صدایی در تشکلکاری و چند ترین آن موازیها وجود دارد، مهم کردند اما یکسری محدودیتمی

منظور برطرف  های بخش خصوصی و به میم وزارت صمت به انتخاب وابستگان تجاری از تشکل ست و در صورت تصا

اخذ سیا با  این معضل  اتحاد درونکردن  به ست  نفر  باید صرفا یک  نماینده کل تشکلتشکیالتی،  های بخش عنوان 

کند، نباید فعالیت  دیگری خدمت می  اقتصادی در کشور عنوان دیپلمات  خصوصی به چین اعزام شود. این شخص به 

 .انتفاع شخصی داشته باشد

 فرصت بکر در گردشگری عشایر /  ها جذاب شد؟ نشینی در جهان چطور برای توریستکوچ قطب



 
نشینی حدود نیمی از مردمان آن است، با استفاده از  مغولستان که عمده شهرت آن در زندگی کوچ : اقتصاددنیای 

جهانگردی در مغولستان توسط    .بدیل شدن به قطب اصلی گردشگری عشایر در جهان استاین پتانسیل درحال ت

از سال   پیش  تا  بود،  ۱۹۹۰دولت سوسیالیست  پی   بسیار محدود  در  در مغولستان  دموکراتیک  انقالب  از  پس  اما 

فرد و  نحصربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در مسیر گسترش قرار گرفت. مغولستان با توجه به طبیعت بکر و م

شود که در چند سال اخیر شده در جهان محسوب میداشتن سبک زندگی و فرهنگ عشایری یک مقصد شناخته

این کشور کشانده است.    گردشگران بسیاری را از از روستاها و زندگی عشایر به  در    سراسر جهان جهت دیدار 

میلیون دالری   ۴۶۱به درآمد    خارجی بوده کههزار گردشگر    ۵۲۹درصدی پذیرای    ۱۳مغولستان با رشد    ۲۰۱۸سال  

همراه بوده  درصدی    ۹هزار نفر رسید که با رشدی    ۵۷۷این رقم در جذب گردشگر به    ۲۰۱۹دست یافت و در سال  

بود که شیوع کرونا درحال   ۲۰۲۰است. مغولستان هدف   را جذب یک میلیون گردشگر خارجی گذاشته  حاضر خود 

شمار گردشگری یکی از منابع اصلی دولت مغولستان به   .زیادی مواجه کرده است  ورود گردشگران را با محدودیت

به می سال  طوریآید  در  حدود    ۲۰۱۷که  یعنی  درصد    ۱۱/  4گردشگری  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید    ۱/  ۲از 

تعلق   درصد کل اشتغال این کشور به بخش گردشگری  ۱۰میلیارد دالر را به خود اختصاص داد. همچنین بیش از  

  ۱4۹این رقم به   ۲۰۲۸شود تا سال  بینی میهزار شغل در این حوزه ایجاد شده است و پیش   ۱۲۲دارد که نزدیک به  

درصد از مناطق   ۲۱حاضر  گردی است که درحالامه دولت مغولستان گسترش گردشگری بوم هزار شغل برسد. برن

درصد است. شاید بتوان سفرهای ارزان به    ۳۰  رسیدن به  ۲۰۳۰مغولستان را دربرگرفته است و هدف آن تا سال  

تر از  ر پایینهای سفر به این کشومغولستان را یکی از عوامل توسعه گردشگری در این کشور دانست که هزینه 

عمده شهرت مغولستان شیوه زندگی   .هزار دالر برای هر فرد است و سفرهای کوتاه هزینه بسیار کمتری هم دارد

ده در جهان است. نیمی از جمعیت  ماننشینی باقی های کوچکشور است که از معدود فرهنگنشینی مردم این  کوچ

می زندگی  حمل  قابل  نمدی  چادرهای  در  هنوز  سال    کنندآن  در  چنگیزخان  زمان  از  شیوه   ۱۲۰۰که  این  میالدی 

ه جمعیت کم و وسعت زندگی باقی مانده البته با عناصر دنیای مدرن امروز تا حدودی ترکیب شده است. با توجه ب

ن  کنند که این امر این فرصت را برای ایطور میانگین در هر کیلومتر مربع تنها دو نفر زندگی میزیاد در این کشور به 

دنبال سفری با آرامش و سکوت هستند این کشور را برای سفر انتخاب کند که گردشگرانی که بهکشور ایجاد می 

میلیون نفری در مرکز آسیا واقع شده که  ۳برابری نسبت به آلمان و جمعیتی    5کنند. کشور مغولستان با مساحتی  

معیت آن در اوالن باتور پایتخت این کشور زندگی درصد از ج  4۰مرز است. در این کشور حدود  با چین و روسیه هم

حدود  می و  کوچ   4۰تا    ۳۰کنند  عشایر  شکل  به  نیز  آن  جمعیت  از  میدرصد  زندگی  بیشتنشین  میزان کنند.  رین 

جنوبی، ژاپن، آمریکا، قزاقستان، آلمان، فرانسه، استرالیا و  روند از چین، روسیه، کره گردشگر که به مغولستان می

درصد از جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده اند تا پیش از توجه به بازار    ۳۰عشایر که حدود    .تانگلیس اس

مهاجرت بودند که این امر تهدیدی برای  و روستاهای بزرگ درحال    گردشگری به امید یافتن شغل به سمت شهرها

های توسعه گردشگری ی برنامهو اجرا ۱۹۹۰شد. افزایش خدمات گردشگری از سال زندگی عشایری محسوب می

کمبود  به  توجه  با  مغولستان  کرد.  تثبیت  کشور  این  در  را  عشایری  زندگی  و  معکوس  را  مهاجرتی  روند  این 

الزم و استانداردهای پایین خدمات، رتبه پایینی در شاخص رقابت سفر و جهانگردی دارد. از این رو    هایزیرساخت

عنوان یک مقصد جهانی گذاشته و ز خود را بر ترویج فرهنگ عشایر خود بهمتولیان گردشگری این کشور عمده تمرک

المللی »راه این کشور در کنفرانس بین های الزم در این نوع از گردشگری هستند.  در تالش برای ایجاد زیرساخت

ای تا  ه منظور توسعه گردشگری مغولستان برنامابریشم و توسعه مغولستان و گردشگری عشایر« اعالم کرده به

تنظیم کرده که این کشور را به مرکز جهانی گردشگری عشایر تبدیل کند. مغولستان با هدف تضمین   ۲۰۳۰سال  

شناسی مغول را تاسیس کرد مرکز بوم   ۲۰۰۹گردی خود در سال دشگری و توسعه بومای روشن برای بازار گرآینده

مغ و  چین  در  اروپا  اتحادیه  نمایندگان  توسط  پروژه  این  توسعه که  در  غیردولتی  »فعاالن  برنامه  طریق  از  ولستان 



 
می  تامین  برنامه مغولستان«  مرکز  این  پایشود.  توسعه  به  دستیابی  راستای  در  بلندمدت  در  هایی  تسریع  و  دار 

های آموزشی برای کارکنان و فعاالن حوزه گردشگری و تجهیز آنان به  رسیدن به آن تدوین کرده و به برگزاری دوره 

های آموزش ی الزم ارزیابی و مدیریت منابع طبیعی پرداخته است. از جمله اقدامات موثر آنها برگزاری کالس ابزارها

گردشگری پایدار منجر به تقویت اقتصاد این کشور و حفظ هویت فرهنگی زبان انگلیسی برای مردم محلی است.  

می  سنتمغولستان  حفظ  به  منجر  عشایر  اطراف  در  گردشگران  اسکان  می  شود.  کارآفرینان مغولستان  شود. 

توسعه همچون مغولستان  های اجتماعی در کشورهای درحال دنبال تاسیس شرکتاجتماعی کشورهای غربی به 

س که  کرده رمایه هستند  ایجاد  عشایر  مسیر  و  روستاها  در  را  گردشگری  حوزه  در  مستقل  اجتماعی  اند؛ های 

ستان وجود دارد. این مراکز عالوه بر آموزش زبان انگلیسی به ارائه  مرکز یادگیری اجتماعی در مغول  ۱۱حاضر  درحال 

مهارت  یادگیری  آموزشی جهت  برنامه  آمو  یک  محلی همچون  گردشگری  محیط راهنمایان  از  حفاظت  زیست،  زش 

حملروش  برای  پایدار  گردشگری  کردههای  اقدام  و...  غذا  مسکن،  بخش  .اندونقل،  بازار فعالیت  در  خصوصی 

از    گردشگری این کشور کمتر  این کشور دارای    ۲۰در  این منظور  به  شرکت مسافرتی،    4۰۳سال قدمت دارد که 

التحصیل در موسسات آموزشی مربوطه را استخدام د فارغاستراحتگاه گردشگری است که افرا  64۷هتل و    ۳۲۰

کشمی این  دارد.  فعال  مشارکتی  گردشگری  جهانی  سازمان  در  کشور  این  همچنین  و  تقویت کنند  برای  ور 

های مالیاتی خاص، ساخت  های خارجی پرداخته و با معافیت گذاری های کشور خود به افزایش سرمایه زیرساخت

های خارجی را به خود اختصاص داده  گذاریدرصد از کل سرمایه   ۱۰ریستی در این کشور  های توها و مجتمعهتل

های فعال در برگزاری تورهای خارجی از و شده و شرکتهای گردشگری لغاست. شرایط اتخاذ مجوز برای فعالیت

موفقیت اصالح  هستند.  معاف  افزوده  ارزش  مالیات  افزپرداخت  به  منجر  گردشگری  قوانین  تدریجی آمیز  ایش 

در سال   که  خارجی شد  به سال    ۲۰۱۰گردشگران  نسبت  برابری  افزایش سه  حدود    ۲۰۰۰با  ورود  هزار    45۰به 

اقتصاد« این کشور با داشتن کمترین تراکم جمعیتی در جهان، به  به گزارش »دنیای   .گردشگری خارجی منجر شد

بیاباندلیل وجود شرایط آب از  های بسیار گردشگران ها و دریاچهها، رودخانه کوهها،  وهوایی خاص و برخورداری 

را به خود اختصاص  کند. همچنین گردشگری عشایر بیشترین میزان جذب گردشگران  ماجراجو را به خود جذب می 

های عشایر به این  ها و جشنواره منظور حضور و شرکت در فستیوال داده است که ساالنه نیمی از گردشگران به 

می سفر  سال  کنندکشور  در  با    ۲۰۱۳.  مغولستان  در  »درآمدزایی  عنوان  با  طرحی  مغولستان  گردشگری  وزارت 

اسبی را در ارتقای بازار گردشگری این کشور ایجاد کرده  رفتن به سمت عشایر« تصویب کرد که این امر شرایط من

های سفر عمدتا فعالیت اند و  زیست و حیات وحش گذاشتهاست. برگزارکنندگان تورها تمرکز خود را بر حفظ محیط

پیاده  یاک است و روی، کوهنوردی، اسببه شکل  سواری، رفتینگ، شترسواری، تورهای موتور سیکلت و کاروان 

 .شودیکی از مقاصد اصلی سفر به این کشور محسوب میصحراگردی 

 پاشنه آشیل ریکاوری اقتصاد چین /  کندضعف تقاضا، دومین اقتصاد جهان را تهدید می

تقی-اقتصاددنیای  می  : پورمحمد  تقریبا  جهان  بزرگ  اقتصادهای  میان  در  را  که  چین  دانست  سالی  برنده  توان 

یافته دنیا را با رکود مواجه ساخته است. اما تحلیلگران باور دارند که  پاندمی کرونا بسیاری از اقتصادهای توسعه

بر دوش بخش بیشتر  اقتصادی چین در سال جاری  مانهارشد مثبت  این ند صنعیی  اقتصاد  و هنوز  بوده است  ت 

درآمد قابل تصرف    ۲۰۱۹دهد در حالی که در سال  ها نشان میبرد. دادهکشور از تقاضای ضعیف خانوارها رنج می

درصد رشد   ۲/  ۸درصد رشد داشته است، در فصل اول سال جاری درآمد این خانوارها فقط    ۷/  ۹خانوارهای چینی  

قیکرده است. همچنین ش از سال  فمت مصراخص  بار  اولین  برای  نوامبر  ماه  در  مواجه    ۲۰۰۹کننده چین  افت  با 

همچنین نرخ بیکاری این کشور از    .شده است و در مقیاس ساالنه رشد منفی یک درصد را به ثبت رسانده است

هرچند شک و    درصد رسیده است.  ۵/  ۳درصدی خود درماه فوریه فاصله چندانی نگرفته و در ماه اکتبر به    ۶/  ۲اوج  



 
به تردی اقتصاددانان  دارد.  وجود  چین  دولت  رسمی  آمار  درباره  بسیاری  منشأ  دهای  را  اصلی  عامل  دو  عمده  طور 

م چین  اقتصاد  در  ضعیف  ضعیفیتقاضای  کمک  اول  عامل  خود دانند؛  اقتصادی  همتایان  به  نسبت  چین  دولت  تر 

ثرو  اثر  به  دیگر مربوط  و عامل  اروپا است  و  آمریکا  اقتصاددانان استدالل مییعنی  اینکه  ت است.  به  با توجه  کنند 

ز شهروندان  نبوده است بسیاری اهای اقتصادهای غربی  بهبود بازارهای سهام در چین به قدرت ریکاوری شاخص

 .اندچینی هنوز احساس افزایش ثروت ندارند و به همین دلیل مصرف خود را افزایش نداده 

چینی ریکاوری  در  تحلیلا   با//    نگرانی  از  بسیاری  معدود  ینکه  از  یکی  چین،  اقتصاد  که  است  آن  از  حاکی  ها 

ای بسیاری از مردم چین شوک  اقتصادهای بزرگ جهان است که ضربه کمتری از پاندمی کرونا خورده است، اما بر

صاد بزرگ  دهد که تولید ناخالص داخلی، دومین اقتها نشان میبینیاقتصادی این پاندمی هنوز پابرجاست. پیش

  ۲سابقه مواجه شده است،  میالدی که اقتصاد جهان به دلیل پاندمی بزرگ کرونا با رکودی بی   ۲۰۲۰جهان در سال  

پید افزایش  قبل  به سال  با دقیقدرصد نسبت  اما  کرد.  داده ا خواهد  بر  آشکار  تر شدن  این کشور،  اقتصادی  های 

سنتی اقتصاد این کشور مانند بخش صنعتی است و   هایشود که بیشتر این عملکرد مطلوب ناشی از بخشمی

د تا از  گذاران در پکن در تالشنتکننده در آن نقش مهمی ندارد. در حالی که سیاسعواملی مانند میزان خرید مصرف

مصرف اعتماد  افزایش  از  طریق  بیش  با  کشوری  معاش  وضعیت  این    ۱/  ۴کننده،  ببخشند،  بهبود  را  نفر  میلیارد 

یکی به  نگرانی  موضوع  استاز  شده  بدل  چینی  اقتصاددانان  میبه  .های  کلی  نگرانیطور  بیشتر  گفت  ها توان 

بخش با  موازی  که  است  تقاضایی  چین،  اقتصاد  ریکاوری  ژو هدرباره  ژیانوی  است.  نکرده  پیشرفت  دیگر  ای 

پس زمینه ریکاوری  در این مورد گفت: موضوعی که در   Natixis اقتصاددان ارشد در شرکت خدمات مالی فرانسوی

کنندگان. جب نگرانی شده است تقاضای ضعیف در این کشور است، به ویژه در حوزه مصرف مصرف اقتصاد چین مو

که درآمد خانوارهای چینی نسبت به سال قبل رشد محدودی داشته است و ما هنوز    این اقتصاددان در ادامه افزود

 .خش مصرف باشیمبه زمان نیاز داریم تا شاهد ریکاوری کامل در ب

میانگین درآمد قابل تصرف خانوارهای چینی در سه ماه اول سال جاری میالدی نسبت به  //    کاهش رشد درآمدی

ته است. درآمد قابل تصرف درآمدی است که از طریق کسر کردن مالیات  درصد داش  ۲/  ۸سال قبل رشدی معادل  

انداز شخصی  تواند به مصرف و پس که فرد می  استآید و همان درآمدی  بر درآمد از درآمد شخصی به دست می

نسبت به سال قبل از آن    ۲۰۱۹اختصاص دهد. این در حالی است که درآمد قابل تصرف خانوارهای چینی در سال  

دهد، درصد افزایش یافته بود. شاخص دیگری نیز که به خوبی این ضعف در ریکاوری اقتصاد چین را نشان می   ۷/  ۹

دهد  های منتشر شده برای ماه نوامبر نشان می ننده این کشور در ماه گذشته است. داده کشاخص قیمت مصرف

ذایی ) شاخصی شبیه به شاخص  م بدون در نظر گرفتن گروه مواد غکننده و همچنین تورشاخص قیمت مصرف

بار از سال   کننده در  ی مصرف کاهش پیدا کرده است. در واقع قیمت نهایی کاالها برا  ۲۰۰۹تورم مبنا( برای اولین 

 .درصد کاهش یافته استاین ماه نسبت به سال قبل از خود یک 

توازن در عرضه و تقاضا این  دهد ریکاوری تولید وضعیت خوبی دها نشان می داده//    عدم  تقاضا در  اما بخش  ارد 

این   دهد که عرضه درکننده نیز نشان میکشور هنوز با ضعف مواجه است. همین کاهش شاخص قیمت مصرف

در نهمین مطالعه   Bain and Kantar گران در موسسهکشور تا چه حد از تقاضا پیشی گرفته است. همچنین تحلیل

که دریافتند  چینی  خریداران  درباره  خود  جاری    ساالنه  سال  در  خانوار  کاالهای  از  سبدی  فروش  قیمت  متوسط 

ها درباره درآمد آینده بیشتر از  ه نااطمینانی نسبت به سال قبل کاهش یافته است. خانوارهای چینی در وضعیتی ک

ی از کارفرمایان چینی در ابتدای شیوع  اند. از سوی دیگر بسیارهر زمانی بوده است تصمیم به کاهش تقاضا گرفته 

پاندمی تصمیم گرفتند تا پرداخت حقوق کارکنان خود را به تعویق بیندازند یا حقوق آنها را کاهش دهند. این اقدام  



 
وجود آمده هنوز به حیات خود  خواستند در وضعیت بهوکارهایی صورت گرفت که میستای ادامه بقای کسبدر را

ماند. این در حالی بود که  درصد باقی  ۵/  ۳ح نسبتا باالی  نرخ بیکاری چین نیز در ماه اکتبر هنوز در سط  .ادامه دهند

د رسید. البته شک و تردیدهای زیادی نسبت به  رصد  ۶/  ۲اوج نرخ بیکاری چین در دوره کرونا طبق آمار رسمی به  

  ۱۲های منتشر شده رسمی چین وجود دارد. آمار خرده فروشی چین نیز حکایت از آن دارد که فروش متوسط  داده 

دهد.  درصد کاهش یافته است هر چند که شاخص نقطه به نقطه رشد را نشان می   ۵/  ۹نتهی به ماه اکتبر  ماه م

های ترفیع فروش است  ها شده است برنامه شده یکی دیگر از عواملی که سبب کاهش قیمتعالوه بر عوامل ذکر  

ی منتشر شده در حالی که سال  هاروش مجازی به ویژه در دوره کرونا تشدید شده است. طبق دادهکه در بخش ف

فقط   به    ۴گذشته  مجازی  فروش  امسال  است،  بوده  حالت  این  در  فروش  کل  از  کل    ۷درصد  از  به  درصد  فروش 

به مصرف است.  رسیده  حال  کنندگان  در  پایینی  سرعت  با  چین  در  مصرف  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  کلی  طور 

 .پیشروی است

تقاضای ضعیف از عوامل//    عوامل  به یکی  آن  از  تحلیلگران  که  نام  ی  در چین  تقاضا  بودن  بر ضعیف  دلیلی  عنوان 

های مستقیم  طور ویژه، کمک ارها در مقایسه با آمریکا و اروپا است. به های دولتی به خانواند قدرت پایین کمکبرده 

حلیلگران از اثر ثروت نیز  از ضعف برخوردار است. عالوه بر این موضوع ت  به خانوارها در چین نسبت به آمریکا و اروپا

یکا نبوده است و به همین  اند. بهبود بازارهای سهام در چین به اندازه ریکاوری بازارها در آمرسخن به میان آورده

نمی احساس  چینی  خانوارهای  هزینهدلیل  و  است  کرده  پیدا  افزایش  ثروتشان  که  خود  کنند  افزایش  های  را 

بهنمی شاخصدهند.  مثال  وال S&P ۵۰۰ عنوان  حدود  در  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  رشد    ۱۳استریت  درصد 

درصدی را به ثبت رسانده است.   ۹همین بازه زمانی رشد  داشته است؛ در حالی که شاخص ترکیبی شانگهای در  

با سرعت  گذاری میهمچنین رشد در بخش امالک و مستغالت که اغلب مردم چین در آن سرمایه  کنند، همچنان 

شهر مختلف چین برای دو سال گذشته زیر   ۱۰۰های مسکونی در  رود. شاخص ساالنه قیمت خانهی جلو میپایین

 .مانده است مرز پنج درصد باقی

بسیاری از تحلیلگران برای سال آینده انتظار دارند که بخش مصرف اقتصاد چین بهبود پیدا کند. //    ۲۰۲۱انداز  چشم

در بانک آمریکایی مورگان استنلی در مورد وضعیت اقتصاد چین در سال    رابین ژینگ اقتصاددان ارشد مسائل چین

درصد از    ۶که معادل    ۲۰۲۰های سال  اندازچین با پشتیبانی پس   آینده گفت: ما اعتقاد داریم که مصرف خصوصی

ص  بینی کرده است که تولید ناخال کل مصرف ساالنه است ریکاوری مطلوبی داشته باشد. همچنین این گروه پیش 

درصدی را    ۹درصدی در سال جاری میالدی، سال آینده رشد اقتصادی قابل توجه    ۲/  ۳داخلی چین پس از رشد  

 .رقم بزند

 عطش هند و چین برای خرید بیشتر نفت 

صعودی خوبی داشت. از نظر برخی کارشناسان این افزایش قیمت  اقتصاد نیوز:روزهای گذشته قیمت نفت سیر  

انتشار گزارش موجودی     .به دلیل شروع خرید چین و هند بوده است از  بعد  پرایس گزارش داد، قیمت نفت  اویل 

عات انرژی ایاالت متحده منتشر شد، کاهش اندکی داشت و نگرانی مجدد در عظیم نفت خام که توسط اداره اطال

ل  رسد دلیفزایش داد. اما در حال حاضر این شاخص دوباره در حال افزایش است. به نظر میمورد بهبود تقاضا را ا 

یره سازی ، افزایش آن در واقع تقاضای چین و هند است. چین به دلیل ظرفیت عظیم پاالیش و رشد روزافزون ذخ

بلومبرگ گزارش داد که این هفته پاالیشگاه های چین و   .عامل اصلی افزایش قیمت نفت در این سال بوده است



 
ها می شود ، در برخی  اعث افزایش قیمتهند در حال خرید نفت خام بیشتری نسبت به ماه گذشته هستند که ب

 .فزایش داشته استدالر نسبت به معیارها ا ۳.۵۰موارد قیمت هر بشکه نفت تا  

 رشد اقتصادی چین در شرایط وخیم کرونایی 

سامبر( در پکن برگزار شد و شی د  ۱۸تا    ۱۶آذر )  ۲۸تا    ۲۶کنفرانس ساالنه کار اقتصادی مرکزی چین از   : خبر آنالین

پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری خلق چین در این نشست سخرانی مهمی را جین  

کردایرا امسال این نشست در  .د  به غیرعادی بودن  تاریخ جمهوری خلق چین با اشاره  نکته اشاره در  این  شد   به 

بین   که اوضاع  به  توجه  ماموریتبا  و  پیچیده  و  وخیم  و سنگینالمللی  بزرگ  ثبات  در جهت های  و  اصالح  توسعه، 

جهان بوده که توانسته    خستین اقتصاد عمدهشیوع کرونا، چین ن های ناشی ازبه ویژه رویارویی با ضربه  داخلی و

جبهه این  در  چین  برسد.  اقتصادی  مثبت  رشد  سهبه  کن توانسته گانههای  غلبه  مشکالت  وبر     دستاوردهای د 

سیاستسرنوشت اجرای  روند  پیشبرد  کند،  حاصل  باز  ساز  درهای  و  موفقیت اصالحات  با  همراه نیز  مهم  های 

توسعه  سیزدهمین برنامه  تضمین شده است. اهداف عمده با قدرت وم مردم نیزعم وضعیت زندگی و رفاه و بوده

علمی و فنی، نیروی ملی و سطح زندگی مردم چین   پنج ساله چین به زودی محقق می شود و توانایی اقتصادی،

یافته است به میزان بسیار آتی همچنان سیاستهای   .ارتقاء  این نشست همچنین مشخص شد چین در سال  در 

دمی کرونا و تحوالت در این نشست هشدار داده شد با توجه به اپی  .قتصادی کالن پایدار و باثبات را اجرا خواهد کردا

مهیا نشده است از کشور، شرایط اساسی احیای اقتصاد کشور هنوز کامالً  این نشست مطرح شد   .در خارج  در 

فعاالنهسیاست اجرای مالی  پ   های  و  باثبات  پولی  ادامهو سیاستهای  اقتصادی  احیای  از  قاطع  خواهد  شتیبانی 

در این جلسه همچنین پیشنهاد شد بازار    .به عمل در خواهد آمد  ر و موثرتریو در این راستا، اقدامات دقیقت یافت

متعادل حفظ شود و  منطقی  یک سطح  در  یوان  نرخ  و  قانونمندتر  قرضه  اعالم   .اوراق  نشست همچنین  حاضران 

در    .رسیدگی و آنها را حل می کند خود  توسعه و امنیت ملی پیشِ روی نده به مسائل اصلیکردند چین در سال آی

رانس تاکید شد باید با استفاده از مزایای ناشی از نظام سیاسی کشور، بهینه سازی استفاده از نیروهای  این کنف

برای امور    تدوین برنامه عملیاتیبا تاکید بر لزوم   ینهمچن  .تحقیقاتی کشور و اشتراک گذاری منابع را تحقق بخشید

باید از نقش شرکتها در تحقیقات   اقتصادی در دهه آتی و ایجاد مراکز تحقیقاتی متمرکز بر علوم پایه، مطرح شد که

داد افزایش  را  المللی  بین  فنی  و  و همکاری های علمی  تبادالت  و  کرد  استفاده حداکثری  این جلسه    .علمی  در 

مین صنایع را تحت کنترل بهتر قرار خواهد داد و در مورد حلقه  زنجیره تا  ۲۰۲۱ر سال  وری شده است که چین د یادآ

در این   .های ضعیف خود در این زنجیره، تالشهای بیشتری برای دسترسی به فناوری های کلیدی انجام خواهد داد

دو  این  امه خواهد داد واد را  درهای باز ات وپیشبرد همه جانبه اصالح نشست اعالم شده است در سال آینده، چین

داشت. خواهند  متقابل  مساعدت  یکدیگر  به  همچنان  نیز  اجرای  سیاست  بر  عالوه  که  شد  تأکید  نشست  این  در 

شرکت برنامه اصالحات  ساله  دولتی،سه  نیز های  خصوصی  اقتصاد  توسعه  شود.  بهینه فضای  سازی 

به تسهیل کمک  بازار،  به  ع دسترسی  مال حفظ  ادالنه،رقابت  ایجادحقوق  و  معنوی  گرایش  مح کیت  برای  یطی 

بر  به بین بازار، مبتنی  به  قانون و  این نشست  بود. همچنین در  این نشست  از دیگر موارد مطرح شده در  المللی 

دو   پیوستن به توافقنامه جامع رشد سالم بازار سرمایه، تالش برای مالی، کمک به مدیریت موسسات تکمیل لزوم

در این نشست تأکید شد که    .المللی نیز اشاره شدده از قوانین بینظ امنیت ملی با استفاحف وی اقیانوس آرام وس

 ۱.۸های قابل کشت با مساحت با قدرت خط قرمز زمین  های قابل کشت را حل کند. بایدچین باید مشکل بذر و زمین 

توانایی تضمین س نوار صنعتی امنیت غالت در چین میلیون کیلومتر مربع( حفظ و  ۱.۲میلیارد مو ) باید  اخته شود. 

کشاور مهم  محصوالت  و  غالت  و حاشیهعرضه  غیرزی  منابع  آلودگی  کنترل  و  ارتقاء  تقویت   ای  کشاورزی  متمرکز 

و  کندبا رفاه نسبی را ایجاد می  ایجانبه جامعهدر نشست فوق اشاره شد که چین به زودی به طور همه  .شود



 
خود دستاوردهای  ر باید  فقرزدایی  حفظدر  با ا  به و  مربوط  مشکالت  بر  پدی غلبه  از  توان  تمام  با  ده  فقر 

در این نشست پیشنهاد داده شد که در    .نسبی فقر جلوگیری کند و همچنین رونق روستاها محقق سازد بازگشت

 .گیری و تقویت انحصار و گسترش بی نظم سرمایه جلوگیری کندچین بیش از پیش از شکل ۲۰۲۱سال 

  در چین بهبود فروش تسال

طور خاص در ماه دسامبر،  و به   ۲۰۲۰چند گزارش خارج از چین حاکی از آن است که تسال در سه ماه چهارم سال  

قابل  فروش  گزارشموفقیت  طبق  داشت.  خواهد  آنجا  در  فعالیت توجهی  گذشته،  در هفته  در  ها  غیرمعمول  های 

یا آغاز تولید    ۳سازی شده  زه زی مدل تا اندادلیل راهتواند به ین میهای تسال در چین وجود داشته است. افروشگاه 

بسیار   Y مدل الکترونیکی  به خودروهای  داده، عالقه  تغییر  را  پالک خودرو  قوانین  که چین  زمانی  از  باشد. ظاهرا 

یافته است. شانگهای دارای محدودیت  به دارندگان  افزایش  تعداد پالک مجاز  را  های پالک سخت است که  خودرو 

می عالوه محدود  پالک کند.  این،  محدودیتبر  محلی  غیر  محدودیتهای  این  اخیرا  چین  و  دارند  افزایش  هایی  را  ها 

های بر این، پالکها معاف هستند. عالوهها )وسایل نقلیه جدید انرژی( از این محدودیتNEVداده است. با این حال،  

  .نیازی به مالیات خرید ندارندصورت رایگان در دسترس هستند و »سبز« به 

 

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز افزایش یافت   ۲۸نرخ رسمی  :بر اساس اعالم بانک مرکزی

ارز کاهش   ۴ارز افزایشی و    ۲۸کرد که بر اساس آن نرخ  را امروز اعالم   ارز   ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی    -اایرن  -تهران

ایرنا به نقل از بانک مرکزی، براساس اعالم بانک مرکزی هر  به گزارش روز پنجشنبه  .ارز نیز ثابت ماند   ۱۵یافت. نرخ  

ال قیمت خورد. همچنین هر  هزار ری  ۴۲نسبت به روز گذشته،  آذر( بدون تغییر   ۲۷  -دالر آمریکا برای امروز )پنجشنبه  

ریال اعالم شد که    ۳۵۵هزار و    ۵۱ریال و هر یورو نیز،    ۸۵۶هزار و    ۵۶ریالی به قیمت    ۳۹۴پوند انگلیس با افزایش  

زار و  ه  ۵ریال، کرون سوئد   ۴۹۶هزار و   ۴۷افزون بر این، هر فرانک سوئیس    .ریال رشد دارد ۲۸۸نسبت به روز قبل،  

ریال، درهم امارات متحده   ۵۷۲ریال، روپیه هند    ۹۰۲هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۸۶۳ار و  هز  ۴ریال، کرون نروژ    ۴۳

ریال، یکصد ین   ۲۲۸هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان    ۷۶۶هزار و    ۱۳۷ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار و    ۱۱عربی  

هزار   ۳۳ریال و دالر کانادا    ۲۳۴هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۹هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۶۴۹هزار و    ۴۰ژاپن  

ریال،    ۸۴۳هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۹۵۳هزار و    ۲۹از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۱۵

  ۵۲۹هزار و    ۳، یکصد دینار عراق  ریال  ۵۳۹هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۴ریال، روبل روسیه    ۳۸۴هزار و    ۵لیر ترکیه  

  ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی    ۸۶۶هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه  

  ۲روپیه سریالنکا  ۱۰ریال،  ۵۵۱هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۶۴۰هزار و  ۳۱ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۳هزار و 

همچنین، نرخ یکصد درام   .ریال تعیین شد  ۵۲۹هزار و    ۳۵یکصد روپیه نپال    ریال و  ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۵۰هزار و  

  ۱۴۰ریال، یکصد بات تایلند    ۴۲۶هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۲۳۹هزار و    ۳۱ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ارمنستان  

  ۵۹ریال، دینار اردن    ۴۶۲  هزار و  ۳۸هزار وون کره جنوبی    ریال، یک  ۳۹۵هزار و    ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۷۷۶هزار و  

و   تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار  و    ۱۰ریال، یکصد  و    ۱۲ریال، الری گرجستان    ۲۰هزار  ریال، یک هزار روپیه    ۷۸۳هزار 

  ۲۴جان  ریال، منات آذربای  ۶۸۵هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۶ریال، افغانی افغانستان    ۹۷۳هزار و   ۲اندونزی  

ریال، بولیوار جدید    ۷۱۷هزار و    ۳ریال، سومونی تاجیکستان    ۴۰۶هزار و    ۸۷پزوی فیلیپین  ریال، یکصد    ۷۲۱هزار و  

 .گذاری شدریال ارزش  ۷۸هزار و  ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ونزوئال 

https://www.irna.ir/news/84151626/%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/84151626/%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/84151626/%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/84151626/%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


 
 

 ارز   ۱۸رسمی  کاهش نرخ  ؛۹۹آذر ۲۹

ارز کاهش    ۱۸ارز افزایش و    ۱۷کرد که بر اساس آن نرخ  ارز را امروز اعالم   ۴۷زی نرخ رسمی  بانک مرک  -ایرنا  -تهران 

ایرنا به نقل از بانک مرکزی، براساس اعالم بانک مرکزی هر   به گزارش روز شنبه  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۲یافت. نرخ  

)شنبه   امروز  برای  آمریکا  گذشته،    ۲۹  -دالر  پنجشنبه  روز  به  نسبت  تغییر  بدون  خورد.   ۴۲آذر(  قیمت  ریال  هزار 

ریال اعالم    ۵۰۹هزار و    ۵۱ریال و هر یورو نیز،   ۷۸۵هزار و    ۵۶ریالی به قیمت    ۷۱همچنین هر پوند انگلیس با کاهش  

  ۵یال، کرون سوئد  ر  ۵۵۶هزار و    ۴۷هر فرانک سوئیس    .ریال رشد دارد  ۱۵۹شد که نسبت به روزپنجشنبه قبل،  

ریال، درهم امارات    ۵۷۱ریال، روپیه هند    ۹۲۰هزار و    ۶ریال، کرون دانمارک    ۸۹۲هزار و   ۴ریال، کرون نروژ    ۹۴هزار و  

ریال، یکصد   ۲۳۵هزار و    ۲۶ریال، یکصد روپیه پاکستان   ۹۴هزار و    ۱۳۸ال، دینار کویت  ری  ۴۳۷هزار و    ۱۱متحده عربی  

  ۳۲ریال و دالر کانادا    ۲۳۴هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۸هزار و    ۵ال، دالر هنگ کنگ  ری  ۶۵۴هزار و    ۴۰ین ژاپن  

  ۸۸۹هزار و    ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۹۹۲هزار و    ۲۹از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۸۴۷هزار  

هزار و   ۳ریال، یکصد دینار عراق  ۵۷۳هزار و  ۱۱ریال، ریال قطر  ۵۷۴ریال، روبل روسیه  ۵۰۶هزار و  ۵ریال، لیر ترکیه 

  ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی  ۱۹هزار و    ۳۲ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹

  ۲نکا روپیه سریال ۱۰ریال،  ۵۶۲هزار و  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش  ۶۳۲هزار و  ۳۱ریال، دالر سنگاپور  ۷۰۲هزار و 

همچنین، نرخ یکصد درام   .ریال تعیین شد  ۴۹۷هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۱ریال، کیات میانمار    ۲۳۸هزار و  

  ۱۴۰ریال، یکصد بات تایلند    ۴۲۴هزار و    ۶ریال، یوان چین    ۳۳۱هزار و    ۳۱ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار و    ۸ارمنستان  

  ۵۹ریال، دینار اردن    ۱۹۷هزار و    ۳۸ریال، یک هزار وون کره جنوبی    ۳۹۵ر و  هزا  ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۷۵۹هزار و  

و   قزاقستان    ۲۳۹هزار  تنگه  یکصد  و    ۱۰ریال،  گرجستان    ۹هزار  الری  و  ۱۲ریال،  روپیه  ریا  ۷۸۸هزار  هزار  یک  ل، 

  ۲۴ل، منات آذربایجان  ریا  ۷۶۷هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۵ریال، افغانی افغانستان    ۹۷۴هزار و   ۲اندونزی  

ریال، بولیوار جدید    ۷۱۷هزار و    ۳ریال، سومونی تاجیکستان    ۳۸۰هزار و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۶هزار و  

 .گذاری شدریال ارزش   ۹۶۷هزار و  ۱۱منات جدید ترکمنستان ریال و  ۲۰۶هزار و  ۴ونزوئال 

 

 بازتاب گسترده بیانات رهبر معظم انقالب در رسانه های شرق آسیا 

رسانه های شرق آسیا بیانات امروز چهارشنبه رهبر معظم انقالب اسالمی درباره موضوعات مختلف از    -ایرنا  -پکن

نده آمریکا و بی اعتمادی ایران به واشنگتن به دلیل سیاست سردار سپهبد قاسم سلیمانی، دولت آیجمله شهادت  

به گزارش ایرنا، روزنامه چاینا دیلی پرشمارگان ترین    .های خصمانه آن کشور را به طور گسترده ای بازتاب دادند

نقالب اسالمی در دیدار اعضای ستاد  نشریه انگلیسی زبان چین روز چهارشنبه در این باره نوشت: رهبر معظم ا

از سردار شهید قاسم سلیمانی   واالمقام  آن شهید  و خانواده  بزرگداشت سالگرد سپهبد شهید سردار سلیمانی 

این نشریه گزارش کرده است   .تقدیر کردند و بار دیگر نسبت به اقدامات خصمانه آمریکا علیه تهران هشدار دادند

ایران به دلیل رفتارها و اقدامات خصمانه آمریکا  ب اسالمی ایران حاکی از آن است که  که اظهارات رهبر معظم انقال 

باشد اعتماد داشته  آن کشور  به  تواند  ای    .نمی  آیت هللا خامنه  ادامه می دهد:  پایان دولت   گزارش  با  که  گفتند 

که این است  من  قاطعانه  توصیه  رفت  نخواهد  بین  از  ایران  علیه  آمریکا  نکنید  ترامپ خصومت  اعتماد    .به دشمن 

در سخنانی که از   نیز اظهارات رهبر معظم انقالب اسالمی را بازتاب داده و آورده است که رهبر ایران ناتارنمای سی

نکنید خصومت )علیه   اعتماد  که به دشمن  این است  قاطعانه من  توصیه  ایران چخش شد گفتند  دولتی  تلویزیون 

ترام آمریکای  به  مربوط  فقط  کنند  ایران(  تصور  برخی  ظاهراً  که  نیست،  یابدپ  می  پایان  او  رفتن  اوباما   زیرا با 

داد نیز انجام  ایران  ملت  علیه  بدی  حسن    .اقدامات  نیز  این  از  پیش  نوشت:  گزارشی  در  نیز  ویچت  خبری  بخش 

که   لیروحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران از ترامپ به عنوان »بی قانون ترین رئیس جمهوری آمریکا« و »قات

https://www.irna.ir/news/84153076/%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%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84153076/%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%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84150926/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7


 
واکسن   به  ایران  دسترسی  کووید  مانع  بود«    ۱۹های  برده  نام  رییس    .می شود  قول  از  هم  شینهوا  خبرگزاری 

اما از رفتن ترامپ خوشحالیم او  از ورود آقای بایدن خیلی خوشحال نیستیم جمهوری اسالمی ایران آورده است: ما

گزارشی  تی وی" تلویزیون مرکزی چین هم در    سی سی"  .حتی مانع دستیابی ایران به دارو و واکسن شده است

با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در مورد ترور سردار   وانگ یی« وزیر خارجه چین در گفت و گواظهارات » به  

سلیمانی پرداخت که گفته بود کشورش مخالف بکارگیری قوه قهره است ترور فرمانده ایرانی تنها دستمایه تنش  

ه استفاده از زور در روابط بین المللی تخطی از مقررات و  است پکن بر این باور است ک   ی بیشترها و ناارامی ها

شبکه خبری فونیکس هنگ کنگ هم در    .نرم های جهانی است و فشار حداکثری و زورگویی راه بجایی نمی برد

در م مرتبط  تحوالت  و  ایران  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اظهارات  بازتاب  ضمن  دولت  گزارشی  است:  آورده  نطقه 

، بخش بانکی ایران و  ۲۰۱۸خروج یک جانبه از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی در سال    ترامپ از زمان

کننده فلج  های  تحریم  تحت  را  کشور  این  گاز  و  نفت  حیاتی  است صنعت  داده  می      .قرار  ادامه  گزارش 

بشرد  دهد: کاالهای  و  داروها  که  است  مدعی  اماواشنگتن  معاف هستند،  ها  تحریم  از  محدودیت    وستانه  ظاهرا 

ناشی از فعالیت های تجاری و مالی، برخی از بانک های خارجی را از پردازش معامالت مالی با ایران منصرف کرده  

روزنامه ژاپن تایمز هم در تحلیلی ضمن بازتاب اظهارات مقام معظم رهبری آورده است: حتی در زمان ترور    .است

ف شد به طوری که عده زیادی از سیاستمداران بر این باور بودند که  سلیمانی نیز جامعه آمریکا دچار شکا   سردار

این نشریه به دو دستگی در ساختار سیاسی آمریکا به دلیل    .چنین اقدامی تنها باعث تشدید تنش ها می شود 

ات از سوی دولت ترامپ و ترور سردار  اقدامات این کشور علیه ایران اشاره کرده و افزوده است که سوء محاسب

این موضوع باعث بروز اعتراضات گسترده ای   بزرگ ایرانی باعث شد تا خاورمیانه دچار تنش های بسیار جدی شود

تارنمای نیکی ژاپن هم ضمن پرداختن به اظهارات مقام معظم رهبری آورده است    .علیه آمریکا در ایران و عراق شد

از بهداشتی  لوازم  و  دارو  ایاالت متحده، خرید  تحریم های  بر خرید    که  و حتی  را دشوار کرده است  ایران  از  خارج 

است داشته  منفی  تاثیرات  ایرانی  مسئوالن  اعالم  طبق  نیز  کرونا  اس  .واکسن  افزوده  رسانه  چنین این  که  ت 

هزینه   هم  ژاپن  مانند  دیگر  کشورهای  برای  اما  کرده  وارد  ایران  به  زیادی  فشار  ترامپ  دولت  سوی  از  اقداماتی 

را نیز بارها دچار نوسان کرده و باعث ناآرامی در منطقه خاورمیانه شده و به تنش ها دامن زده    داشته و بهای نفت

رهب    .است که  اند  آورده  آسیا  شرق  های  تقویت  رسانه  خواستار  مراسم  این  در  ایران  اسالمی  انقالب  معظم  ر 

تاکید بر تالش بر رفع تحریم ها  نرم افزاری و دفاعی شدند و ضمن   اقتدار ایران در همه عرصه های علمی، فنی،  

 .تاکید کردند که بخشی از تالش ها باید بر خنثی کردن تحریم ها معطوف شود

 

 گسترش می یابد   ۲۰۲۱پکن در سال   -سفیر ایران: روابط تهران 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی فونیکس چین ابراز امیدواری    -ایرنا  -پکن

ای روابط  که  باشد کرد  داشته  چشمگیری  گسترش  میالدی  آینده  سال  در  چین  و  ایرنا،    .ران  گزارش  »محمد به 

بزرگ   شریک  کماکان  چین  اینکه  به  اشاره  با  شد  پخش  جمعه  روز  که  اختصاصی  مصاحبه  این  در  کشاورززاده« 

و باید از  پنجاهمین سالگرد تاسیس روابط رسمی دو کشور است    ۲۰۲۱تجاری ایران است، خاطر نشان کرد: سال  

تجاری ایران است البته به دلیل تحریم ها    وی افزود: چین شریک بزرگ  .این فرصت برای تقویت روابط استفاده کرد

این روند   آینده میالدی  اما در سال  تاثیرات منفی شد  و همه گیری کرونا، مناسبات اقتصادی دو طرف دستخوش 

سفیر ایران در چین با اشاره به    .بار دیگر رونق خواهد گرفت  تغییر خواهد کرد و مناسبات اقتصادی و تجاری طرفین

علمی و   چینی برای حضور در بازار بزرگ ایران گفت: دو کشور در عرصه های مختلف صنعتی،  تمایل شرکت های  

اقتصادی،   زیادی   فنی، فرهنگی،  بالقوه  دیگر فرصت های  از عرصه های  و بسیاری  انرژی  و  نقل  و  تجاری، حمل 

دارندبرای هم اینکه    .کاری  یاداوری  با  اقت او  تر  به همکاری گسترده  مایل  نیز  با چین است ایران  تجاری  و  صادی 

https://www.irna.ir/news/84152804/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF


 
برنامه   آینده میالدی نیز  برای سال  این مناسبات گسترش چشمگیری خواهد داشت و  آینده نزدیک،  اظهار کرد در 

شده است و سفارتخانه های ایران و    هایی برای گرامیداشت سالگرد تاسیس روابط رسمی دو کشور تدارک دیده 

تاریخ روابط ایران و چین بر دوستی   کشاورز زاده با بیان اینکه  .هندکردچین در دو کشور مراسم ویژه ای برگزار خوا

استوار بوده است و این مناسبات دوستانه باقی خواهد ماند موفقیت های چین در مهار کرونا را بسیار با ارزشمند 

او برنامه راه ابریشم چین را یک ابتکار مهم توصیف کرد که باعث می شود تا کشورهای مسیر    .دو مهم توصیف کر

نزدیک شوند یکدیگر  به  راه   این طرح  با مسیر  اندازی است چین  به دنبال فاصله  با دیوارکشی  آمریکا که  بر خالف 

سفیر ایران در چین در بخش دیگری از    .بین ملت ها و کشورها است وندهات و پیابریشم به دنبال افزایش ارتباطا

مصاحبه ضمن محکوم کردن ترور »محسن فخری زاد« دانشمند ایرانی گفت: او یک شخصیت برجسته و دانشمند  

ام در  شت اتهکشاورززاده در واکنش به این سئوال چرا انگ .هسته ای بزرگ بود و همواره مورد تهدید قرار گرفته بود

وی درباره تاثیر این ترور بر     .این ترور به سمت اسراییل است، گفت: نخست وزیر اسراییل صراحتا از او نام برده بود

بر یک فرد متمرکز نیست و ایران  برنامه هسته ای  ایران گفت:  برنامه   برنامه هسته ای  این  زیادی در  دانشمندان 

صلح آمیز بودن   سفیر ایران در پکن با یاداوری    .نامه متوقف نمی شوداین بربا این ترور مذبوحانه   مشارکت دارند

برنامه هسته ای ایران گفت که بر خالف اسراییل که عضو "ان پی تی" نیست و بازرسی هایی از آنجا انجام نمی 

ید بر اینکه  با تاکوی    .شود، ایران عضو این نهاد بین المللی آن است و بازرسی های مقرر از ایران انجام می شود

که   است  حالی  در  این  افزود:  است  داده  پاسخ  درخواستی  موارد  به  و  ندارد  کاری  مخفی  برای  ای  برنامه  ایران 

کشاورز      .کالهک هسته ای است و به بازرسی ها هم تن نمی دهد  ۲۰۰گزارش ها حاکی اسراییل دستکم دارای  

س توسط آمریکا نیز گفت: دولت ایران حق اقدام تالفی پاه قد زاده درباره ترور »قاسم سلیمانی« فرمانده ارشد س

جویانه را در این زمینه برای خود محفوظ می دارد و همانطور که رسما اعالم شده است ایران درباره زمان و مکان و  

گیرد  می  تصمیم  آن  د    .چگونگی  گفت:  نیز  آمریکا  اقدامات  و  خاورمیانه  در  صلح  درباره  چین  در  ایران  ر هر سفیر 

رنامه صلحی باید حقوق حقه فلسطینیان محترم شمرده شده و به آرای آنها و سرزمین های آنها احترام گذاشته  ب

با این اقداماتی که آمریکا انجام می دهد  و فصل شود. صلح تحمیلی نیست   شود و موضوع آوارگان فلسطینی حل

 .صلح نهایی در منطقه برقرار نخواهد شد

 

 حضور ایران و بخش خصوصی گردشگری در نمایشگاه برلین 

دستی گفت: حضور فرهنگی، گردشگری و صنایع مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراث   -ایرنا  -تهران

عمومی معاونت  گروه فرهنگی ایرنا از روابط  به گزارش  .برلین قطعی شد ITB ی در نمایشگاهایران و بخش خصوص

میراث  وزارت  صنایعگردشگری  و  گردشگری  قاسمی دستی،فرهنگی،  با   محمد  گفت:  خبر  این  بیان  با 

ی گیرکه با هدف تصمیم «های گردشگری خارجیگذاری نمایشگاه اندیشی شورای سیاستنشست هم» برگزاری

نمایشگاه  در  شرکت  نظیرپیرامون  مجازی  و ITB های  تشکل  COTTM برلین  تمام  نمایندگان  حضور  با  های چین 

گردشگری کشور و شرکت مادر تخصصی گردشگری تشکیل شد و بر اساس استقبال و آمادگی بخش خصوصی 

وی     .رو فراهم آمدهای خارجی پیش  بخش خصوصی در نمایشگاه  کشور؛ زمینه الزم جهت حضور مجازی فعاالن

افزود: با توجه به اینکه برگزاری نمایشگاه های مجازی در حوزه گردشگری امری نسبتاً جدید و تازه است، یکی از  

وبینار برگزاری  نظر،  مورد  اهداف  به  دستیابی  جهت  شده  توافق  در  » اقدامات  حضور  نحوه  و  مبانی  با  آشنایی 

بخش خصوصی است که به صورت  در رویدادهای پیش رو و فعاالنویژه متقاضیان حضور   «های مجازینمایشگاه 

مشترک توسط جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک و جامعه تورگردانان ایران برگزار خواهد شد. مقرر است در  

ها کنندگان این نوع خاص از نمایشگاه این وبینار نحوه حضور موثر و همچنین امکانات گوناگون و متنوعی که شرکت

های خود از آن بهره بگیرند به صورت مشروح و کاربردی تبیین و تشریح وانند جهت معرفی محصوالت و ظرفیت تمی

https://www.irna.ir/news/84150635/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86


 
تخصصی    .شود جامعه  گردشگری،  وزارت  مستمر  همکاری  از  همچنین  گردشگری  تبلیغات  و  بازاریابی  مدیرکل 

مجا غرفه  اجرای  منظور  به  ایران  تورگردانان  جامعه  نیز  و  الکترونیک  امکانات  گردشگری  آوردن  فراهم  و  ایران  زی 

قاسمی در در ادامه افزود:     .مورد نیاز جهت حضور مجازی فعالین بخش خصوصی در رویدادهای پیش رو خبر داد

های گردشگری خارجی« مقرر است تا از تجربه حضور مجازی  گذاری نمایشگاه بنا بر مصوبات » شورای سیاست

، در برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران که در صورت تایید المللی مورد اشارهدر رویدادهای بین 

ستاد ملی کرونا در اسفند ماه سال جاری با همکاری و مشارکت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و 

فیزیکی  اندازی نسخه مجازی نمایشگاه به موازات برگزاری  گردشگری ایران برگزار خواهد شد؛ استفاده شود و راه

تواند المللی میهای مجازی بیناو در پایان یادآور شد: حضور قوی و منسجم در نمایشگاه   .در دستور کار قرار گیرد

المللی کشور پس از فروکش کردن بیماری کرونا باشد؛ چرا که  کننده رونق گردشگری بین یکی از اقدامات تضمین

خصوصی گردشگری کشور با همتایان و شرکای تجاری خود کمک   ای بخشنه تنها به تداوم ارتباطات کاری و حرفه 

شود تا نام ایران به عنوان یک مقصد گردشگری برای دوران پساکرونا در خاطره بازار  کند بلکه باعث میشایانی می 

 .جهانی باقی بماند

 

 پکن: توافق نظامی چین و روسیه بیانگر سطح باالی روابط دو کشور است 

رسانی  -ایرنا  -تهران اطالع  توافقنامه  امضای  درپی  چین  خارجه  وزارت  های  سخنگوی  موشک  پرتاب  متقابل 

ویژه بودن و   توافقنامه، نشانگر سال گفت: امضای این  ۱۰ تاب فضایی پکن و مسکو به مدتتجهیزات پر بالستیک و

باالی جامع سطح  راهبردی  مشارکتی  در روابط  روسیه  و  چین  است بین  جدید  فنگ    .عصر  »وی  ایرنا،  گزارش  به 

روز گذشته /سه شنبه/ هه«   وی  روس  و سرگئی شویگوو همتای  چین  دفاع  تمدید   وزیر  پروتکل  اعتبار  "  مدت 

های بالستیک و موشک های حامل فضایی بین دولت جمهوری خلق چین و توافقنامه اعالن متقابل پرتاب موشک

برای   را  توافقنامه  این  اعتبار  تا مدت  را به طور رسمی امضا کردند  تمدید  سال دیگر  ۱۰دولت فدراسیون روسیه" 

های دو کشور مایلند تأکید کردند که ارتش  ای پروتکلپس از امض نشست ویدئویی وزرای دفاع دو کشور در  .کنند

وانگ ون بین«  »  .همین اساس تقویت کنند و مفهوم روابط دوجانبه را غنای بیشتر بخشند را بر همکاری عملی خود

ارتباط همین  در  چین  خارجه  وزارت  پروتکل سخنگوی  این  امضای  کرد:  بودن اظهار  ویژه  باالی   نشانگر  سطح  و 

درمشارکت روابط روسیه  و  چین  بین  جامع  راهبردی  نظامی  ی  نیروهای  کنترل  سازوکار  برای  و  است  جدید  عصر 

 .جهان کمک فراوان خواهد کرد ثبات در دفاع از حفظ و به رودجهان یک پیام مثبت به شمار می  در

می دهد    تازه ترین داده های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان//     اقتصادی جهان چین در   سهم  

از سرمایه خارجی در چین به مدت هشت ماه متوالی در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته   استفاده واقعی که

ورود مداوم   وانگ ون بین« سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این آمارها گفت:»  .افزایش یافته است

به چشم انداز توسعه اقتصادی چین و دستاورد    کشورها سرمایه های خارجی به چین نشان دهنده اهمیت دادن

زمینه در  است چین  چین  باز  درهای  مستمر  گسترش  و  توسعه  جدید  چارچوب  فعاالنه  بین    .سازندگی  ون  وانگ 

این  سال جاری، چین قانون سرمایه گذاری خارجی و مقررات اجرایی آن را به طور کامل اجرا کرده است گفت: در

گستر  موضوع فضای  تنها  ایجادنه  چین  اقتصادی  توسعه  برای  را  ای  یک ده  بلکه  قوی کرده  محرکه  نیز   را نیروی 

است برای آورده  فراهم  جهان  اقتصاد  به  .احیای  اکنون  چین  کرد:  اظهار  اتحادیه   او  تجاری  شریک  بزرگترین 

است تبدیل شده  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه   ، آن"  آسه   " آسیا  جنوب شرق  ترین کشورهای  انداز گزارش   تازه  چشم 

که جهان  شده اقتصادی  تهیه  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  سوی  که از  دهد  می  سال   نشان  در 

به   چین  این مقام چینی افزود:  .رشد اقتصادی جهان به بیش از یک سوم خواهد رسید از پیشبرد سهم چین  ۲۰۲۱

بیشتر دنبال چه  هر  خود گشودن  های درهای  فرصت  جهان،  روی  منافع    بیشتری به  تأمین  پایه  بر  همکاری  برای 
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گذاشت خواهد  مختلف  کشورهای  اختیار  در  در   و مشترک  را  سهم  در   بیشترین  جهان  اقتصاد  شکوفایی  و  ثبات 

 .کرونا خواهد داشت پس از دوران

 

 کاوشگر ماه چین با موفقیت به زمین بازگشت 

حامل نمونه های خاک و سنگ کره ماه، بامداد امروز )پنجشنبه(  « ۵کاوشگر ماه چین به نام »چانگ ئه  -ایرنا -تهران

به گزارش ایرنا از رسانه های چین،    .منطقه مغولستان داخلی در شمال چین فرود آمد در مکانی مشخص واقع در 

پروژه اصلی علمی و فنی چین است که در برنامه کلی توسعه درازمدت این کشور    ۱۶ه کاوش کره ماه یکی از  پروژ

آن  موسسه و صدها دست اندرکار علمی و فنی همکاری داشتند؛ هزار  ۲اجرای این پروژه، بیش از   برای  .قرار دارد

شی جین پینگ« رییس  »  .بوط را انجام دادندبار ماموریت مر   ۶غلبه کرده و   با همبستگی و همدلی بر مشکالت ها

پروژه  این  به تمامی کارکنان شرکت کننده در  را  این کاوشگر  پیامی موفقیت فعالیت  انتشار  با  جمهوری چین هم 

های ماه به زمین بود؛  هدف چین از پرتاب این فضاپیمای بدون سرنشین، انتقال سنگ  .تبریک گفت کاوش فضایی

متخصصان درباره    .تاکنون است  ۱۹۷۰ای از قمر طبیعی زمین از دهه  این اولین تالش یک کشور برای آوردن نمونه 

ماه می  کره  روی خاک  تحقیق  نمونهاهمیت  بررسی  کاوگویند،  این  توسط  که  ماه  کره  آوری  های خاک  شگر جمع 

فعالیت  حتی  و  ماه  کره  خاک  تاریخ  با  آشنایی  برای  است،  کردشده  خواهد  زیادی  کمک  خورشید  کاوشگر   .های 

این   آذر( وارد مدار ماه شد  ۸نوامبر )  ۲۸ساعت سفر،    ۱۱۲پس از   کیلوگرم  ۲۰۰، با وزن هشت هزار و  ۵-چانگ ئه

یکی از پیچیده ترین   «۵-کاوشگر »چانگ      .جمع آوری کرد راهایی  متر( در ماه حفاری و نمونه  ۲.۱فوت )  ۷ کاوشگر

و چالش برانگیزترین ماموریت های تاریخ هوا فضای چین و همچنین اولین ماموریت نمونه ماه در جهان طی بیش از  

است  ۴۰ فعالیت  .سال  به  رسیدن  برای  تالش  در  فضاییچین  به   های  جایگاهش  تایید  و  آمریکا  یعنی  خود  رقیب 

 .یک قدرت بزرگ جهانی، میلیاردها دالر در ماموریت بین کهکشانی به سیاره مریخ سرمایه گذاری کرده است  عنوان

شامل قرار دادن   کند ودنبال می پروژه جدید فضایی است که این کشور ماموریت چین به مریخ از جمله شامل چند

چین پیش از این هم در سال    .است  ۲۰۲۲سال    فضانوردان چینی در کره ماه و برخورداری از یک ایستگاه فضایی تا

فضاپیمای    ۲۰۱۱ و  خورد  شکست  ماموریت  این  اما  بود،  کرده  تالش  مریخ  مقصد  به  کاوشگر  پرتاب  برای  میالدی 

 .چینی پس از پرتاب از پایگاه قزاقستان، در جو زمین سوخت

 

 پنج واکسن کرونا ساخت چین در مرحله سوم آزمایش بالینی قرار دارد 

گفت:  -ایرنا  -تهران دولتی چین  واکسن شورای  تولید  و  تهیه  تیم  کرونا   رییس  ویروس  واکسن  پنج  در حال حاضر، 

اول جایگاه  در  تعداد  نظر  از  که  شده  سوم  فاز  بالینی  آزمایش  مرحله  وارد  چین  گیرد ساخت  می  قرار  به    .جهان 

در مصاحبه )پنجشنبه(  امروز  وی«  »جن جون  از شینهوا،  ایرنا  افزود:  گزارش  پکن  در  واکسن  ای  تولید  و  تحقیق 

جهان قرار می گیریم، اما عجله ای برای دستیابی به جایگاه اول   رسیده و ما در جایگاه اول کرونا به مرحله نهایی

که از میان آن، ایمنی، اثربخشی،   و تصریح کرد: برای ارزیابی یک واکسن موثر به چند شاخص نیاز است  .نداریم

چینی اظهار داشت که چین برای تولید   این مقام  .ن به صرفه بودن مهم تر از هر چیز دیگری استدسترسی و مقرو

است آماده  کرونا  واکسن  است  .گسترده  حاکی  آمارها  حاضر  حال  حدود   در  گزینش  در    ۱۷۰کار  کرونا  واکسن 

  ۱۳در مجموع    .شده اندواکسن وارد مرحله آزمایش های کلینیکی    ۴۲سراسر دنیا آغاز شده است که از این میان  

در مراحل مختلف دارند واکسن کرونای ساخت چین  قرار  آزمایش ها  گزارش ها حاکی است مقامات چینی   .این 

از   تابستان برای شماری  نهایی،  تایید  از  را پیش  یافته توسط سینوفارم  سال جاری میالدی واکسن کرونا توسعه 

کارکن  و  آموزان  دانش  دولتی،  مقامات  اندمردم شامل  کرده  استفاده  دیگر  کشورهای  در  وجود،    .ان شاغل  این  با 

که کرده  اعالم  داروسازی »سینوفارم« چین  بیماری   شرکت  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  آزمایشی خود  واکسن  دو 

https://www.irna.ir/news/84151366/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
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های چینی، واکسن  به گفته مقام   .کرونا را تاکنون به طور »اضطراری« به حدود یک میلیون نفر تزریق کرده است

هزار نفر آزمایش شده است و هیچ کدام از    ۶۰رونا ساخت این کشور در مرحله آزمایشی بر روی بیش از  های ک

نشدهآن جانبی  اثرات  دچار  بین   اندها  چینی  می   ۵۹تا    ۱۸شهروندان  واکسن  سال  این  دریافت  برای  توانستند 

نوبت   دو  در  واکسن  این  آن  ۲۸تا    ۱۴داوطلب شوند؛  به  تزریق شدروزه  جزییاتم  .ها  تاکنون  قیمت  قامات چینی 

از این شرکت سینوفارم اند؛ پیش  نکرده  به طور دقیق منتشر  برای واکسن های احتمالی کرونا را    ۱۰۰۰) گذاری 

با   برابر  کردند  ۱۴۴یوان  اعالم  چین  مقامات  بعدها  اما  بود،  کرده  تعیین  را  تزریق(  بار  دو  برای  های   دالر  واکسن 

که این قیمت پایین تر از آن چیزی است که داروسازی سینوفارم   قیمت گذاری می شوند  بر اساس هزینه آنها کرونا

 .کرده است اعالم

 

 کند شرکت چینی را تحریم می ۸۰واشنگتن 

نام ده ها شرکت چینی    –ایرنا    –تهران   آگاه گزارش داد که واشنگتن روز جمعه  افراد  از  نقل  به  خبرگزاری رویترز 

افزاید رایانه ای به فهرست سیاه تحریم می  تراشه های  ترین شرکت سازنده  این    .شامل بزرگ  ایرنا؛  به گزارش 

یکا برای تحکیم سیاست سخت گیری بر چین به تنها اقدام تازه ترین تالش دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمر

 .ژانویه )اول بهمن ماه( شمار می رود  ۲۰بایدن رئیس جمهوری منتخب در   چند هفته پیش از به قدرت رسیدن جو

شرکت چینی و وابستگانشان را به فهرستی به نام اصطالح نهادها    ۸۰پیش بینی می شود ایاالت متحده نام حدود  

این منابع نوشتند: انتظار می رود در این فهرست وزارت بازرگانی آمریکا    .یبا همه آنها چینی هستندکه تقر بیفزاید

نام برخی شرکت های چینی را دربرگیرد که به گفته واشنگتن به ارتش چین وابسته هستند مانند برخی که به آن 

ین کمک می کنند و همچنین شرکت  برای ساخت و بهره برداری نظامی از جزیره های مصنوعی در دریای جنوب چ

  ۲۷۵دولت ترامپ همیشه از این فهرست که شامل افزون بر    .هایی که در نقض ادعایی حقوق بشر همکاری دارند

که شامل غول   برده است  بهره  به صنایع چین  زدن  برای ضربه  انهاست،  به  وابستگان  و  در چین  شرکت مستقر 

ی ایی« به اتهام نقض تحریم ها و همچنین شرکت تولیدکننده دوربین شرکت وابسته و »زد ت  ۱۵۰فناوری هوآوی و  

شرکت بین المللی تولیدکننده نیمه هادی اس ام ای    .نظارتی هایکویژن به اتهام سرکوب اقلیت اویغور می شود 

ماه(  وزارت بازرگانی آمریکا در ماه سپتامبر )شهریور   سی پیش از این نیز زیر فشار واشنگتن قرار داشته است.  

عرضه کنندگان برخی تجهیزات به این شرکت را به علت غیرقابل پذیرش بودن بهره برداری نظامی از این تجهیزات، 

کرد صادرات  مجوز  درخواست  به  به    .موظف  شرکت  این  نام  افزودن  با  )نوامبر(  گذشته  ماه  آمریکا  دفاع  وزارت 

آمریک به ارتش چین، سرمایه گذاران  بازداشت. اس ام آی  فهرست شرکت های وابسته  را از خرید سهام آن  ایی 

داده بود که دولت دونالد ترامپ    خبرگزاری رویترز سوم آذر خبر .سی بارها ارتباط با ارتش چین را تکذیب کرده است

علیه   این   ۸۹محدودیت های جدید  که  کند  اعمال می  این کشور  ارتش  با  ارتباط  بهانه  به  شرکت هوافضای چین 

    .جلوگیری از اقدام این شرکت ها برای خرید مجموعه ای از کاالها و فناوری آمریکا می شدتحریم ها شامل 

 

 اتحادیه اروپا و چین در آستانه توافق بزرگ سرمایه گذاری 

ن اروپا صبح امروز )جمعه(، پس از هفت سال مذاکره با چین، متن توافق نامه ای در حوزه  کمیسیو  -ایرنا    -تهران  

ارائه داده است؛ احتمال دارد این توافق نامه در   کشور عضو اتحادیه اروپا ۲۷حمایت از سرمایه گذاری برای تایید به 

زارش روز جمعه ایرنا؛ روزنامه فرانسوی  به گ  .هفته آتی، بین اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری چین منعقد شود اوایل

توافق   نوشت: (Les Echos) «»لزاکو با چین، متن  از هفت سال مذاکره  امروز )جمعه(، پس  اروپا صبح  کمیسیون 

ارائه داد. این توافق احتمال  کشور عضو اتحادیه اروپا  ۲۷نامه ای با موضوع حمایت از سرمایه گذاری برای تایید به  

اوایل در  شوده دارد  منعقد  چین  جمهوری  رئیس  پینگ،  جین  شی  و  اروپا  اتحادیه  بین  آتی،  روزنامه    .فته  این 

https://www.irna.ir/news/84152458/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%DB%B8%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84152509/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 
کشور    ۲۷فرانسوی افزود: کمیسیون اروپا موافقت اولیه خود را با این توافق نامه اعالم کرده و حال باید به تایید  

 (Valdis Dombrovskis) «یسعضو این اتحادیه برسد؛ اگر اجماع نظر مثبتی حاصل شود، »والدیس دومبروفسک

معاون نخست وزیر چین به   (Liu He) «معاون اجرایی کمیسیون امور اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا؛ با »لیو هه

زودی دیدار و گفت و گو خواهد کرد و در اوایل هفته آینده، این توافق نامه طی یک جلسه مجازی بین اورسوال فون  

شارل میشل رئیس شورای اروپایی و شی جین پینگ رئیس جمهور چین امضا می    در الین رئیس کمیسیون اروپا،

ایاالت متحده به کاخ سفید، انعقاد    ۲۰۲۰رئیس جمهور منتخب   لزاکو تصریح کرد: یک ماه قبل از ورود جو بایدن  .شود

ی دارد از ایجاد یک این توافق نامه یک دستاورد مهم برای چین است. پکن در بحبوحه تنش ها با ایاالت متحده، سع

به نوشته این رسانه فرانسوی، چندین کشور اروپایی از جمله   .جبهه متحد فراآتالنتیک در برابر خود جلوگیری کند 

تا   را  اروپایی  ریاست دوره ای شورای  و  اقتصادی مهم چین است  بر عهده   ۱۰دسامبر)  ۳۱آلمان که شریک  دی( 

د، فرانسه نیز برخالف برخی کشورها از جمله هلند، سوئد و ... موافق  دارد؛ برای انعقاد این توافق تالش می کنن

لزاکو ادامه داد: در سی و پنجمین دور مذاکرات هفته گذشته بین کمیسیون اروپا و    .انعقاد این توافق نامه است

ناوری تا بازار خود را در چندین بخش از جمله ف چین پیشرفت خوبی حاصل شد. بروکسل از چین درخواست کرده

در مقابل، چین تضمین هایی را از اتحادیه اروپا   بگشاید.   اطالعات، بیوتکنولوژی، خودرو و بخش تجهیزات پزشکی

است کرده  مطالبه  چین  گذاری  سرمایه  برابر  در  پذیر  تجدید  های  انرژی  بخش  بیشتر  گشودن  رسانه   .برای  این 

روکسل همچنان باقی مانده است؛ پکن در مورد فرانسوی خاطرنشان کرد: هنوز برخی مسائل مهم بین پکن و ب

مسائل توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی و همچنین در مورد حل و فصل اختالفات بین سرمایه گذاران با بروکسل 

اتحادیه اروپا موافقت کرده این موضوع از   اختالف نظر دارد. در مورد مسئله حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری،  

 .ارج شود و پیرامون آن مذاکرات بیشتری صورت گیردتوافق نامه خ 

 

 :ی صدا و سیماخبرگزار -

 المللی گردشگریهای بینحضور مجازی در نمایشگاه/   با آمادگی بخش خصوصی

فرهنگی: زمینه حضور و آمادگی فعاالن بخش خصوصی برای کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراث مدیر

ار حوزه میراث فرهنگی  به گزارش خبرنگ  «.المللی پیش رو فراهم شده است های بینحضور مجازی در نمایشگاه 

هنری فرهنگی  گروه علمی  و صنایع دستی  و سیما گردشگری  وزارت   ؛  خبرگزاری صدا  روابط عمومی  از  نقل  به 

مدیر فرهنگی؛  میراث میراث  وزارت  گردشگری  تبلیغات  و  بازاریابی  برگکل  »پیرو  گفت:  نشست  فرهنگی  زاری 

ربوطه، زمینه حضور و  های گردشگری خارجی و مصوبات اجرایی مگذاری نمایشگاه اندیشی شورای سیاستهم

نمایشگاه  در  مجازی  حضور  برای  خصوصی  بخش  فعاالن  بینآمادگی  است.«های  شده  فراهم  رو  پیش     المللی 

"نشست هم برگزاری  »با  افزود:  قاسمی  محمد  نمایشگاه اندیشی شورای سیاستآقای  گردشگری  گذاری  های 

چین با حضور   COTTMبرلین و    ITBهای مجازی نظیر  گیری پیرامون شرکت در نمایشگاه خارجی"که با هدف تصمیم

شد و بر اساس استقبال  های گردشگری کشور و شرکت مادرتخصصی گردشگری تشکیل  نمایندگان تمامی تشکل

های خارجی ضور مجازی فعاالن بخش خصوصی در نمایشگاه و آمادگی بخش خصوصی کشور، زمینه الزم برای ح

های مجازی در حوزه گردشگری امری که برگزاری نمایشگاه او عنوان کرد: »با توجه به این  پیش رو فراهم شد.«

شده برای دستیابی به اهداف مورد نظر، برگزاری وبینار "آشنایی  نسبتا جدید و تازه است، یکی از اقدامات توافق  

مب نمایشگاه با  در  حضور  نحوه  و  رویداد انی  در  حضور  متقاضیان  ویژه  مجازی"  بخش  های  فعاالن  و  رو  پیش  های 

صورت مشترک توسط جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک و جامعه تورگردانان ایران برگزار  خصوصی است که به

کنندگان این ون و متنوعی که شرکتشد. مقرر است در این وبینار نحوه حضور مؤثر و همچنین امکانات گوناگخواهد  

https://www.iribnews.ir/fa/science-culture


 
صورت مشروح و  های خود از آن بهره بگیرند به توانند برای معرفی محصوالت و ظرفیتها مینوع خاص از نمایشگاه 

شود.« تشریح  و  تبیین  گمدیر  کاربردی  تبلیغات  و  بازاریابی  میراثکل  وزارت  و ردشگری  گردشگری  فرهنگی، 

داران جمهوری برلین در خصوص امکان مشارکت غرفه   ITBتعالم از مجری نمایشگاه  که اسدستی با بیان اینصنایع 

های فیزیکی پیشین در قالب پاویون  اسالمی ایران در یک فضای مجازی واحد در این رویداد _آنگونه که در نمایشگاه 

می صورت  امکان  گرفملی  اساس  این  »بر  شد:  یادآور  است،  گرفته  قرار  کار  دستور  در  نیز  یکپارچه  ت  حضور 

نمایشگاه  شرکت در  ایرانی  شد.«  ITBکنندگان  خواهد  محقق  ایران  گردشگری  ملی  برند  و  لوا  نام،  با  او   برلین 

منظور  نان ایران به همچنین از همکاری مستمر وزارت، جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک و نیز جامعه تورگردا 

مور امکانات  کردن  فراهم  و  ایران  مجازی  غرفه  در  اجرای  خصوصی  بخش  فعاالن  مجازی  حضور  برای  نیاز  د 

داد.رویداد  خبر  رو  پیش  سیاست  های  "شورای  مصوبات  بر  »بنا  کرد:  اظهار  ادامه  در  در  قاسمی  گذاری  آقای 

المللی مورد اشاره، در  های بینور مجازی در رویداد های گردشگری خارجی" مقرر است تا از تجربه حضنمایشگاه 

ردشگری و صنایع وابسته تهران که در صورت تأیید ستاد ملی کرونا در اسفندماه سال جاری با  برگزاری نمایشگاه گ

برگزار خواهد شد، استفاده  ایران  همکاری و مشارکت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری 

راه و  قرارانشود  کار  دستور  در  فیزیکی  برگزاری  موازات  به  نمایشگاه  مجازی  نسخه  شد:    گیرد.«  دازی  یادآور  او 

نمایشگاه  در  منسجم  و  قوی  بین »حضور  مجازی  میهای  تضمینالمللی  اقدامات  از  یکی  رونق  تواند  کننده 

بین تنها گردشگری  نه  که  باشد، چرا  بیماری کرونا  از فروکش کردن  و    المللی کشور پس  کاری  ارتباطات  تداوم  به 

همتایان  حرفه با  کشور  گردشگری  خصوصی  بخش  میای  شایانی  کمک  خود  تجاری  شرکای  باعث  و  بلکه  کند، 

 کرونا در خاطره بازار جهانی باقی بماند.«عنوان یک مقصد گردشگری برای دوران پسا شود تا نام ایران به می

 

 های مهم و کلیدی در چین واکسینه گروه/  کمیسیون ملی بهداشت چین

ها و حمل و نقل عمومی را در  غذایی، گمرک، بهداشتی، بازار  های اصلی در چین، از جمله کارکنان صنایعهمه گروه

واکسینه می برابر کرونا،  بهار در  الملل  .شونددوره زمستان و  بین  به   خبرگزاری صدا و سیما  به گزارش سرویس 

بل از مقامات  از خبرگزاری رویترز، یکی  این کشور قصد دارد همه گروهنقل  های ندپایه بهداشتی چین شنبه گفت 

ها و حمل و نقل عمومی را در دوره زمستان و بهار در  تی، بازاراصلی، از جمله کارکنان صنایع غذایی، گمرک، بهداش

کند. واکسیناسیون  تح  برابر کرونا  کارگروه  رئیس  و  بهداشت چین  وزیر کمیسیون ملی  ییشین، معاون  و زِنگ  قیق 

ایجاد »حفاظ گروهی« استفاده خواهد  برای  برنامه واکسیناسیون  از  تولید واکسن در نشستی خبری گفت چین 

 ه موجب مصونیت مؤثر عمومی خواهد شد. کرد ک

 

 اعزام کارشناسان به چین برای شناسایی منشاء کرونا /  ۱۹با هدف مهار شیوع کووید  

ایی منشاء  متخصصان بین المللی از سوی این سازمان برای شناسمدیر اجرایی سازمان جهانی بهداشت از سفر  

؛ هیئتی از سازمان جهانی بهداشت خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .کرونا در چین خبر داد

مدیر اجرایی سازمان جهانی بهداشت در یکی از جلسات این    .برای شناسایی منشاء کرونا به چین سفر می کند

و   روادید  صدور  شامل  سفر  مقدمات  داریم  ما  نیست.  مشخص  چین  به  تیم  این  پرواز  تاریخ  هنوز  گفت:  سازمان 

اما   آماده می کنیم  را  پرواز  ژانویه عازم چین شودهماهنگی  تیم در هفته نخست  این  دکتر   .پیش بینی می کنیم 

رایا چین  مایکل  در  ریسک  کنترل  های  نامه  از شیوه  ما  و  گرفت  خواهند  قرار  قرنطینه  در  تیم  این  اعضای  گفت  ن 

افزود: وی    .تبعیت خواهیم کرد. این شیوه نامه ها هم در زمان سفر و هم در زمان ورود به چین رعایت خواهد شد 

نیز همین است.رایان همچنین    تیم اعزامی سازمان جهانی بهداشت به ووهان سفر خواهد کرد و هدف ماموریت

گفت: هدف از این ماموریت حضور در مکانی است که نخستین مورد ابتالی انسانی به کرونا در آن مشاهده شده 
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دکتر رایان افزود: این تیم متعلق به سازمان جهانی بهداشت است و از متخصصان بین المللی تشکیل شده    .بود

ای تحت  است که بسیار معروف هستند. اعضای  در چین  ما  تیم  اعضای  کنند.  کار می  ما  با همکاران چینی  تیم  ن 

ن کرونا در پیش است. واکسن باعث  دکتر مایکل رایان گفت: واکس  .نظارت و سرپرستی مقامات چینی نخواهند بود

تا شش ماه  اما سه  تولید می شوند  باید خوشحال باشیم که واکسن ها دارند  زیاد می شود. ما  امیدهای    ایجاد 

احتماال شاهد  ابتالی شدید هستند  نرخ  اکنون شاهد  بود. کشورهایی که هم  و دشوار خواهد  واقعا سخت  آینده 

همچنین گفت: کشورهایی که کنترل خوبی بر بیماری داشتند شاید برای حفظ    وی  .افزایش این انتقال خواهند بود

 .این کنترل با مشکل مواجه شوند

 

 روسیه و چین از رفتار منافقانه آلمان در قبال سوریه انتقاد /   در نشست شورای امنیت 

نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از عملکرد آلمان علیه سوریه به شدت انتقاد 

الملل  کردند بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  عربی  ب خبرگزاری  خبری  اینترنتی  پایگاه  از  نقل  نمایندگان ۲۱ه   ،

روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از عملکرد آلمان علیه سوریه به شدت انتقاد کردند و  

و سایر کشرفتار  آلمان  منافقانه  تحریمور های  نیز  و  را ضد سوریه  های غربی  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  تحمیلی  های 

ک دانستندمانع  سوریه  ملت  به  رسانی  صحنه    .مک  سوریه،  پرونده  درباره  ملل  سازمان  امنیت  شورای  نشست 

م در  تراشی  مانع  به  را  نظام سوریه  پیمانان  هم  برلین  بود.  چین  و  روسیه  آلمان،  نمایندگان  لفظی  سیر  درگیری 

  ۲۰۱۹ان در این شورا از سال  ها به ملت سوریه متهم کرد و سفیران مسکو و پکن نیز به عملکرد آلمرسیدن کمک

تردید   ابراز  امنیت  دائم شورای  کسب عضویت  برای  تالشهایش  در  کشور  این  درباره حق  و  تاکنون حمله  میالدی 

ونا به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار  در این نشست که به علت تدابیر مربوط به مقابله با کر  .کردند

های ن گفت: »واقعا مسخره است. باید تأسف بخوریم که امکان رسیدن کمککریستوف هوسگن سفیر آلما  شد،

 «.های روسیه و چین در ژوئیه گذشته استبشردوستانه به سوریه وجود ندارد. این اتفاق نیز ناشی از مخالفت 

ی  بلژیک–گذشته از حق مخالفت خود برای جلوگیری از تصویب پیش نویس قطعنامه آلمانی    روسیه و چین ژوئیه

های ترکیه با سوریه که تحت کنترل نظام  ها را از طریق آن بخش از مرزاستفاده کردند که سازوکار رساندن کمک

تمدید می دیگر  نیست، یک سال  از  .کندسوریه  بار  اینکه هر  آلمان گفت: »به جای  ها شکایت شود، تحریم  سفیر 

ها گشوده شود تا مردم بتوانند  نقاط بیشتری از مرز   روسیه و چین باید از تصمیمشان صرف نظر کنند و اجازه بدهند

باید   «.به غذا وداروی مورد نیاز دست پیدا کنند پایان دو سالی که در شورای امنیت سپری کردیم،  وی افزود: در 

سور ملت  شورا،  این  باشیم.  استصادق  بوده  سهیم  سوریه  مردم  مرگ  و  رنج  در  روسیه  گذاشت.  تنها  را    .یه 

ر شورای امنیت سی و یکم دسامبر پس از آنکه دو سال کرسی غیر دائم را در شورای امنیت در  عضویت آلمان د

ین  رسد. این آخرین جلسه شورای امنیت درباره سوریه در سال کنونی و در نتیجه آخراختیار داشت، به پایان می

منیت در بیشتر موارد در دو سال  های شورای انشست   .توانست درباره این پرونده کاری بکندباری بود که آلمان می 

دیمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در شورای امنیت   .گذشته صحنه رویارویی بین آلمان و روسیه بوده است

امنی »اگر شورای  گفت:  آلمان  به سخنان سفیر  پاسخ  در  رفتار  نیز  دلیلش  است،  گذاشته  تنها  را  عمال سوریه  ت 

وی خطاب به سفیر آلمان با کنایه گفت: »باعث شدی این نشست پایانی    «.منافقانه آلمان و سایر غربی هاست

اعضای   از  تو شماری  لطف  به  نیستیم.  تو  دیدن  مشتاق  ما هرگز  بگویم  صراحت  به  اما  برگزار شود...،  به خوبی 

، االن  گفتند آلمان باید عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل باشدکردند و میذشته بحث میسازمان ملل که در گ

یاو شاوجون   «.از خودشان بپرسند آیا شایسته است که اجازه داده شود این سالن این قدر به تمسخر گرفته شود

تحمیلی آمریکا و اتحادیه اروپا ضد  های نماینده چین نیز سخنان سفیر آلمان را به تمسخر گرفت و تأکید کرد: »تحریم

اجرای طرح مانع  در نظام سوریه  بشردوستانه  پول  های  تحویل  مانع  زیرا  برای  سوریه شده است،  نیاز  مورد  های 
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وی افزود: »اگر آلمان مایل است به شورای امنیت ملحق شود، راه پیش روی آن دشوار    «.اجرای این طرحهاست

 «.رای امنیت به اندازه انتظارات جهان و شورای امنیت نبوده استخواهد بود. عملکرد آلمان در شو

 

 : مهر یخبرگزار -

 لکان داده چین در پی وضع مالیات بر ما

مقامات چین معتقدند باید مالیات دیجیتال بر پلتفرم هایی وضع شود که مقدار زیادی از اطالعات کاربران را در اختیار  

از  به نقل   خبرگزاری مهر به گزارش  .دارند زیرا این اطالعات مانند نیروی کار و سرمایه در اقتصاد تاثیر گذار هستند

کرد این کشور   رویترز، یک رسانه چینی اشاره  کند که مقدار     مقامات  بر شرکت هایی وضع  دیجیتال  مالیات  باید 

دارند اختیار  را در  کاربران  از اطالعات  نیوز«   .زیادی  کیان نشریه »پکن  یائو  از  نقل  و     مدیر   به  بر علم  دفتر نظارت 

کمیسیون در  پلتفر CSRC  فناوری  نوشت:برخی  معادن  چین  مانند  را  کاربران  اطالعات  انبوه  سوم  طرف  های  م 

گرانقیمت در اختیار دارند. ارزش این شرکت ها به وسیله کاربران شان به وجود آمده و کاربران نیز باید از سودآوری  

ارائه  او در ادامه افزوده است: این پلتفرم ها در مراحل اولیه توسعه، کوپن ها و تخفیف هایی    .آنها سهمی ببرند

کاربران ارزش واقعی این شرکت ها را به وجود آورده اند اما     کردند که بیشتر شبیه یک روش بازاریابی است. زیرا

پلتفرم ها را    هیچ سهمی از درآمد شرکت ها ندارند. دولت ها به عنوان نمایندگان مردم باید لزوم وضع مالیات بر

این درحالی است که چین تصمیم دارد نظارت خود   .ی وضع می شودبررسی کنند، مانند مالیاتی که بر منابع طبیع

به   مشتریان  اطالعات  از  استفاده  دهد.  گسترش  را  تنست  و  بابا  علی  جمله  از  فناوری  بزرگ  های  شرکت  بر 

تبدیل شده، به طوریکه گائو شوکینگ رئیس کمیسیون قانونگذاری بیمه و بانکداری   موضوعی مهم برای دولت چین

اطالعات شفاف سازی شود زیرا داده ها مانند نیروی کار و   درباره حقوق   در ماه جاری اشاره کرد که بایداین کشور  

 5097567 کد خبر .سرمایه از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد هستند

 

 : میتسن یخبرگزار -

 یادداشت سفیر چین|آغاز سیری نو در عرصه مواجهه جهانی با تغییرات اقلیمی

المللی باید مسیر درستی انتخاب کند و با عزم و تالش بیشتر به توافقات جامع و  در این زمان کلیدی، جامعه بین

چین در ایران در  سفیر جمهوری خلق   »چانگ هوآ«،  .قوت مشترک برای مواجه با تغییرات اقلیمی دست پیدا کند

به بررسی عرصه مواجهه جهانی با تغییرات اقلیمی پرداخته است که  خبرگزاری تسنیم یادداشتی اختصاصی برای

می  زیر  در  آن  در   آید:متن  چین  رئیس جمهور  پینگ،  جین  آقای شی  جناب  میالدی،  جاری  دسامبر سال  دوازدهم 

تغییرات  زمینه  در  به تشریح مواضع چین  ایراد سخنانی  و ضمن  یافته  اقلیمی حضور  آرمان های  نشست مجازی 

به مدیریت    اقلیمی و جدیدترین اقدامات و نقش آفرینی های داوطلبانه چین پرداخت و همچنین قوت و اطمینان را

نمود. تزریق  اقلیمی  آن    جهانی  با  تمام کشورها  که  از چالش های مشترکی است  یکی  اقلیمی  تغییرات  مسئله 

مواجه هستند. همکاری با تالش جمعی در مواجهه با تغییرات اقلیمی، محافظت از کره زمینی که زیستگاه ما بوده  

ار بشر  آینده سرنوشت  با  وابسته است  آن  به  مان  با  و حیات  مختلف  قبل، سران کشورهای  پنج سال  دارد.  تباط 

باالترین سطوح عزم و خرد سیاسی، دستیابی به ”توافق پاریس“ را در عرصه مواجهه با تغییرات اقلیمی محقق 

رابطه میان انسان و   بار دیگر مسئله  تاریخ می گذرد، فراگیری ویروس کرونا  از آن  پنج سال  امروز که  ساختند. و 

در را  ضرورت    طبیعت  به  نسبت  الملل  بین  جامعه  تر  عمیق  آگاهی  موجبات  و  داده  قرار  بشری  تامالت  مرکز 

مورد  اقلیمی  تغییرات  با  جهانی  مواجهه  آینده  و  نموده  یادآوری  را  و طبیعت  انسان  میان  و هماهنگی  همزیستی 
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نتخاب کند و با عزم و تالش  توجه قرار گرفته است. در این زمان کلیدی، جامعه بین المللی باید یک مسیر درستی ا

فرآیند گرمایش زمین چیزی   بیشتر به توافقات جامع و قوت مشترک برای مواجه با تغییرات اقلیمی دست پیدا کند.

نیست که با وقوع فراگیری کرونا متوقف شود و در مواجهه با تغییرات اقلیمی نیز نمی توان حتی یک لحظه سهل 

جامع و معتبر ”قرارداد پاریس“ در مواجهه با هجمه فراگیری ویروس و همچنین  انگاری نمود. نحوه تضمین اجرای  

و موضوعات مشترک جامع جهانی   اضطراری  از مسائل  پساکرونا  ایام  در  احیای سبز  تحقق مشترک  راهکارهای 

همکاری  است. جناب شی جین پینگ در این زمینه سه ابتکار را مطرح نموده اند: نخست اتحاد و همدلی برای ایجاد 

برد برد در عرصه های جدید حاکمیتی برای مواجهه با مسائل اقلیمی؛ دوم، ترغیب به آرمان های زیست محیطی،  

با هدف ایجاد ساختارهای جدید در امر مدیریت مسائل اقلیمی با تمام قوا و توان؛ و نهایتا تقویت اعتماد به نفس و  

ای سبز.  احیای  جدید  مدیریتی  های  براندیشه  معضالت  صداقت  حل  جهت  راهکارهایی  طرح  هدف  با  ابتکارات  ن 

با تغییرات اقلیمی و فراتر از آن  برجسته کنونی، ایجاد هماهنگی عملیاتی میان کشورهای مختلف جهت مواجهه 

اند. شده  ارائه  جهانی  پایدار  توسعه  تثبیت  فرایند  در  علمی  نکاتی  ارائه  اقلیمی،    برای  تغییرات  چالش  برابر  در 

نسان ها به یکدیگر وابسته شده و یکجانبه گرایی در این فضا راهی برای برون رفت ارائه نمی کند، در  سرنوشت ا

مسائل   با  جهانیان  مواجهه  در  را  و درست  موثر  راهکارهایی  تواند  می  که  است  گرایی  چندجانبه  وضعیتی  چنین 

د و مسیر کلی تغییرات اقلیمی را نگه  محیط زیست ارائه دهد. کشور ها باید باهم از ”توافق پاریس“ حمایت نماین

توان  و  متفاوت،  مسئولیت  هم  دارد  مشترک  مسئولیت  هم  کشور  هر  که  باشند  پایبند  مسئولیت  اصول  به  دارد؛ 

از شیوه های تولید و زندگی سبز و کم کربن پشتیبانی کنند و فرصت های جیدیدی برای   عملیاتی را ارتقا دهند؛  

پیدا کنند. طرح ه برابری و توسعه مطرح شده،  توسعه سبز  با محوریت همدلی، همکاری،  از   ای چین که  برآمده 

تجربیات موفق چین در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توانی قدرتمند و درخور را به مواجهه بشریت با  

ا آینده  زمینه جستجوی  در  را  موثر  اشاراتی  آنکه  نماید، ضمن  تزریق می  اقلیمی  تغییرات  برابر  مسئله  در  بهتر  ی 

ایجاد مشترک جهان پاک و زیبا هدفی بزرگ است، برای تحقق این هدف عظیم نه تنها به    جهانیان قرار داده است.

روحیه جاه طلبانه نیاز است بلکه اقدامات عملیاتی جدی و مصمم نیز باید در دستور کار قرار گیرند. طی سال های  

ه عمل نموده و حتی پیش از موعد مقرر اهداف مورد نظر در برنامه اقدام  اخیر، چین به وعده های خود در این رابط

را به طور کامل عملیاتی نموده و در مواجهه جهانی با تغییرات اقلیمی سهم مهمی داشت. عالوه بر   ۲۰۲۰اقلیمی  

میزان    درصد  65 موارد یاد شده، جناب آقای شی جین پینگ به تعهدات جدی دیگر چین از جمله ”کاهش بیش از  

، رساندن نسبت استفاده از انرژی های  ۲۰۳۰تا سال   انتشار گاز دی اکسید کربن در هر واحد تولید ناخالص داخلی  

درصد در مصرف انرژی های اولیه“ و موارد مشابه دیگر اشاره کرده اند. این موارد همگی   ۲5غیرفسیلی به حدود  

توس تقویت  راستای  در  چین  آگاهانه  اقدامات  این،  از جمله  بر  عالوه  و  بوده  اصالحات سبز  تسریع  و  کیفیت  با  عه 

اقدامی در جهت تثبیت توفیقات مدیریت جهانی در زمینه مسائل اقلیمی است. چین به گونه ای فعال پیگیر موج 

یک  خنثی،  کربن  و  کربن  مصرف  نهایی  سقف  جمله  از  اهدافی  طرح  با  و  بوده  کربن  کم  و  سبز  توسعه  جهانی 

در  سیگنال سیاست ه مثبت  آفرینان  نقش  از  یکی  که چین همواره  داده  نشان  به جهانیان  را  و شفاف  ای صریح 

رابطه عمل  این  در  تمامی وعده های خود  به  کامل  به طور  و  بوده  زیست محیطی  مدیریت جهانی مسائل  حوزه 

ت که در ساختار  در عین حال، چین همچنان بزرگترین کشور در حال توسعه و انتشار دهنده گاز اس  خواهد نمود.

مصرف انرژی اش ذغال سنگ نقش محوری را ایفا می نماید، تولید ناخالص داخلی چین به تازگی به رقم سرانه  

هزار دالر آمریکا رسیده، بنابرین برای چنین کشوری تحقق تحول و ارتقای صنعتی همزمان با توسعه سبز و کم    ۱۰

سپتامب در  بود.  خواهد  دشوار  بسیار  رسالتی  چشم  کربن  و  اهداف  پینگ،  جین  شی  آقای  جناب  جاری،  سال  ر 

اندازهای میان مدت و بلند مدت چین در مواجهه با تغییرات اقلیمی را اعالن نمودند و بر این مسئله صحه گذاشتند 

، در مدت زمان بسیار کوتاه سه دهه ای، از  ۲۰۳۰که چین پیش از رسیدن به سقف نهایی مصرف کربن در سال  



 
رف کربن، به هدف کربن خنثی بودن کشور دست پیدا خواهد کرد. الزمه تحقق این امر که انجامش فراز قله مص

برای کشورهای پیشرفته نیز موضوعی بسیار دشوار بوده، نیازمند تالش سنگین و طاقت فرسای چین است. اما 

گرچه منزل     هد ساخت.چین بی وقفه و بدون هر گونه تعللی اهداف و چشم اندازهای اعالمی خود را محقق خوا

بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور. مواجهه با تغییرات اقلیمی 

مسئله مشترک بشریت بوده و طبعا روندی پر پیچ و خم و دشوار را در پیش دارد. در چنین مسیری تنها با همدلی و 

هانی زیبا با سرنوشتی مشترک، شکوفایی مشترک و پاک و زیبا  هماهنگی کشورهای مختلف است که می توان ج

 انتهای پیام/  را ساخت و محقق نمود.

 

 :خبرآنالین -

 استریت ژورنال به دو برابر شدن صادرات نفت اعتراف وال

تحریمدنیای   : نوشت  از  اقتصاد  یکی  برجام، شاید  از  این کشور  از خروج  پس  ایران  علیه  متحده  ایاالت  نفتی  های 

بخشرمقبی ترترین  دولت  حداکثری  فشار  کارزار  »وال های  بود.  بررسی امپ  به  گزارشی  در  ژورنال«  استریت 

پرداخته استروش  اعطایی به مشتریان آسیایی  تخفیفات  و جذابیت  ایران  نفت  گزارشی که نشان    .های فروش 

رسد کماکان  ترین سناریو، صادرات نفت ایران دوبرابر شده است. سیاستی که به نظر می دهد حتی در بدبینانه می

 .باشد  ۱۴۰۰خواهد داشت و شاید یکی از مبناهای دولت برای اعتماد به فروش طالی سیاه در سال  با قدرت ادامه  

تحریم  زدن  ایرانیدور  به گوش  که  عباراتی است  از  یکی  و طی سال ها  آشنا است  به کمک همین  ها  اخیر  های 

از مشتریان خارجی خود عرضه  روش  برخی  به  را  نفت خود  تا حدودی  توانسته  ایران  دونالد    کند.ها  با خروج  اما 

ترامپ از برجام و پیشبرد کارزار فشار حداکثری از سوی آمریکا علیه ایران، فروش نفت کشور به شکل چشمگیری  

های اخیر ای نزدیک شد. اما طی ماه سابقه کاهش یافت تا جایی که در ابتدای سال جاری میالدی به سطوح بی

های مختلفی بنزین و نفت خود اند و با روش المللی را طی کرده های بینهای ایرانی یکی پس از دیگری آب نفتکش 

می نظر  به  که  رساندند. سیاستی  مشتریانشان  دست  به  ممکن را  و  داشت  خواهد  ادامه  قدرت  با  کماکان  رسد 

به فروش نفت حتی به از مبناهای دولت برای اعتماد  باشد. روزنامه    ۱۴۰۰صورت غیررسمی در سال  است یکی 

استریت ژورنال در گزارشی مفصل به وضعیت فروش در حال افزایش نفت ایران به مشتریان خارجی ریکایی والآم

 .های ایرانی پرداخته استها به دست نفتکش ها و چند و چون دور زدن تحریمو روش 

ایران     نفتی  است  ۲صادرات  شده  ماه //    برابر  در  تحریمایران  اخیر  دو های  را  متحده  ایاالت  نفت  های  و  زده  ر 

دیده  بیشتری را به چین و سایر کشورها صادر کرده است. این امر عامل ایجاد یک جبهه نجات برای اقتصاد آسیب

گزارش   به  است.  کرده  تضعیف  را  تهران  علیه  ترامپ  دولت  حداکثری«  »فشار  اصطالحا  کارزار  و  کشور شده  این 

یا برآورد  استریت ژورنال، اندازه روزنامه وال  با توجه به ماهیت غالبا پنهان آن، کاری  گیری  میزان فروش نفت ایران 

باره می این  در  نفت متمرکزند،  تجارت جهانی  بر رصد  که  دریایی  دشوار است. چندین شرکت  تجارت  گویند میزان 

است.  برابر شده  ۲برد، در حال حاضر تقریبا ترین سطح خود به سر میکه در پایین ۲۰۲۰ایران نسبت به اوایل سال 

خورند. های مطرح شده هم اعداد و ارقام بسیار متفاوتی به چشم میالبته باید در نظر داشت که در میان تخمین

نفتکش ردیابی  وبگاه  ترکرز،  ماهواره  (TankerTrackers.com) هاتانکر  تصاویر  از  و  است  مستقر  آمریکا  در  ای که 

میلیون بشکه در    ۱/  ۲ه صادرات نفت خام ایران در پاییز به  کند، تخمین زده کها استفاده می برای رهگیری نفتکش 

روز رسیده باشد. این میزان ادعا شده توسط تانکر ترکرز درباره صادرات نفت روزانه ایران در حالی مطرح شد که  

تنها   فوریه  ماه  طی  کشور  این  خام  نفت  مشاوره    ۴۸۱صادرات  شرکت  حال  همین  در  بود.  روز  در  بشکه  هزار 

اینترنشنالاستراتژ بی  وی  اس  انرژی  نوامبر   (SVB International) یک  ماه  در  ایران  است  گفته  نیز  واشنگتن  در 

https://www.khabaronline.ir/news/1466915/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1466915/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.khabaronline.ir/news/1466915/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA


 
هزار بشکه نفت خام به    ۲۳۰روزانه تنها    ۲۰۲۰هزار بشکه نفت خام صادر کرده، در حالی که اوایل سال    ۵۸۵روزانه  

لجستیکس پترو  سوئیسی  شرکت  بود.  فروخته  خارجی  ردیابی   (Petro-Logistics) مشتریان  نفت،  عرضه  به  که 

داده نفتکش  ارائه  و  ماه ها  طی  است هم  متمرکز  لجستیکی  از  های  ایران  صادرات  افزایش  اخیر شاهد    ۲۲۲های 

استریت ژورنال در گزارش خود مدعی هزار بشکه در روز بوده است. روزنامه وال   ۴۴۷هزار بشکه در روز به بیش از  

ارقام محافظ و  آمار  از آن است که تحریمکارانه هشده است  توانسته بیشتر نفت خام  تر حاکی  ایاالت متحده  های 

دهد تهران اخیرا در فروش ایران را از بازار خارج کند. اما افزایش چشمگیر آمار سه شرکت ردیابی بازار نشان می

 .تر از گذشته عمل کرده استنفت خود موفق

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا سال گذشته گفته بود هدف ایاالت //    ایرانناکامی آمریکا در به صفر رساندن تولید   

متحده به صفر رساندن صادرات نفت از سوی ایران است. دولت ترامپ پیش از آن هم تالش کرده بود فروش نفت  

/  ۵روزانه  ۲۰۱۸های سال ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز برساند، این در حالی است که ایران قبل از تحریم

می  ۲ نفت صادر  بشکه  بزرگ   .کردمیلیون  از  مهمیکی  و  آمار  ترین  طبق  که  است  چین  ایران،  نفت  مشتریان  ترین 

هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده، در حالی که این رقم پیش از آن و در    ۶۲رسمی تجاری پکن، در ماه اکتبر  

اند حجم واقعی نفتی که چین از ایران  رخی از ناظران این صنعت اظهار کردهکرد. البته بماه ژوئن با صفر برابری می 

که از طریق سایر کشورهای آسیایی به چین    کند به احتمال زیاد بسیار بیشتر است و شامل نفت خامیوارد می

مل قرار  هاست با واشنگتن در تضاد کاونزوئال تحت رهبری نیکالس مادورو هم که مدت  .شودارسال شده نیز می

های سفت و سخت آمریکا قرار دارد، با باالگرفتن مشکالت تامین سوخت کشورش خرید بنزین گرفته و تحت تحریم

ها و یک مقام نفتی ایران، سوریه نیز واردات نفت از  های رهگیری نفتکشایرانی را آغاز کرده است. به گفته شرکت 

ها تالش  های ایران برای دور زدن تحریم وزنامه آمریکایی، نفتکش به گفته این ر   .ایران را در سال جاری از سر گرفت

کنند. از دیگر  های رادیویی خود را خاموش می اند و برای جلوگیری از ردیابی و شناسایی، فرستندهبیشتری کرده 

کشتیروش  نام  که  است  این  ایران  خام  نفت  صادرات  اپراتورهای  مرسوم  میهای  تغییر  را  خود  یا های  دهند 

استریت ژورنال در گزارش خود به نقل از افراد آگاه به این مساله مدعی  وال  .کنندهای خود را دستکاری میبارنامه 

شد بیش از خام خود برای صادرات را در مناطقی که تصور می شود، اخیرا ایران باروش کشتی به کشتی، نفت می

سواحل عراق و امارات متحده عربی است که هر   هایحد خطرناک هستند آغاز کرده است. این مناطق شامل آب

  ۲۰۱۸ها از ماه مه  شوند. پمپئو وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ گفته است تحریمدو از متحدان آمریکا محسوب می

میلیارد دالر کاهش داده است و کاهش فشار بر تهران را اقدامی خطرناک    ۷۰تاکنون درآمد نفتی ایران را در حدود  

های انرژی وزارت امور خارجه آمریکا،  داند. در ماه نوامبر هم کیت کراچ، معاون نظارت بر سیاستیکا می برای آمر

استریت ژورنال بر  های ایاالت متحده علیه ایران را به طرز چشمگیری موثر توصیف کرد. نویسنده گزارش وال تحریم

بی که  است  باور  بزرگاین  از  یکی  ایران  مساله  چالتردید  روی  ش ترین  پیش  خارجی  سیاست  حوزه  های 

جمهور منتخب، جو بایدن هنگام ورود به کاخ سفید در ژانویه خواهد بود و تیم انتقالی وی گفته است احتماال رئیس 

توافق  به  آمریکا  مجدد  پیوستن  برای  اقدام  تغییرات  این  جمله  از  داد.  خواهد  رخ  آمریکا  سیاست  در  تغییراتی 

واهد بود. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی منتخب جو بایدن نیز در ماه جاری گفت دولت  با ایران خ  ۲۰۱۵ای  هسته

و از   -های ایاالت متحده دارداقدامی که احتماال نیاز به لغو تحریم-آنها آماده است تا به شرایط توافق احترام بگذارد  

 .صحبت کردتر دولت آمریکا های گسترده ای برای پیگیری نگرانی عنوان پایه آن به

ای دوران اوباما با  پس از آنکه واشنگتن با خروج دولت ترامپ از توافق هسته//    مشتریان جدید طالی سیاه ایران 

سال   در  به ۲۰۱۸تهران  محموله ،  تمام  کامل  تحریمصورت  مورد  را  ایران  خام  نفت  بیشتر های  داد،  قرار  خود  های 

برخی از تجار ایرانی و برخی از مشتریان احتمالی نفت   .قف کردندها تجارت خود با ایران را متوخریداران و نفتکش

خام این کشور انتظار دارند که فشار آمریکا با رفتن ترامپ از کاخ سفید کاهش یابد. یک مقام مسوول در ایتالیا، که  



 
ز دارند و ما نیز به  ها به فروش نفت نیاقبال از مشتریان اصلی نفت خام ایران بوده، درباره این مساله گفت: »ایرانی 

تحریم  آنکه  محض  به  داریم.  نیاز  میانرژی  شروع  سرعت  به  خریدها  شوند  لغو  حال، ها  همین  در  شوند.« 

تخفیف  از  آسیا  احیای  حال  در  می اقتصادهای  ارائه  ایرانی  تاجران  که  سنگینی  استقبال  های  شدت  به  دهند، 

ت ژورنال گفته است که ایران برای هر بشکه نفت خام  استریکنند. مشاور یک شرکت بزرگ نفتی چینی به وال می

می تخفیف  دالر  پایینیک  قیمتی  با  را  نفتی  فرآورده  محصوالت  همچنین  و  می دهد  امیرلیراوی،    .فروشندتر  علی 

تر از پروپان درصد ارزان ۱۶دهد که دالری برای هر تن پروپان ارائه می ۷۰گوید که ایران تخفیف گر کاالیی میمعامله 

استریت ژورنال از یک بازرگان ایرانی دیگر نقل کرد که خریداران در چین، هند و کره  عربستان سعودی است. وال

گوید تاکنون بارها در مورد فروش نفت با این  یران هستند و این بازرگان ایرانی می جنوبی به دنبال خرید نفت خام ا

این روزنامه آمریکایی مدعی است    .مشتریان بحث کرده، اما هنوز موفق نشده است که فروش خود را نهایی کند

ایاالت متحده رخ ایران که تحت فشار غیرمستقیم  با  از مدتی توقف تجارت نفتی  از ماه    که سوریه پس  بود،  داده 

های ایرانی اجازه داده بودند تا  مارس واردات نفت ایران را از سر گرفته است. برخی از کشورهایی که به نفتکش 

ها را لغو کنند. پس از  شان تحت پرچم آنها ثبت شود، تحت فشار واشنگتن مجبور شدند تا ثبت این محمولهمحموله

خود با پرچم ایران فروش نفت خود به سوریه را از سر گرفت. تابستان امسال  آن ایران با ارسال ناوگان شناورهای  

 .های خود، شروع به خرید بنزین ایرانی کرده استخیز پس از تعطیل شدن پاالیشگاه نیز ونزوئالی نفت

مطرح  استریت ژورنال فارغ از تمامی مسائل  گزارش روزنامه وال //    تحریم نفت خواهد فروختایران با تحریم و بی  

شده، نشانه روشنی از وضعیت کنونی ایران در بازار جهانی نفت است که با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا  

رسد به زودی باید منتظر خبرهای بیشتری از تقویت فروش نفت  دستخوش تحوالت زیادی شده است و به نظر می 

بهتحریم  باشیم. سیاست ایران  آمریکا علیه  نفتی  پیچیدگیرغم  های  ماه تمام  در  با هایش،  ترامپ  آخر دولت  های 

در داخل کشور    .ایفاگری نقش فعاالنه ایران حداقل در این برهه زمانی مشخص عمال با شکست مواجه شده است

ها و اظهارنظرها بدل  های اخیر مساله حضور ایران در بازار جهانی نفت به یک موضوع داغ در رسانه نیز طی هفته 

نمایندگان رسانه   ۲۴سن روحانی روز دوشنبه  شده است. ح با حضور  و آذرماه در نشست خبری که  های داخلی 

ها، فروش نفت و تجارت آزاد با دنیا را حق مردم ایران دانست.  خارجی برگزار شد در آن به روشنی شکستن تحریم

هزار بشکه    ۳۰۰میلیون و    ۲فروش  او همچنین با اشاره به این موضوع که وزارت نفت اعالم کرده که قدرت تولید و  

بین  بازارهای  به  تحریم  شرایط  در  است  ممکن  فروش  »این  گفت:  دارد،  را  داخل نفت  در  و  نشود  صادر  المللی 

فروخته شود که اشکالی ندارد. ما که نگفتیم همه در بازار خارجی به فروش برسد؛ ممکن است از این مقدار، یک  

هزار بشکه در داخل فروخته شود. ما این مقدار نفت را تولید    ۵۰۰زار خارجی و  هزار بشکه آن در با   ۸۰۰میلیون و  

ریزی کردیم؛ بنابراین حتی اگر تحریم باشد ما این فروشیم و بودجه سال آینده را بر این مبنا برنامه کنیم و می می

آمده است به سر  تحریم  و خواهیم فروخت گرچه معتقدم عمر  تولید  را  از    «.مقدار  های مقامات  گیری موضعآنچه 

های نفتی کشور برای ای از عزم دولت و دستگاه توان برداشت کرد؛ نشانه جمهور تا وزیر نفت میرسمی از رئیس

با تمام سختگیری ها است. تحریمدور زدن و شکستن تحریم  های دولت ترامپ هم به  های نفتی علیه ایران حتی 

ن آن سخن گفت  از  پمپئو  که  دلخواهی  تا سطوح بسیار  نتیجه  نرسید، هر چند  به صفر  ایران  نفت  و فروش  رسید 

های آینده چه رخ خواهد داد. آیا ها و ماه ای از زمان کاهش یافت. حال باید منتظر ماند و دید در هفتهاندکی در برهه

شت یا سناریوی ای به بازار جهانی باز خواهد گشوند و نفت ایران بی هیچ هزینه و دردسر اضافه ها لغو میتحریم

پیچیده  افزایش فروش نفت  تر خواهد شد و تمرکز دستگاه نفتی کشور روی روش نفتی ما  های دور زدن تحریم و 

این حالتبه  دو  در هر  رفت؟  نظر میصورت غیر رسمی خواهد  به  یا عدم ها  و حضور  از شیوه فروش  فارغ  رسد 
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 :سناای -

 ها شرکت چینی دیگر و ده SMIC مهیا شدن آمریکا برای تحریم

رسانای نیمه  شرکت  تحریم  آماده  ده SMIC آمریکا  شود و  می  دیگر  چینی  شرکت  پی   .ها  در  ایسنا،  گزارش  به 

ارزش سهام شرکت بود،  آگاه  منابع  از  نقل  به  که  این خبر  در  SMIC انتشار  تراشه ساز چین است،  بزرگترین  که 

  ۸۰درصد سقوط کرد. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا قرار است حدود    ۴.۳معامالت بعدازظهر جمعه هنگ کنگ  

به شرکتهایی  این شرکتها  کند.  اضافه  آمریکا  بازرگانی  وزارت  لیست سیاه  به  را  آنها  با  مرتبط  و مجموعه  شرکت 

تهایی  شرک  .نظیر هواوی در این لیست خواهند پیوست که دسترسی آنها به فناوری آمریکایی را محدود می کند

تا   SMIC نظیر هواوی و در میانه وخامت روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان بر سر مسائل مختلف از تجارت گرفته 

بگیرد،  تحویل  را  قدرت  بایدن  جو  که  این  از  پیش  ترامپ  رود  می  انتظار  اند.  شده  گرفتار  کرونا  ویروس  شیوع 

کند وضع  چینی  بزرگ  علیه شرکتهای  بیشتری  قلب   SMIC شرکت  .تحریمهای  در  است،  مستقر  در شانگهای  که 

تالش چین برای ساخت یک صنعت نیمه رسانا در سطح جهانی و کاهش وابستگی به فناوری آمریکایی قرار دارد.  

به لیست   ژئوپلیتیکی قلمداد می کند. اضافه شدن شرکتهای چینی  را تهدیدی  نوبه خود تالش چین  به  واشنگتن 

آ  با محروم کردن  آمریکا  بلندمدتشان را تهدید می کندسیاه  نیازشان، بلندپروازیهای  از فناوری مورد  بر اساس    .نها 

گزارش بلومبرگ، چین در واکنش به سرکوبی آمریکا قصد دارد در برنامه پنج ساله بعدی خود حمایت گسترده ای از  

 دهد. انتظار می رود شرکتنسل سوم نیمه رساناها فراهم کند تا خودکفایی داخلی در تولید تراشه ها را افزایش 

SMIC که مورد حمایت صندوق سرمایه گذاری صنعت مدار یکپارچه چین، صندوق سرمایه GIC  سنگاپور و سازمان

 انتهای پیام  .سرمایه گذاری ابوظبی قرار دارد، نقش مرکزی را در این اقدامات ایفا کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :39  هفته یثدح

 (والدت آنحضرت)بمناسبت   «اسالمامّت   نیوالِدَ»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا او  رب ا خد م ال س  کهامیرالمومنین دختر گرامی  حضرت زینب 

ِمنَ الْعَذابِ الدّاِئمِ إنْ   نْقِذانِیُودَّهُمْ، وَ أَ مانِیقْیُ ،یأَبوا هِذِهِ االْمَّهِ ُمحَمَّدٌ وَ عَل

 .الدّائم إنْ واقَفُوهُما مَیالنَّع حاِنهِمُیبیُأطاعُوهُما، وَ 

اّمت هستند، چنانچه از آن دو   نیا نی)ع(، والِدَ یمحمّد )ص( و عل حضرت

آخرت نجات   یشگیو عذاب هم یو یها را از انحرافات دن کنند آن  یرویپ 

 .سازندیبهره مندشان م  یمتنوّع و وافر بهشت  یهااز نعمتو  دهند؛یم 

 ( ۸، ح  2۵9، ص  23)بحاراألنوار، ج 

 ( رستار)بمناسبت روز پ «ماري از ب  یپرستار  لتي فض »   :دوم  یثدح

 :ودرمف ،دبا  شنندا و خا او رب ا خد م ال س  کهاکرم    امبری پ

 .وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وٍْمَیرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَخَ قْضِهَایَقَضَاهَا أوْ لَمْ  فِی حَاجَةٍ ضٍی لِمَرِ یسَع  مَنْ

بکوشد ، چه آن را برآورده سازد ، چه نسازد ،  یماریب ازین یبرا یکس هر

 .شود یکه از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک م  یمانند روز

 16، صفحه 4صدوق، جلد   خیش ه، یالفق حضرهیال من



 

 

 ( "ع"دت حضرت مسيح وال)بمناسبت  «مت قياز رودر  اصالح کنندگان خوشحال »   :وم س یثدح

 :ودرمفالسالم  ماعلیه مریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

 قَرَّبونَ یَومَ القِیامَةِ ؛ طُوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ ، اُولئکَ هُمُ المُ

خوشا به حال اصالح کنندگان میان مردم ؛ اینان در روز قیامت  

 مقرّبان اند .

 ۵01تحف العقول ، ص  

 

 ( "ع" حيحضرت مسوالدت )بمناسبت «دینداری کامل»:مچهار یثدح

 :ودرمفالسالم  ماعلیهمریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

رَةٍ طَیِّبَةٍ کَذلِکَ الیَکمُلُ الدِّینُ إالّ بِالتَّحَرُّجِ  إنَّ الشَّجَرَةَ التَکمُلُ إالّبِثَمَ

 عَنِ المَحارِمِ ؛  

ا . همچنین دین دارى  درخت کامل نمى شود مگر با میوه اى گوار

 کامل نمى شود مگر با دورى از حرام ها . 

   ۵11، ص   تحف العقول



 

 خبـرنامه»»  هب
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