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 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 های گذرگاه جدید در مرز پاکستانارزیابی سفیر ایران از ظرفیت

گبد، آن را -سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان به مناسبت بازگشایی رسمی گذرگاه ریمدان : اقتصاددنیای 

مشترک،  تجارت  تسهیل  جدید  گذرگاه  این  از  کرد: هدف  تاکید  و  دانست  با همسایگان  تهران  روابط  اهمیت  بیانگر 

و روان ارتباطات مردمی  میان دو کشور است. »سیدمحمدعلی  سازی حملافزایش  روز شنبه در  ونقل  حسینی« 

کیلومتر مرز مشترک با پاکستان برخوردار است اما تنها یک    ۹۰۰آباد اظهار کرد: ایران از  وگو با »ایرنا« در اسالم گفت

تفتان« وجود دارد. به همین دلیل مسووالن عالی دو کشور تصمیم برای   -گذرگاه رسمی میان دو کشور »میرجاوه

»ریم دیگر  گذرگاه  دو  »پیشین-دانبازگشایی  و  به  -گبد«  مربوط  زیرساختی  کارهای  اکنون  افزود:  او  گرفتند.  مند« 

ریمدان و دومین مرز رسمی دو کشور -گذرگاه  افتتاح  با حضور مقامات دو کشور  دیروز  و  به سرانجام رسیده  گبد 

افزایش و تقویت  گبد را اقدامی موثر و مهم در رابطه با  -حسینی فعالیت رسمی گذرگاه ریمدان  .همسایه تبدیل شد

این  همکاری فعالیت  طبیعتا  پاکستان  با  ایران  روابط  اهمیت  به  توجه  با  گفت:  و  دانست  همسایگان  با  ایران  های 

های اقتصادی و تجاری از این گذرگاه جدید آثار و تبعات مفیدی برای هر دو ملت و دو کشور دارد. او افزود: همکاری 

اچاق نیز خواهیم بود، ارتباطات مردم با مردم که موضوع بسیار مهمی طریق افزایش خواهد یافت، شاهد کاهش ق 

شود. عالوه بر این وضعیت معیشت مرزنشینان دو کشور و وضعیت امنیتی در نقاط مرزی بهبود و  است، تقویت می 

و بندر گوادر در  گبد هم به بندر چابهار در ایران  -سفیر ایران گفت: از آنجا که گذرگاه ریمدان  .افزایش پیدا خواهد کرد

های ترانزیتی این دو بندر هم باشد. او افزود:  تواند کمک خوبی برای زیرساختپاکستان نزدیک است بنابراین می

ونقلی در تنها مرز رسمی دو کشور واقع در  در صورت استفاده از گذرگاه ریمدان بار ترافیکی و تراکم تردد و حمل

از  -میرجاوه یافته و بخشی  منتقل میتفتان کاهش  به دومین مرز  روانآن  و  تردد  باعث تسهیل  که  تر شدن  شود 

های مرزی  ها و همزمان توسعه بازارچه سفیر ایران در پاکستان اظهار کرد: افزایش گذرگاه   .ونقل خواهد شدحمل

د بود. ویژه موجب تقویت بیشتر امنیت دو کشور در نوار مشترک مرزی خواهاساسا باعث تامین منافع دو کشور به 

توانیم شاهد رونق تجاری و اقتصادی میان دو کشور  ها میاو گفت: با فعالیت گذرگاه جدید مرزی و تقویت بازارچه 

حسینی تاکید کرد: انتظار ما این است   .مند شوند های همجوار مرزی بتوانند از این رونق بهرهویژه استان باشیم، به

با شتاب مناسب بگیرد. هم گذرگاه   که یک تالش و همکاری مشترک  افزایش و رونق  صورت  های مرزی دو کشور 

های مرزی ما تقویت شود و افزایش پیدا کند. از این طریق به توسعه و آبادانی این مناطق  پیدا کند و هم بازارچه

شود که تاثیر مستقیمی در وضعیت معیشت مردم خواهد داشت و موجب ایجاد اشتغال برای مرزنشینان  کمک می

های شغلی متنوعی خواهد شد. براساس این گزارش، مرز »ریمدان« ایران و »گبد« پاکستان با  شور و فرصت دو ک

وشهرسازی، خانم »زبیده جالل« وزیر تولیدات دفاعی پاکستان و سایر مسووالن  حضور »محمد اسالمی« وزیر راه

به معدن  و  صنعت  و  خارجه  کشور،  وزرای  معاونان  افتتاح شد.و  رسمی  ریمدان  صورت  رسمی  مرز  افتتاح  گبد -با 

به  کاال  محدوده  تبادل  در  ریمدان  مرز  گرفت.  خواهد  صورت  گذرنامه  با  نیز  مسافر  تردد  و  انجام  قانونی  صورت 

از سال   اینکه در سال  اندازی شد و فاقد هرگونه امکانات و زیرساختراه   ۸۷شهرستان دشتیاری  تا  بود  با    ۹۵ها 

جایی کاال و مسافر بین ایران و پاکستان از سوی  با رسمی شدن این مرز برای جابههای مسووالن و مردم  پیگیری

مرز ریمدان در نقطه صفر مرزی    .های تجاری در این مرز درحال انجام استدولت موافقت شد و هم اینک فعالیت

به   ایران  دسترسی  راه  و  مسیر  بهترین  پاکستان  و  چین    ۳۷ایران  )پاکستان،  جهان  جمعیت  است،  درصد  هند(  و 

عنوان های این مرز برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی از الزامات است. این مرز بهبنابراین توجه به زیرساخت 

یکی از مبادی رسمی برای افزایش مبادالت بازرگانی با پاکستان و اتصال آن به بندر مهم اقتصادی پاکستان یعنی  

ال چین و کشورهای جنوب شرق آسیا به شرق اروپا فراهم خواهد  کراچی نقش مهمی دارد و زمینه را برای اتص



 
کرد. سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان نیز ساعاتی پیش از گشایش دومین گذرگاه رسمی مشترک کشورش با  

ریمدان مرز  گشایش  که  کرد  تاکید  ایران  اسالمی  کشور  -جمهوری  دو  مردم  ارتباطات  تقویت  برای  بلند  گامی  گبد 

آباد اظهار کرد: افتتاح گذرگاه جدید  وگو با »ایرنا« در اسالم . »زاهد حفیظ چودری« روز شنبه در گفتهمسایه است

از همکاری  برنامه مرزی بخشی  او های  ایران است که شاهد اجرای آن هستیم.  ریزی شده ما با کشور همسایه 

ایران و پاکستان و تسهیل در رفت    گبد موجب افزایش مراودات تجاری میان-افزود: گشایش رسمی گذرگاه ریمدان

 .و آمد شهروندان دو کشور خواهد شد

های پیشرو در  تکنولوژی/   چه تاثیری بر روندهای فناوری خواهد گذاشت؟   ۱۹-گیری کوویدادامه همه

۲۰۲۱ 

-شود اثرات کوویدبینی میگذارد که پیشمی   ۲۰۲۱جهان تکنولوژی در حالی پا به سال   : ندا لهردی   -اقتصاددنیای 

ادامه گسترش دورکاری   Inc های مجلهبینی بر کل اقتصاد و صنعت تکنولوژی همچنان ادامه یابد. براساس پیش  ۱۹

را از  درمان  و  بهداشت  توسعه  ویدئوکنفرانس،  از  استفاده  مهمو  از  مجازی  یادگیری  و  آنالین  آموزش  دور،  ترین  ه 

بیایید تصور کنیم جهان به دوران پساکرونا رسیده است. باید تغییرات    .تحوالت تکنولوژیک در سال جدید خواهد بود

اولویت  در  را  شده  پیشایجاد  تجاری  الگوهای  و  کاربری  خواهند  های  ادامه  هم  بحران  این  از  بعد  که  کنیم  بینی 

داش خواهد  وجود  هم  بحران  این  از  بعد  داده،  رخ  مدت  این  در  که  تغییراتی  از  یک  کدام  دید  باید  کوچ  داشت.  ت. 

خواهند بود. با این اوصاف   ۲۰۲۱های محبوب و رایج سال  دوستی و اهداف توسعه پایدار، کلیدواژه دیجیتالی، انسان 

گیری خواهیم های تجاری و فنی برتری براساس تجربه افراد در طول دوره همهشاهد تغییرات سریعی در نوآوری 

ولوژی و تجارت در سال آینده میالدی را بررسی کرده است که آنها  روندهای رایج تکن .Inc بود. در نهایت مجله آنالین

شیوع ویروس کرونا  :  ۱۹-خوانیم. مجازی شدن اقدامات درمانی و آزمایشی با توسعه واکسن کوویدرا در اینجا می 

تر و  ها روی داروها را سریع باعث تغییرات جدیدی در صنعت دارویی شد و روند انجام آزمایش   ۱۹-و بیماری کووید

اند و با اجرای مراحل  صورت سنتی انجام داده های کلینیکی و درمانی را به تر کرد. محققان بسیاری از آزمایش راحت

جمع و  آنالین  پزشکی  داده مشاوره  می آوری  پیش  مجازی  ساختارهای  سمت  به  تدریج  به  دور،  راه  از  روند.  ها 

چنینی ممکن است تا همیشه توسعه دارویی را متحول کنند. ما های کلینیکی از راه دور و دیگر تغییرات این آزمایش 

کیت توسعه  کوویدشاهد  سریع  تست  سریع  ۱۹-های  تولید  روند  همچنین  و  جهان  سراسر  در  در  واکسن  تر 

های تولید شده ایم. هر دو واکسن های فایزر، مدرنا و آسترازنکا بوده کشورهای آمریکا و انگلستان توسط شرکت

با استفاده از نوآوری توسط دو شرک با این اوصاف انتظار  های تکنولوژیک بزرگی توسعه یافتهت فایزر و مدرنا  اند. 

های جدید و واکسن   ۱۹-های آزمایش کوویدهای بیشتری در زمینه تولید کیت شاهد نوآوری   ۲۰۲۱رود در سال  می

 .آن باشیم

گیری به سرعت رشد کرده است  هر دو اینها در دوره همه//    ادامه گسترش دورکاری و استفاده از ویدئوکنفرانس 

اندازی و راه   ۲۰۱۱که در سال   Zoom آپ زومهم ادامه پیدا خواهد کرد. استارت  ۲۰۲۱و احتماال روند رشد آن تا سال

  روانه بازار بورس شد، در این دوره به نامی آشنا برای اغلب مردم تبدیل شد. دیگر ابزارهای کاری   ۲۰۱۹در سال  

مانند موجود  سیسکو،   Webex مهم  مایکروسافت،   Teamsشرکت   و GoToMeetingگوگل،   Hangoutsشرکت 

BlueJeans با ارائه سیستم تر کردند.  های ویدئوکنفرانس، دورکاری را در سراسر جهان راحتشرکت ورایزون هم 

از سرمایه  و ابزارهای الزم برای آنگذاری بسیاری   هایآپ شوند. استارتانجام می  های جدید در بخش دورکاری 

Bluescape  ،Eloops  ،Figma  ،Slab وTandem به  فرم پلت امکان  تصویری،  آنالین  همکاری  خدمات  ارائه  با  های 

پروژه اشتراک پیگیری  تعامل،  محتوا،  فعالیت گذاری  اجرای  و  کارمندان  آموزش  فراهم ها،  را  مجازی  گروهی  های 



 
کنند. در واقع به کمک این  ها کمک مییادگیری بهتر افراد و مستندسازی فعالیت   کنند. این ابزارها همچنین بهمی

شان تعامل داشته و به راحتی امور توانند دفتر کار مجازی ایجاد کرده و از طریق آن با همکارانابزارها، کاربران می

 .مختلف را هماهنگ کرده و انجام بدهند

بباقی   تماس  ارسال بدون  و  تحویل  کارها  //    عنوان یک عادت جدیده ماندن  انجام  به  تمایل مردم  میزان  آمریکا  در 

صورت بدون تماس حاال یک عادت و هنجار جدید درصد افزایش پیدا کرده است. تحویل اجناس به   ۲۰بدون تماس تا  

رائه  هایی هستند که خدمات دلیوری و تحویل متنوعی را اآپ استارت  Instacart و DoorDash  ،Postmates .است

دوره همه می در  حاال  و  گرفته کنند  قرار  موردتوجه  کهگیری حسابی  جایی  تا  برای  در سال  DoorDash اند؛  جاری 

اپلیکیشن بازار بورس عرضه کرد.  را در  بار سهامش  اولین   Meituan Dianping های دلیوری چینی ماننداولین  که 

ن بود، از خودروهای خودران برای تحویل اقالم خواربار  دهنده خدمات تحویل بدون تماس در ووهاشرکت چینی ارائه

این تکنولوژی را سال گذشته آزمایش کرد، به تازگی از   Meituan کهکرد. درحالیهای مردم استفاده میبه خانه 

به  سرویس  به این  که  نیست  کشوری  تنها  چین  است.  کرده  رونمایی  رسمی  و  عمومی  از  صورت  استفاده  دنبال 

براروبات  استارت ها  مردم است؛  به  اجناس  تحویل  مانندآپ ی  در   Nuro و Manna  ،Starship Technologies هایی 

 .های مبتنی بر هوش مصنوعی برای این کار هستندها و اپلیکیشن آمریکا هم درحال استفاده از روبات 

-جلوی شیوع کوویدموسسات بهداشتی و مراقبتی در تالش هستند تا  //    شکوفایی بهداشت و درمان از راه دور  

را در میان بیماران و کارمندان بگیرند. بسیاری از اقدامات خصوصی و عمومی حاال بیشتر روی مراقبت از راه دور    ۱۹

تماس،  ایجاد  بدون  نسخه  و  دارو  تحویل  و  به کمک هوش مصنوعی  بیمار، تشخیص  و  دکتر  میان  ویدئوچت  مانند 

های مراقبت از راه دور نسبت به  های مبتنی بر تکنولوژی یزان ویزیت متمرکز هستند. با این اوصاف است که حاال م

 IHS Technology های موسسه تحقیقاتیبینیدرصد افزایش پیدا کرده است. پیش  ۵۰زمان پیش از شیوع کرونا تا  

ن راستا اند. در همیاز خدمات مراقبت از راه دور استفاده کرده  ۲۰۲۰میلیون آمریکایی در سال    ۷۰دهد  نشان می 

های مجازی در آمریکا تا اوایل سال  هم تخمین زده است که تعداد ویزیت Forrester Research موسسه تحقیقاتی

بعضی از   Humana و Teladoc Health  ،Amwell  ،Livongo Health  ،One Medical .به حدود یک میلیارد برسد  ۲۰۲۱

کنند. با این حال گیری ارائه می برای نیازهای دوره همه  های عمومی هستند که خدمات مراقبت از راه دور را شرکت

، MDLive  ،MeMD  ،iCliniq  ،K Health هایی مانندآپ ها هم چندان از این روند عقب نیستند. استارت آپاما استارت 

۹۸point۶  ،Sense.ly و Eden Health  ات در  شان را متناسب با نیاز رو به افزایش این خدماند تا خدماتتالش کرده

ارائه کنند و همچنان در سال آینده میالدی هم به ارائه راهکارهای خالقانه ادامه بدهند. عالوه بر خدمات   ۲۰۲۰سال 

های بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی هایی در درمانشاهد پیشرفت  ۲۰۲۱رود در سال  مراقبت از راه دور، انتظار می 

روند تشخیص، درمان به موقع و همچنین درمان و مراقبت از    های یادگیری ماشینی برای بهبودو همچنین فرصت

 .ها هم باشیمطریق روبات 

به   مجازی  یادگیری  و  آنالین  آموزشیآموزش  سیستم  از  بخشی  کووید//    عنوان  سریع  رشد    ۱۹-شیوع  باعث 

دوران همه  در طول  آنالین شد.  آموزش  و  مجازی  یادگیری  در  چشمگیر صنعت  مدارس  ۱۹۰گیری  به    کشور جهان 

تاثیر قرار داد. این فرصت بزرگی برای  میلیارد نفر را در سراسر دنیا تحت   ۱/  ۶ناچار تعطیل شدند و این اتفاق تقریبا  

دانشگاه  کالسمدارس،  تا  بود  مربیگری  مراکز  حتی  و  به ها  را  به ها  و  مجازی  برگزار  صورت  ویدئوکنفرانس  صورت 

آن هستند تا بعد از برگشتن به شرایط عادی هم همچنان بخشی از    کنند. حاال بسیاری از موسسات واقعا به دنبال

به برنامه  را  آموزشی خودشان  کنند.  های  ارائه  آنالین  در   Hujiang و ۱۷zuoye  ،Yuanfudao  ،iTutorGroupصورت 

و  Outschool و Udacity  ،Coursera  ،Age of Learningچین،   آمریکا  بهترین  Byju’s در  از  بعضی  هندوستان   در 



 
رسانی کرده و قرار  گیری به جامعه جهانی خدمتهای آموزش آنالین در جهان هستند که در طول دوره همهفرم پلت

 .های بعد هم ادامه دهندو سال  ۲۰۲۱است همچنان به این کار در سال 

یر به  تر و تغیبدون شک تقاضا برای اینترنت پرسرعت//    ، کاربردها و خدمات ۵Gافزایش توسعه زیرساخت شبکه   

است. در سال  ۶Gو   ۵Gهای  ونقل خودران نیازمند پیشرفت شبکهها و شهرهای هوشمند و البته حملسمت خانه

پیشرفت  یا  جدید  خدمات  و  زیرساخت  شاهد  میالدی  شرکتآینده  دو  هر  برای  کاربردی  و  های  بزرگ  های 

کنند؛ کاری که استرالیا پیش از  ارائه می   را ۵Gها خواهیم بود. بسیاری از اپراتورهای مخابراتی خدمات  آپاستارت 

خود خبر داد که در دسترس  ۵Gانجام داد. شرکت ورایزون در ماه اکتبر امسال از گسترش شبکه    ۱۹-شیوع کووید

از   گسترش    ۲۰۰بیش  چین  در  گرفت.  خواهد  قرار  نفر  اما   ۵Gمیلیون  حال  این  با  است.  افتاده  اتفاق  سرعت  به 

حاک اریکسون  سوئدی  درحال شرکت  دارد.  خودش  اختیار  در  دنیا  سراسر  در  را  بازار  این  از  میت  بیش    ۳۸۰حاضر 

در توسعه   از  گذاری کرده سرمایه ۵Gاپراتور  بیش  به  ۵Gحاضر خدمات  کشور جهان درحال   ۳۵اند.  تجاری  را  صورت 

از طریق   Movandi هایی مانندآپ اند. استارت ارائه کرده  انتقال داده  برای  در فواصل دورتر هستند.  ۵Gدرحال کار 

مانندآپاستارت  برای مدیریت شبکه روشنایی چراغبه شهرداری  Novalume هایی  داده شهرهای ها  انتقال  و  ها 

می  کمک  حسگرها  طریق  از  استارتهوشمند  جست Nido Robotics آپکنند.  امکان  با  هم  را  دریا  کف  وجوی 

راهبری بهتری داشته و از اینترنت اشیا برای ارتباط با   ۵Gا به کمک  آورد. این پهپادهاستفاده از پهپادها فراهم می

میدستگاه  کمک  دیگر  استارتهای  مانند آپ گیرند.  کره  Seadronix هایی  از  در  می ۵Gجنوبی  تا  استفاده  کنند 

فراهم آورده   ها با یکدیگر در لحظه راامکان ارتباط دستگاه  ۵Gهای های خودران را به حرکت دربیاورند. شبکه کشتی

و  ۵Gصورت خودران و بدون سرنشین حرکت کنند. توسعه تکنولوژی  دهند تا بههای این امکان را میو به کشتی

۶G   سال حملپروژه   ۲۰۲۱در  بخش  از  و  برده  پیش  دنیا  سراسر  در  را  هوشمند  شهر  حمایت های  خودران  ونقل 

 .کنندمی

اتوماسی و  اینترنت اشیا  تقاضای    ۲۰۲۱رود در سال  انتظار می //    ون صنعتیرشد سریع هوش مصنوعی،  شاهد 

طور که تولید و زنجیره  گسترده و رشد سریع برای هوش مصنوعی و تکنولوژی اتوماسیون صنعتی باشیم. همان

برمی خود  کامل  عملکرد  سمت  به  شد.  تامین  خواهد  تبدیل  جدی  چالشی  به  انسانی  کار  نیروی  کمبود  گردد، 

ها و اینترنت اشیا راهکار جایگزین کلیدی و مهمی برای به راه انداختن مصنوعی، روبات اتوماسیون با کمک هوش  

با استفاده از تلفیق هوش مصنوعی و روباتیک  چرخ تولید خواهد بود. بعضی از بهترین شرکت های تکنولوژی که 

به را  صنعتی  گرفته اتوماسیون  ازکار  عبارتند  چین،  XYZ Robotics و  UBTech Robotics  ،Roobo :اند،  از 

CloudMinds  ،Bright Machines  ،Vicarious  ،Fetch Robotics  ،Covariant  ،Locus Robotics  و Built Robotics   از

 .از کانادا Kindred Systems آمریکا و باالخره

سال    واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در//    های واقعیت مجازی و واقعیت افزودهافزایش استفاده از تکنولوژی 

قابل   ۲۰۲۰ داشتهرشد  تکنولوژی توجهی  این  تا  اند.  گرفته  از سرگرمی  روزمره هستند؛  زندگی  از  بخشی  حاال  ها 

ها وکارها به اجرای الگوهای دورکاری نیاز آنها را به استفاده از این تکنولوژی و تمایل کسب  ۱۹-تجارت. شیوع کووید

ازی و واقعیت افزوده با استفاده از آواتار واقعیت افزوده، راهبری افزایش داد. در سال آینده میالدی هم واقعیت مج

داخلی واقعیت افزوده، دستیار از راه دور، تلفیق هوش مصنوعی با واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، رایانش ابری  

بع مختلف  مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، رویدادهای ورزشی مجازی و تشخیص چهره، امکان انتقال منا 

بخش  کسب میان  هر  متفاوت  میهای  فراهم  را  بهوکار  تکنولوژی آورند.  واقعیت  کارگیری  و  افزوده  واقعیت  های 

توسعه شبکه   با رشد  بیشتری هم خواهد داشت ۵Gمجازی  افزایش  باند  پهنای  مانندشرکت .و گسترش   هایی 



 
Microsoft  ،Consagous  ،Quytech  ،RealWorld One  ،Chetu  ،Gramercy Tech  ،Scanta  ،IndiaNIC و Groove 

Jones دهی دنیای ما در آینده نزدیک ایفا خواهند کرد؛ نه به خاطر ارائه کاربردهای مختلف  نقش مهمی در شکل

 .های مجازیعنوان پرچمدار تمام تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، بلکه به 

که بازار این صنعت در آغاز شیوع ویروس کرونا و  درحالی //  ونقل کوچک و شخصیادامه رشد صنعت وسایل حمل 

دچار رکود شد، اما حاال درحال بازگشت به شرایط پیش از شیوع کرونا است. حاال یک بار دیگر    ۱۹-بیماری کووید

از دوچرخه آنها گزینه میزان استفاده  افزایش است، چون  به  الکترونیکی رو  های جایگزین خوبی  ها و اسکوترهای 

حملبرا فاصله ی  شرایط  در  هم  آن  عمومی  میونقل  حساب  به  اجتماعی  وسایل  گذاری  بازار  حاضر  درحال  آیند. 

تا  حمل با روزهای پیش از شیوع کرونا  تا    ۹ونقل کوچک و شخصی در مقایسه   ۱۲درصد برای وسایل شخصی و 

انتظار   اوصاف  این  با  است.  کرده  پیدا  رشد  عمومی  و  اشتراکی  وسایل  برای  خطوط  میدرصد  مایل  صدها  رود 

و  دوچرخه نیویورک  مونترال،  سیاتل،  بروکسل،  میالن،  شود.  کشیده  دنیا  بزرگ  شهرهای  در  جدید  سواری 

داده مایل مسیر دوچرخه   ۲۰سانفرانسیسکو هر کدام   افزایش  را  اعالم  سواری خودشان  انگلستان هم  اند. دولت 

در این کشور متوقف خواهد شد و این به معنای افزایش    ۲۰۳۰کرد فروش خودروهای دیزلی و بنزینی بعد از سال  

،  Bird  ،Lime  ،Dott هایی مانندآپ ونقل کوچک و شخصی خواهد بود. استارتتقاضا برای استفاده از وسایل حمل

Skip  ،Tier و Voi استارتمهم هم  چین  در  هستند.  جهان  در  صنعت  این  پیشتازان   و Ofo  ،Mobike هایآپترین 

Hellobike در این حوزه مشغول فعالیت هستند. 

رونق صنعت حمل  و  توسعه  در سال  //    ونقل خودرانادامه  دارند  انتظار  پیشرفت   ۲۰۲۱کارشناسان  های شاهد 

ونقل خودران باشیم. شرکت هوندا به تازگی از تولید انبوه وسایل نقلیه خودران خودش آن بزرگی در زمینه حمل

خبر داده است. سیستم اتوپایلوت شرکت تسال نه تنها امکان رانندگی بین خطوط و ای  هم بدون نیاز به هیچ راننده

کند، بلکه امسال امکان تشخیص عالئم سرعت و چراغ راهنمایی سبز را تغییر مسیر در میان خطوط را فراهم می

گذاری سفر با بینی کرده است سرویس به اشتراککند. شرکت فورد هم به این رقابت پیوسته و پیشهم ارائه می

در سال   را  اوایل سال    ۲۰۲۱خودروهای خودران  تا  این شرکت همچنین  کند.  خودروهای خودران   ۲۰۲۶رونمایی 

صورت عمومی برای فروش عرضه خواهد کرد. خودروسازان دیگری مانند مرسدس بنز، هم در تالش خودش را به 

تکنولوژی  از  بعضی  مدل هستند  در  را  جدید ساهای خودران  جنرال   ۲۰۲۱ل  های  کنند. شرکت  استفاده  خودشان 

تا سال   را  کروز خودش  قابلیت سوپر  دارد  تمایل  رقابتی   ۲۲در    ۲۰۲۳موتورز هم  بازار  این  کند.  اضافه  مدل جدید 

 های تاکسی آنالین و اشتراکی مانندهمچنین شاهد افزایش استفاده از تکنولوژی خودران در خودروهای شرکت

Lyft و Waymo   استارت خواهد خرید  برای  دالر  میلیاردها  که  است  اوصاف  این  با  حوزه  آپبود.  این  در  فعال  های 

می  استارت صرف  موتورز  جنرال  راستا شرکت  در همین  اوبر  Cruise آپشود.  خرید؛  دالر  میلیارد  یک  قیمت  به  را 

یلیارد دالر از آن خود کرد و را با قیمت یک م Argo AI میلیون دالر خرید، فورد شرکت  ۶۸۰را با قیمت   Otto شرکت

 .میلیارد دالر خرید ۱۵/ ۳را به قیمت  Mobileye اینتل هم شرکت

 ۲۰۲۰پرچمدار جهانی گیشه در /  و افتاد کرونا از آمریکا جلسینمای چین در سال 

بحرانی از  یکی  و سینماها  نمانده  میالدی  پایان سال  به  دوره چیزی  میترین  را سپری  تاریخ  در  در  ها  کرونا  کنند. 

و هفته به  ها به بازارهای هنری وارد شد. حاال کمتر از د و شدیدترین ضربه   سال گذشته خیلی چیزها را تغییر داد یک

ن نه از هالیوود بلکه از چین روی پرده رفته است و »هشتصد« ترین فیلم جهاپایان سال میالدی مانده و پرفروش

است گرفته  لقب  کرونایی  سال  در  گیشه  پرچمدار  هو  گوآن  بدترین    ۲۰۲۰سال     .ساخته  از  یکی  به  حالی  در 



 
رویایی در گیشه سینمای جهان ثبت شده بود. گیشه  های تاریخ سینما تبدیل شد که سال پیش از آن ارقامی  سال

فروشی در  بلیت  میلیارد دالر رسید. این رقمی است که از  ۴۲وشی فراتر از  جهانی سینما در این دوران به رقم فر

به  جهان  سینماهای  کمپانیگیشه  سال  این  در  آمد.  فیلمدست  بزرگ  میهای  جوالن  اثر  سازی  چندین  و  دادند 

های جهانی سینما به نام خود ثبت کردند. در تابستان داغ فراتر از یک میلیارد دالر را در گیشه سینمایی فروشی  

فیلم »انتقام  ب این سال  پایان  با  جویان:  به  ازی«  نزدیک  و    ۲فروش  پرفروش   ۸۰۰میلیارد  به  دالر  فیلم میلیون  ترین 

می  دست  به  حالی  در  آمار  این  شد.  بدل  سینما  کارشناساتاریخ  که  ورود  آمد  و  فناوری  پیشرفت  از  سینما  ن 

نتغول چون  فیلم هایی  اکران  عرصه  به  بدفلیکس  با  و  بودند  نگران  شیوه  ها  بر  آنها  وجود  داشتند  باور  گمانی 

کردند جهان در سال بینی نمیترین کارشناسان پیش السیک تماشای فیلم اثر منفی خواهد گذاشت. حتی بدبینک

های شیوع کرونای تازه در چین که زمزمه   ۲۰۲۰به گزارش خبر آنالین، اوایل سال     .دچار چنین وضعیتی شود  ۲۰۲۰

می گوش  چراغ سینماهای سبه  چه  اگر  داشت  رونق  هنوز سینما  بود. رسید،  خاموش شده  زرد  اژدهای  رزمین 

یح دادند  گیری جهانی بیماری مدتی روی پرده بروند. بقیه هم ترجها فرصت داشتند که تا پیش از همهبرخی فیلم

برآورده   انتهای سال  تا  که  آرزویی  عادی شود،  زودی شرایط  به  اینکه  امید  به  بیندازند  عقب  را  اکران  تاریخ  مدام 

این شرب   نشده است. با سال گذشته میالدی حتی نزدیک شده  ا  ارقام فروش امسال  انتظار داشت که  نباید  ایط 

  .توان تفاوت را احساس کردحتی میهای سال به راترین فیلمباشد. با نگاهی به پرفروش 

گیری را  درست است که چین نخستین قربانی کرونا بود اما برخالف آمریکا توانست همه//    پیشتازی فیلم چینی 

های سینما را فراهم کند. کاری که تا کنون در آمریکای شمالی ممکن نشده رل و امکان به مدار برگشتن سالنکنت

آنجا که چین دوم از  به فیلماست.  باز شدن سینماهایش کمک شایانی  بازار بزرگ سینمای جهان است،  های ین 

»هشتصد جنگی  حماسی  فیلم  میان  این  در  کرد.  شده  چیاکران  سینمای  از  جهانی  «  فروش  با  توانست    ۴۶۱ن 

از    را از آن خود کند. »هشتصد« که داستانی واقعی  ۲۰۲۰های سینما در سال  میلیون دالری رتبه نخست پرفروش

روز اکران چیزی بیش    ۱۰کشد، فقط در  ل ارتش ژاپن را به تصویر میمقاب  مقاومت گروه کوچکی از سربازان چینی

اهای چین بلیت فروخت. »پسران بد، تا ابد« به کارگردانی عادل ال اربی و بالل  میلیون دالر در گیشه سینم  ۲۲۷از  

رنس، پاوالنونز و... دومین فیلم پرفروش سال بود که پیش از  فالح و بازی هنرمندانی همچون ویل اسمیت، مارتین ال

انی سونی بر این باور بود  پیدا نکرد. کمپاش فرصت فروش بیشتر را  گیریگیر شدن کرونا اکران شد اما با همههمه

  که چهارمین قسمت از مجموعه پرطرفدار »پسران بد« در آغاز سال فروش بسیار خوبی داشته باشد اما با وجود 

ترین پیامدهای کرونا، به تعویق میلیون با شیوع کرونا به ناچار از پرده پایین کشیده شد. از مهم  ۴۲۶فروش جهانی  

ها در نهایت ترجیح دادند  ای چون »جیمز باند« و »سریع و خشمگین« بود. این فیلمههای پرهزین افتادن اکران فیلم

در این میان کریستوفر     .ن وضعیت بمانندان رفتن کرونا و عادی شدرا بزنند و منتظر از می   ۲۰۲۰قید اکران در سال  

یا    اش را بهمیلیون دالری  ۲۰۰نوالن سینماگر مشهور خالف جریان آب شنا کرد و فیلم   سینما عرضه کرد. »تنت« 

ده رفت که  دیوید واشنگتن،رابرت پتینسون، الیزابت دبیکی، مایکل کین و... در دورانی روی پر  انگاشته با بازی جان

بزرگ اکثر سالن  که  آمریکای شمالی  در  دها  را  بازار سینمای جهان  به ترین  بود.  دارد بسته  اختیار  این  ر  تمام  رغم 

را از آن   ۲۰۲۰رهای گوناگون روی پرده رفت و توانست عنوان سومین فیلم پرفروش سال  تهدیدها »تنت« در کشو

با فروش   این فیلم پرهزینه  به  دالری    میلیون  ۳۶۱خود کند.  از زیان نگاه  اکران رسید و حاال برای فرار  راه  پایان  به 

  .ها داردفرمدیگر پلت 

 ایمنی از نوع چینی 



 
دیویدسونگاردین این  آزمایش هلن  داده  نشان  امارات  در  چین  سینوفارم  شرکت  سوی  از  تولیدشده  واکسن  های 

اضر در چه کشورهایی این واکسن روی  حدرصد اثربخش است. اما این واکسن چینی چیست؟ درحال  ۸۶واکسن  

آانسان  حال  در  وها  است  واکسن  زمایش  برای  رقیبی جدی  واکسن  این  غربی آیا  کشورهای  در  تولیدشده  های 

است؟ نخستین سوال این است که واکسن شرکت سینوفارم چیست؟ گروه سینوفارم یک شرکت دارویی دولتی  

که   از    ۲چین است  پا  ۵واکسن  در مرحله  بینواکسن  آزمایش  واکسن الیانی  این  تولید کرده است.  را  در  مللی  ها 

های عمومی درباره  شوند؛ زیرا میزان شیوع ویروس در این کشور بسیار پایین است. در اطالعیهآزمایش نمی  چین

کدام واکسن  نشده  مشخص  سینوفارم  شرکت  و  های  سینوفارم  است.  آزمایش  درحال  واکسن  دو  این  از  یک 

شده ه از ویروس ضعیفتر یعنی استفادهای سنتیشرکت دارویی چینی هستند که از طریق روشسینوواک دو  

کرده تولید  واکسن  بدن،  ایمنی  سیستم  واکنش  تحریک  واکسنبرای  این  انبوه  تولید  دیگر  اند.  از  دشوارتر  ها 

بسیار واکسن  آنها  اثربخشی  اما  کنند؛  ایجاد  ایمنی  غیرمتوازن  واکنش  است  ممکن  و  دومین    .باالست  هاست 

واکسن  این  آیا  که  است  این  اثربخشپرسش  واکسنها  از  بایونتر  و  فایزر  شرکت  دو  هستند؟  غربی  و  های  تک 

کرده  اعالم  مدرنا  واکسنشرکت  کاند  تولید  که  از  رده هایی  بیش  اثربخشی    ۹۵اند  است.  موثر  درصدی    ۷۰درصد 

آزمایش  در  آسترازنکا  به  واکسن شرکت  تکمیلی  آزمایشرصد  ۹۰های  در  یافت.  افزایش  این  د  واکسن  اولیه  های 

شرکت، نیم دز واکسن به داوطلبان تزریق شد و سپس چهار هفته بعد یک دز کامل از آن به این گروه تزریق شد. 

گذشته   آزمایش هفته  کرد  اعالم  به  امارات  واکسن  تزریق  شامل  که  سینوفارم  واکسن  کلینیکی  هزار    ۳۱های 

درصد است. ماه گذشته شرکت سینوفارم اعالم کرد به حدود یک   ۸۶داد اثربخشی این واکسن  داوطلب بود، نشان  

 .ای مالیم وجود داشته استهمیلیون نفر دزهای اضطراری تزریق شده و تنها در تعداد بسیار کمی از افراد نشانه 

پروفسو باشند.  نگران  واکسن  این  درباره  متخصصان  برخی  شده  سبب  شفافیت  فقدان  گروه  اما  از  نوالن  تری  ر 

بیانیه شرکت سینوفارم یک نشانه اولیه مثبت  شناسی موسسه پیتر دورتی گفته است  تحقیقات واکسن و ایمنی 

آنجا که در ساخت این واکسن از ویروس غیرفعال استفاده شده،    از ایمنی یکی از این دو واکسن است؛ البته از

های اخیر است.« چین هنوز اطالعاتی درباره جدیدترین نتایج آزمایش احتمال بروز اثرات معکوس با تزریق آن بیشتر  

توان ها نمیاند. بدون آن داده ها توزیع شده درحالی است که واکسن   دو واکسن یادشده منتشر نکرده است و این

واکسن این  ایمن هستند فهمید  و  موثر  حد  چه  تا  واکسن  .ها  که  است  این  پرسش  کجا  سومین  در  یادشده  های 

  ۱۰وفارم مجوز استفاده در چند کشور دریافت کرده و در  های شرکت سیندرحال استفاده هستند؟ یکی از واکسن 

یی آن انجام شده است. این واکسن همچنین در  های کلینیکی نهاکشور از جمله آرژانتین، مراکش و امارات آزمایش 

دلیل نمایان شدن عوارض جدی در یکی از داوطلبان،  پرو مورد آزمایش قرار گرفته؛ اما دولت این کشور اعالم کرد به

ت نخستین کشوری بود که مجوز استفاده اضطراری از  آزمایش واکسن را متوقف کرده است. در ماه سپتامبر امارا

یکی از مقامات ارشد بهداشتی امارات اعالم کرد تاکنون واکسن یادشده    .ینوفارم را صادر کردواکسن شرکت س

تر وطلب آزمایش شده است. در بحرین واکسن برای تزریق پرسنل کادر درمان آماده است. پیش روی صد هزار دا

روی   یادشده  و  ۷واکسن  پنج   ۷۰۰هزار  بود.  آزمایش شده  این کشور  در  نخستین محموله نفر  شنبه گذشته مصر 

درصد جمعیت کشور    ۸۰کسن یادشده را دریافت کرد. مراکش نیز برای اجرای برنامه خود یعنی واکسیناسیون  وا

وعده چین  است.  کرده  چینی حساب  واکسن  داده روی  یاد شده  واکسن  به  دسترسی  درباره  نقیض  و  ضد  های 

عات دقیق در این زمینه  در نهایت این پرسش مطرح است که چه تعداد دز واکسن درحال ساخت است؟ اطال  .است

 .کسن در دو هفته آینده آماده خواهد شداز این وا میلیون دز ۱۰۰ها اعالم شده در اختیار نیست. در برخی رسانه 

 تضعیف یوآن چین 



 
ز، روز  سازی سیاسی ضعیف شد. به گزارش ایبِنا به نقل از رویترگذاران برای شفاف یوآن چین در پی انتظار سرمایه

سیگنال  منتظر  تاجران  که  حالی  در  یافت،  کاهش  آمریکا  دالر  برابر  در  چین  یوآن  ارزش  از  های  چهارشنبه  روشن 

بانک خلق چین یوآن،  اندک  از خیز  بودند. پس  و چین  ایاالت متحده  گذاران  را (PBOC) جانب سیاست  یوآن  ، کمی 

در هر دالر و در    ۶/  ۵۳۵۰در آغاز روز یوآن    .دالر تعیین کرد  در هر  ۶/  ۵۳۵۵تثبیت و متوسط معامالت روزانه این ارز را  

دالر معامله شد، دیروز به    ۶/  ۵۱۶۷نبه در نرخ  مرزی با اینکه روز سه شمعامله شد. یوآن برون    ۶/  ۵۴۲۴نیمروز با  

کاهش یافت.    ۹۰/  ۴۵۱به    ۹۰/  ۴۷۹معامله شد. همچنین شاخص جهانی آن از نزدیک به    ۶/  ۵۲۲۳ای هر دالر در  از

الر  رسد افزایش ارزش یوآن بسیار کمرنگ تر از گذشته شده است. اگرچه شاخص دبه گفته یک تاجر به نظر می 

آمریکا/ دالر  ارز  دو  هر  نرخ  است،  یافته  حدو   کاهش  در  هنوز  چین  سطح  یوآن  مواجه   ۶/  ۵د  شدید  مقاومت  با 

تزریق   با  بانک مرکزی چین  روز سه شنبه  کنیم.  بانک مرکزی چین صبر  واکنش  برای فهمیدن  بهتر است  هستند. 

اق را شگفت زده کرد،  بازارها  انتظار،  از حد  میان مدت بیشتر  به وجوه  تلقی می دامی که  بازار  آرامش  شد.  عنوان 

برای انتظارات  با  پولی  داد  تزریق  قرار  فشار  تحت  دالر  برابر  در  را  یوآن  و  کرد  مقابله  تر  سخت  پولی   .سیاست 

را بسیار دقیق مشاهده میهمچنین سرمایه وقایع واشنگتن  روز سهگذاران  کنگره  شنبه  کنند، جایی که رهبران 

شود که  ش بینی میهمچنین پی تریلیون دالر هزینه محرک اقتصادی آغاز کردند. ۱/ ۴هایی کردن ای را برای نجلسه

فدرال رزرو ایاالت متحده نرخ اصلی بهره خود را یک شبه در روز چهارشنبه نزدیک به صفر نگه دارد. طبق یادداشت  

پنج تحلیلگر  اطمییک  از سازش  بانک فدرال  داریم  انتظار  رخ دهد  برای شنبه هرچه  زمینه  بنابراین  کند،  نان حاصل 

به گفته یک مدیر گروه مالی، اگرچه او انتظار دارد که بانک فدرال همچنان   تضعیف بیشتر دالر آمریکا فراهم شود.

یابد. ممکن است )یوآن( از  سازگار باشد، اما امسال در مقایسه با سال گذشته، دالر با سرعت کمتری کاهش می

مقایسه    ۲۰۲۰و    ۲۰۲۱در برابر دالر آمریکا بگذرد، اما اگر این سطح صعودی را در سال    ۶  /۵سطح مقاومت کلیدی  

 .شیب صعود چندان خوب نخواهد بود ۲۰۲۱کنم در سال کنیم، فکر می

 فرود موفق کاوشگر چین پس از سفر به ماه 

آوری شده از  های جمعونهساعاتی پیش با موفقیت همراه با نم"  ۵ها موسوم به "چانگ ای  کاوشگر چینی : ايسنا 

آوری حدود دو کیلوگرم نمونه از ماه به زمین بازگشت. چین با جمع  ۵کاوشگر چانگ ای    .به زمین رسیدسطح ماه  

)به وقت منطقه    ۱۵:۳۵نوامبر ساعت    ۲۳ بدون  بامداد سه   ۰۰:۰۵زمانی شرقی  تهران( فضاپیمای  به وقت  شنبه 

پرتاب کر را به سمت کره ماه  تاریخ    .دسرنشین خود  نوامبر وارد مدار ماه شد و در حالی که   ۲۸این مأموریت در 

آم ماه فرود  در  اول دسامبر  در  آن  و صعودگر  مانده بودند، سطح نشین  باقی  در مدار ماه  آن  دند. ماژول سرویس 

ول ها در یک کپسها و خاک ماه را جمع کرد و به ماژول سرویس در مدار متصل شد. این نمونهسطح نشین سنگ

آمد فرود  داخلی"  "مغولستان  در  کاوشگر  این  امروز  و  شد  داده  قرار  زمین  به  سفر  برای  این   .برگشت  با  چین 

نمونه که  شد  کشوری  سومین  به  تبدیل  آمیز  موفقیت  قمماموریت  و های  متحده  ایاالت  از  بعد  دهه  چند  را  ری 

م نمونه  بازگرداندن  مأموریت  آخرین  است.  آورده  زمین  به  سابق  لوناشوروی  مأموریت"  به  مربوط   Luna)"۲۴اه 

 .بود  ۱۹۷۶اتحاد جماهیر شوروی در سال (۲۴

 می ایران )ایرنا(: السا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز   ۴۷ثبات در نرخ رسمی  ؛ ۹۹آذر  ۳۰

به گزارش   .کرد که بر اساس آن نرخ همه ارزها ثابت ماندارز را امروز اعالم ۴۷بانک مرکزی نرخ رسمی  -ایرنا -تهران

آذر(    ۳۰  -ایرنا به نقل از بانک مرکزی، براساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا برای امروز )یکشنبه   روزیک شنبه

https://www.irna.ir/news/84154422/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DB%B4%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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  ۵۶قیمت    هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس نیز بدون تغییر به  ۴۲بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  

ریال، کرون سوئد  ۵۵۶هزار و    ۴۷هر فرانک سوئیس    .ریال اعالم شد  ۵۰۹و    هزار  ۵۱ریال و هر یورو نیز،    ۷۸۵هزار و  

و    ۵ نروژ    ۹۴هزار  و    ۴ریال، کرون  دانمارک    ۸۹۲هزار  و    ۶ریال، کرون  ریال، درهم    ۵۷۱ریال، روپیه هند    ۹۲۰هزار 

و    ۱۱امارات متحده عربی   و    ۱۳۸ریال، دینار کویت    ۴۳۷هزار  پاکست   ۹۴هزار  و    ۲۶ان  ریال، یکصد روپیه   ۲۳۵هزار 

ریال و دالر    ۲۳۴هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱۸هزار و    ۵ریال، دالر هنگ کنگ    ۶۵۴هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن  

  ۲ریال، راند آفریقای جنوبی    ۹۹۲هزار و    ۲۹از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۸۴۷هزار    ۳۲کانادا  

ریال، یکصد دینار    ۵۷۳هزار و    ۱۱ریال، ریال قطر    ۵۷۴ریال، روبل روسیه    ۵۰۶هزار و    ۵یه  ریال، لیر ترک  ۸۸۹هزار و  

ریال،    ۲۰۰هزار و    ۱۱ریال، ریال سعودی  ۱۹هزار و    ۳۲ریال، دالر استرالیا    ۸۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹هزار و    ۳عراق  

ی  ۶۳۲هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    ۷۰۲هزار و    ۱۱۱دینار بحرین   ریال،    ۵۶۲هزار و    ۴۹کصد تاکای بنگالدش  ریال، 

و    ۲روپیه سریالنکا   ۱۰ میانمار    ۲۳۸هزار  کیات  نپال    ۳۱ریال،  روپیه  یکصد  و  و    ۳۵ریال  تعیین شد  ۴۹۷هزار   .ریال 

نرخ یکصد درام ارمنستان   و    ۸همچنین،  و    ۳۱ریال، دینار لیبی    ۷۲۱هزار  یوان چین    ۳۳۱هزار    ۴۲۴هزار و    ۶ریال، 

هزار و   ۳۸ریال، یک هزار وون کره جنوبی  ۳۹۵هزار و  ۱۰ریال، رینگیت مالزی    ۷۵۹هزار و  ۱۴۰بات تایلند  ریال، یکصد

  ۷۸۸هزار و  ۱۲ریال، الری گرجستان    ۹هزار و    ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳۹هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۱۹۷

اندونزی   و    ۲ریال، یک هزار روپیه    ۷۶۷هزار    ۱۶ریال، روبل جدید بالروس    ۵۴۵افغانستان  ریال، افغانی    ۹۷۴هزار 

هزار و    ۳ریال، سومونی تاجیکستان    ۳۸۰هزار و    ۸۷ریال، یکصد پزوی فیلیپین    ۷۰۶هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان  

 .دگذاری شریال ارزش   ۹۶۷هزار و  ۱۱ریال و منات جدید ترکمنستان  ۲۰۶هزار و  ۴ریال، بولیوار جدید ونزوئال  ۷۱۷

 

 کشور را کاهش داد  ی در واردات کامیون قیمت ناوگان بار اختصاصی ایرنا؛

های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور گفت: با اجرای طرح دولت  رییس هیات مدیره کانون انجمن  -ایرنا  -مشهد

ک  واردات  بر  کم  مبنی  دست  کشور  در  کامیون  قیمت  ساخت،  سال  سه  یافت  ۱۵امیونهای  کاهش  رضا    .درصد 

ی مبنی بر  فزود: در سال جاری، تصمیم دولت و وزیر راه و شهرسازتیموری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ا 

تا   کامیون  کامیونهای سه سال کارکرده، موجب کاهش قیمت  داد: سالهای  وی    .میلیارد ریال شد ۶واردات  ادامه 

ن  که خواستند وارد باز ایران کردند لذا اکنون ای سال است که برخی، خودروهای کم کیفیت چینی را با هر قیمتی

 .ای با کامیونهای کارکرده اروپایی مخالفت می کنندگروه و البته خودروسازان داخلی با طرح نوسازی ناوگان جاده 

نفی کارفرمایی کامیونداران کشور گفت: طرح واردات خودروهای اروپایی  های صرییس هیات مدیره کانون انجمن

نا واردات  برای  را  صنفی  تشکلهای  بود  شایسته  اما  است  مجوز  خوب  نیز  آنان  به  و  کردند  می  دخیل  جدید  وگان 

ردات را  تیموری افزود: در حال حاضر ما نقشی در این واردات نداریم و دستگاههای دولتی این وا   .واردات می دادند

در دست دارند و بیم آن می رود این اقدام خوب و مفید که به کاهش قیمت ناوگان باری منجر شده است دوباره به  

وی به افزایش سرسام آور قیمت کامیون اشاره و اضافه کرد: فعالیت    .و گرفتار دالل بازی شود ن افتادهدست دالال

بازار را به شدت تحت تاثیر   میلیارد ریال نیز رسیده بود  ۴۰که تا    هزار راننده با وجود قیمتهای نجومی کامیون  ۴۵۰

ای به منظور و نقل جاده  سازمان راهداری و حمل  .مقرار داده بود که خوشبختانه با کاهش قیمتها مواجه شده ای

های سنگین تا تسریع در انجام روند نوسازی ناوگان باری کشور از خرداد امسال ثبت نام از متقاضیان واردات خودرو

در بخش "نوسازی و توسعه ناوگان" آغاز کرد که پس از چند   www.rmto.ir سه سال ساخت را در آدرس اینترنتی

ذکر شده اخیرا وارد چرخه حمل و نقل نجام با ترخیص کامیونهای وارداتی از گمرک، ناوگان سه سال کرده  ماه سرا

 .کشور شده است

 

 کرونا کشورهای آسیایی در مسیر احیای اقتصادی پسا

https://www.irna.ir/news/84153135/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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طوال  -ایرنا    -تهران   وبا  آن  از  ناشی  محدودیتهای  و  کرونا  شیوع  شدن  برنامه    نی  در  موجود  ابهامات  نیز 

کش احیای  واکسیناسیون،  مسیر  در  حرکت  و  کرونایی  شرایط  در  زندگی  برای  تالش  در  آسیایی  مختلف  ورهای 

جهانی با  به گزارش روز شنبه ایرنا، موسسه اقتصادی "نومورا" ژاپن در گزارش دورنمای اقتصاد    .اقتصادی هستند

من کرونا  شیوع  شدن  طوالنی  اینکه  سال  بیان  در  جهانی  رکود  به  به    ۲۰۲۰جر  وابسته  بخشهای  و  است  شده 

اند، خاطرنشان کرده که در سراسر آسیا مسیر حرکت به سمت  تماسهای بیشتر انسانی بیشترین ضربه را خورده

 .ی واکسیناسیون اجرا شوداحیای اقتصادی ممکن است همچنان دشوار باشد مگر اینکه برنامه ها

درصد از کل صادرات این   ۸۰پوشاک و البسه در حال حاضر بیش از  //    ع بخشی به صادراتبنگالدش و راهکار تنو

شود. صادرات دهد و بخش عمده این محصوالت به بازارهای اروپا و آمریکا صادر میکشور را به خود اختصاص می

نی ناشی از شیوع دهد و این درحالی است که کاهش تقاضای جهای درصد اقتصاد بنگالدش را تشکیل م  ۱۵حدود  

دولت شیخ حسینه نخست وزیر بنگالدش اکنون صادرات انواع   .ن کشور شده استکرونا موجب کاهش صادرات ای

کند می  تشویق  را  )جوت(  هندی  کنف  تا  الکترونیک  لوازم  از  محصوالت  وزیر  "  .مختلف  کمال"  مصطفی  ام  اچ  ای 

متنوع   ادرکننده بزرگ پوشاک جهان تالشهای خود برایش اعالم کرد که این کشور به عنوان دومین ص دارایی بنگال

است کرده  تشدید  را  خود  اقتصادی  رشد  و حفظ  صادرات  از   .ساختن  مصاحبه  یک  در  کمال  بلومبرگ،  گزارش  به 

طریق پست الکترونیک گفت: در حال حاضر ما در بخش صادرات در دو جبهه با ریسک رو به رو هستیم. ما به سبد  

از محصول صا )بازارهای( مقصد معدودی متکی هستیمکوچکی  و  این کشور    .دراتی  برای  متنوع سازی صادرات 

بنگالدش که از جمله معدود کشورهایی  از شیوع کرونا دارای اولویت و اهمیت است.  جنوب آسیا بنا به عللی فراتر

از وضعیت  ۲۰۲۴که تا سال است که در جهان مبتال به کرونا و در رکود اقتصادی رشد خود را حفظ کرده، بر آن است 

هایی یابد. این طبقه  مطابق معیارهای سازمان ملل متحد ر LDC "کنونی خود به عنوان "کشور کمترتوسعه یافته

کند که بندی در حال حاضر این کشور را واجد شرایط برای توافق تجاری "همه چیز بجز سالح" با اتحادیه اروپا می 

هر چند خارج   .لی را بجز اقالم نظامی بدون تعرفه و بدون سهمیه صادر کندبه بنگالدش اجازه می دهد هر محصو

بطور فوری شرایط مطلوب تجاری را تغییر نخواهد داد اما زمانی که این    شدن از وضعیت کشور کمتر توسعه یافته

توافق  به  بخواهد  روکشور  به  رو  موانعی  با  است  ممکن  کشور  این  اقتصاد  یابد  دست  جدید  تجاری  و    های  شود 

  کمال گفت: دولت می خواهد برای کاهش چنین   .احتمال می رود که به صادرات البسه این کشور لطمه وارد شود

الزم   ظرفیت  فاقد  اما  دارند  صادرات  برای  باالیی  پتانسیل  که  کند  تشویق  را  محصوالتی  صادرات  هایی،  ریسک 

سازی، مبلمان، لوازم الکترونیک و کنف هندی   دولت در این زمینه محصوالتی شامل اقالم دارویی، کشتی  .هستند

وزیر دارایی بنگالدش خاطرنشان    .ه استبه عنوان محصوالتی که ظرفیت صادرات دارند شناسایی کرد  )جوت( را

کرد که دولت روندهای ارسال محموله های صادراتی را تسهیل کرده و همچنین تمرکز را بر ارتقای صادرات خدمات  

دول است.  داده  از قرار  حمایت  برای  ویژه  صندوق  یک  از جمله  تجاری  مشوق  مختلف  تدابیر  طریق  از  ت همچنین 

اقتصاد بنگالدش که انتظار می رود    .ات محور، به تقویت بخش تجارت کمک کرده استدستمزد کارگران صنایع صادر

درصدی در   ۸.۲رای رشد  درصد رشد کرده باشد، به هدف خود ب  ۵.۲در سال مالی خاتمه یافته در ماه ژوئن )خرداد(  

رشد   نرخ  از  سریعتر  رشد  این  است.  مانده  پایبند  جاری  مالی  شده    ۶.۸سال  بینی  پیش  بانک درصدی  سوی  از 

کمال خاطرنشان کرد که چنانچه احیای اقتصاد جهانی طول بکشد، دولت    .توسعه آسیا برای این دوره زمانی است

  ۴.۳۴میلیارد دالر بوده که    ۱۴.۵تدابیر حمایتی دولت تا کنون حدود    .آماده اعالم تدابیر حمایتی بیشتری خواهد بود

 .درصد تولید ناخالص داخلی است

دولت سنگاپور هم اعالم کرد که //    گشایدماه ژانویه مسافرت تجاری "حبابی" با همه کشورها را می  سنگاپور از

مسیر مسافرتی جدا و جدید برای تعداد  در چهارچوب تالشها برای احیای بخشهای کلیدی مسافرت و میزبانی، یک  

در تالش برای    به گزارش رویترز ، سنگاپور  .محدودی از مسافران ارزشمند بخش تجاری و اقتصادی خواهد گشود



 
محافظت از اقتصاد خود دربرابر بدترین رکود تاریخ میلیاردها دالر هزینه کرده و در حالی که برای میزیانی از نشست  

جهانس مجمع  حضواالنه  با  اقتصاد  میی  آماده  آینده  سال  در  جهان  تجاری  و  سیاسی  رهبران  برای ر  شود، 

می تالش  المللی  بین  مسافرتهای  ژانویه سال    .کندبازگشایی  ماه  دوم  نیمه  از  بود  خواهند  قادر  مسافران  اولین 

صنع و  تجارت  وزارت  وارد سنگاپور شوند.  جدید  مسیر  طریق  از  میالدی  بیانیهجدید  در  مای  ت  این  کرد  سیر  اعالم 

روز به سنگاپور مسافرت می کنند. این   ۱۴جدید به روی مسافرانی باز خواهد بود که برای اقامت کوتاه مدت تا حد  

های تجاری با کشورهایی مانند چین، اندونزی و آلمان اقدام مکمل تدابیری خواهد بود که سنگاپور برای مسافرت

است کرده  طرمس  .اتخاذ  از  که  جدیدافرانی  ترتیبات  می   یق  سنگاپور  پروتکل وارد  از  باید  سختگیرانه شوند  های 

بهداشتی و آزمایشی پیروی کنند و الزم است که در داخل یک "حباب" در اماکن جداشده بمانند. به عنوان مثال، 

با بازدیدکنندگان محلی خواهند بود اما جداکننده ای    ها را از هم جدا از کف تا سقف آناین مسافران قادر به دیدار 

 .خواهد کرد

اما یک موسسه مالی ژاپنی پیش بینی  //    فیلیپین و تایلند پشت سر همتایان آسیایی در مسیر احیای اقتصادی

کرده است که فیلیپین و تایلند از دیگر همتایان آسیایی در زمینه احیای رشد اقتصادی عقب خواهند ماند. فیلیپین 

ا پیشرو  زمانی  آسیا  که  اکنون مطقتصادی  و بود  کرونا  برابر شیوع  در  بیشتر  پذیری  آسیب  به علت  برآوردها  ابق 

آینده قرار گرفته   اندک مالی دولت، پشت سر همتایان آسیایی در مسیر احیای اقتصادی منطقه در سال  حمایت 

  ۱۱که روز  تصادی جهانی  موسسه سرمایه گذاری "نومورا" ژاپن در تازه ترین گزارش ارزیابی دورنمای اق    .است

میالدی وضعیت خوبی خواهد داشت و میانگین رشد تولید   ۲۰۲۱دسامبر منتشر شد، اعالم کرد که آسیا در سال  

درصدی در سال جاری    ۱.۱درصد خواهد بود که نسبت به رشد منفی )انقباضی(    ۸.۱ناخالص داخلی در سال آینده  

ند و فیلیپین احتماال از بقیه کشورها  کرد که تایل  الی خاطرنشاناین موسسه م  .میالدی پیشرفت خوبی خواهد بود

 .به سطح تولید اقتصادی پیش از شیوع کرونا خواهند رسید  ۲۰۲۲عقب خواهند ماند و تنها در سه ماهه دوم سال  

  ۷.۹هم به میزان    ۲۰۲۲درصد و در سال    ۶.۸نومورا پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی فیلیپین سال آینده  

 .میزان رشد برای احیای اقتصادی پیش از شیوع کرونا کافی نیست کند که ایندرصد رشد 

 S&P "موسسه رتبه بندی اقتصادی "اس اند پی//    اس اند پی : قدرت احیای اقتصادی هند شگفتی آور است 

اهش  درصد ک  ۷.۷درصد به    ۹را از    ۲۰۲۱هفته گذشته پیش بینی خود از میزان انقباض اقتصادی هند در سال مالی  

زده شده، بخصوص شگفت  -سومین قدرت اقتصادی آسیا  –و خاطرنشان کرد که از قدرت احیای اقتصادی هند  داد

نبوده است تقاضا و کاهش    .که پاسخ سیاستی دولت هند هم خیلی محکم  افزایش  این موسسه اعالم کرد که 

تصاد هند شده است. اس اند پی خاطرنشان  میزان ابتال به کرونا موجب تعدیل پیش بینی درباره ضربه کرونا به اق

کندکرد: هر   این ویروس زندگی  با  یاد گرفته که  اما هند  داریم  تا شکست شیوع کرونا فاصله  در سه ماهه    .چند 

پایین    ۷.۵منتهی به ماه سپتامبر، انقباض تولید ناخالص داخلی هند به رقم منفی   درصد رسید که نسبت به رقم 

 .افته استه ماهه منتهی به ماه ژوئن )خرداد( بهبود یدر س درصد ۲۳.۹تاریخی منفی 

بینی ها خواهد بود از پیش  ژاپن کمتر    ارزیابی کارشناسان اقتصادی حاکی است که//     کاهش رشد اقتصادی 

  ۲۰۲۲ها خواهد بود اما دستکم تا اوایل  بینیدر سال جاری شاهد کاهش رشد کمتری نسبت به پیش  اقتصاد ژاپن

ها تحلیلگر اقتصادی  براساس نتایج نظرسنجی که خبرگزاری رویترز با ده   .نا بازنخواهد گشتیش از کروبه سطح پ

درصد کوچک   ۵.۳انجام داده، سومین اقتصاد بزرگ جهان احتماال در سال مالی جاری منتهی به ماه مارس )اسفند(  

رده  درصد پیش بینی ک  ۵.۶ژاپن را  تحلیلگران در نظرسنجی ماه گذشته میزان کاهش رشد اقتصادی    .خواهد شد 

به    ۲۰۲۱شش تن از تحلیلگران مورد پرسش انتظار دارند که اقتصاد ژاپن در سال مالی آغاز شونده از آوریل    .بودند

تن   ۱۹دهد و  روی می   ۲۰۲۲اند این اتفاق در سال مالی  تحلیلگر گفته   ۱۵سطح پیش از کرونا بازگردد. در حالی که  

 .یا بعد از آن به سطح پیش از کرونا باز خواهد گشت ۲۰۲۳ل مالی در سااند که اقتصاد ژاپن تهاز تحلیلگران هم گف



 
 

 وزیر خارجه چین: سیاست براندازی آمریکا موفق نمی شود 

دیپلما  -ایرنا  -تهران زمینه  در  نه  کشورش  اینکه  اعالم  با  چین  خارجه  هیچ وزیر  دیگری،  زمینه  یا  رسانه  نه  و  سی 

د؛ گفت: اگر سیاست آمریکا در قبال چین براندازی باشد به موفقیت دست قصدی برای جنگ با ایاالت متحده ندار

به گزارش ایرنا، "سی جی تی ان" تلویزیون انگلیسی زبان چین روز شنبه اعالم کرد که وانگ یی    .نخواهد یافت

ریان یک کنفرانس ویدیویی با انجمن آسیای ایاالت متحده، خواستار همکاری بین دو جمعه شب به وقت محلی در ج

افزود: و  بزرگ جهان شد  چ اقتصاد  متحده همچنان  موضع  ایاالت  با  در همکاری  ثابت استین  و  گفت:   .پایدار  وی 

از دو طرف به ضر نبوده است و موفقیت هر یک  با مجموعه صفر  بازی  آمریکا هرگز  ر موفقیت طرف  روابط چین و 

شرکت کننده از جمله اعضای انجمن آسیا و اعضای بخش استراتژیک ایاالت متحده در    ۱۰۰بیش از    .مقابل نیست

 .، شرکت کردنداین مراسم که به صورت مجازی برگزار شد

نقطه-پیوندهای چین ترین  پایین  در  یک س//    آمریکا  در  متحده  ایاالت  کرد:  خاطرنشان  چین  خارجه  امور  ری  وزیر 

روابط دو جانبه را از زمان برقراری روابط   و این مسالهمسائل داخلی چین دخالت و منافع چین را خدشه دار کرده  

وی گفت: مارپیچ روابط رو به پایین  .یین ترین حد خود رسانده استسال گذشته به پا ۴۱دیپلماتیک بین دو کشور در  

وانگ با اشاره به اینکه نظم و روابط    .امعه بین المللی استبرخالف منافع هر دو طرف و همچنین ج چین و آمریکا

ایاالت  بین الملل به شدت تحت تاثیر سلطه طلبی، حمایت گرایی و یکجانبه گرایی قرار گرفته است، گفت: چین و  

با شرایط زمان به یکدیگر داشته باشند، مطابق  باید درک متقابل صحیحی نسبت  به دعوت جامعه جهانی  متحده 

نکنند  توجه به عنوان کشورهای بزرگ شانه خالی  از مسئولیت های خود  و  به یک   .کنند  اینکه چین  بیان  با  وانگ 

به   افزود: چین  متعهد شده است،  از صلح  داخلی سیاست خارجی مستقل  امور  در  دخالت  دنبال سلطه طلبی، 

ه دنبال »نفوذ« در کشورهای  کشورهای دیگر و صادرات سیستم ها و مدل توسعه خود نیست، چه رسد به اینکه ب

 .دیگر باشد

ایاالت متحده در مورد چیناشتب با وجود تالش جدی //    اهات محاسباتی استراتژیک  وزیر خارجه چین اظهار کرد: 

روابط ساخت  برای  متحده  چین  ایاالت  سیاستمداران  از  برخی  ثبات،  و  همکاری  هماهنگی،  اساس  بر  کشور  دو 

استرا اشتباهات  از  ای  دادمجموعه  انجام  چین  به  مربوط  مسائل  مورد  در  را  اندتژیک  گفت:  .ه  منافع   وی  از  آنها 

مشترک گسترده و فضای همکاری غافل شده و تالش کرده اند چین را از طریق فشار شدید به زانو درآورند و به  

است آمریکا در قبال  این مقام بلندپایه چینی افزود: اگر سی  .دنبال یک ائتالف ضد چین در صحنه بین المللی هستند

یا ح براندازی  بازساچین  مهم استتی  لذا  یافت  نخواهد  موفقیت دست  به  باشد  سیاست   زی سیستماتیک چین 

 .ایاالت متحده در قبال چین هر چه زودتر به عینیت و حساسیت بازگردد

ودسرانه شرکت وزیر خارجه چین همچنین از طرف آمریکایی خواست که از سرکوب خ//    جنگ تجاری برنده ندارد

بر دست  ملی  امنیت  بهانه  به  چینی  افزود: داردهای  این   و  بلکه  ندارد  وجود  ای  برنده  هیچ  تجاری  های  در جنگ 

دادن   قرار  فشار  تحت  که  کند  می  ثابت  است  افتاده  اتفاق  آنچه  رساند.  می  آسیب  دو طرف  هر  به  فقط  دعواها 

جای    نچه در رابطه با موضوعات تجاری است باید به : هر آوی گفت  .دیگران با تعرفه ها مانند بومرنگ عمل می کند

شود حل  مشورت"  و  "گفتگو  طریق  از  تحریم"  و  چین   ."تقابل  با  بتواند  متحده  ایاالت  کرد  امیدواری  اظهار  وانگ 

همکاری کند تا یک چارچوب استراتژیک برای توسعه پایدار و سالم روابط دوجانبه، با احترام متقابل به عنوان پیش  

به عنوان رویکرد،  ف و مشاوره پیشرفته  گو  و  نیروی محرکهرض، گفت  به عنوان  منافع  افکار   تعمیق  بنیاد محکم  و 

وی همچنین از دو طرف خواست تا به برخی از موضوعات برجسته به روشی  .عمومی به عنوان حمایت دست یابند

ی  .سازنده بپردازند انتخاب  باید به  ایاالت متحده  و  کدیگر در مورد سیستم های ملی و مسیرهای  وانگ گفت: چین 

https://www.irna.ir/news/84153088/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
رام بگذارند، از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری و اصطکاک ها را در مورد مسائل دریای جنوب به  حتتوسعه ا

 .لغو شوند همکاری تبدیل کنند و یک سری محدودیت های مبادالتی بین مردم دو کشور در اسرع وقت

 

 چین خواهان پیگیری منشا کرونا در سراسر جهان شد

چین  -ایرنا  -تهران خارجه  وزارت  طوالنی   سخنگوی  و  روند مستمر  یک  کرونا  ویروس  منشاء  پیگیری  که  کرد  اعالم 

با مدت است و و   جدی با برخورد دقیق و باط خواهد داشت از این رو، بایدارت مناطق و کشورها بسیاری از احتماالً 

به گزارش ایرنا، رادیو بین المللی چین روز شنبه به نقل از »وانگ   .وهشگران در سراسر جهان انجام شودتوسط پژ

این مقام چینی   .همکاری با سازمان بهداشت جهانی ادامه دهد در این راستا به چین مایل است ون بین« افزود:

ادگی بیشتری  آینده آم  در ازمان همکاری کننند تاس فعاالنه با این اظهار امیدواری کرد دیگر کشورها نیز همانند چین

منشا شیوع ویروس کرونا همواره یکی از مسایلی است   .های بهداشت عمومی داشته باشدبرای مقابله با بحران

است که شده  تبدیل  آمریکا  جمله  از  غربی  کشورهای  و  چین  اختالف  محل  سخنرانی   به  در  همواره  ترامپ 

دامی فرافکنانه و با حمله به طرف چینی، پکن  یک »ویروس چینی« می نامید او با اقویروس کرونا را رسما   هایش

کرد می  معرفی  کشورش  و  جهان  سطح  در  کرونا  انتشار  مسبب  این  را  انتشار  درباره  چین  جوابگویی  مدعی  و 

ووهان ش در  کرونا  به  مبتال  بیمار  نخستین  اگرچه  این حال چین هم مدعی است  با  بود  در جهان  ناسایی ویروس 

روزنامه واشنگتن پست بتازگی افشا    .ود که چین منشا اصلی ویروس کرونا باشدنمی ش شده است اما این دلیل

  ۱۹قبل از چین برخی از شهروندان آمریکا پیش از دسامبر )اواسط آذر( سال گذشته به بیماری کووید   کرده است

دی(    ۲۹ژانویه )  ۱۹ا در آمریکا به طور رسمی در تاریخ  اگرچه اولین مورد به ابتالی ویروس کرون  .مبتال شده بودند

عنوان شد اما تحقیقات جدید کلینیک بیماری های عفونی شواهد قانع کننده ای ارائه می دهد که ویروس کرونا یک  

با این حال دعوای چین و آمریکا بر سر شناسایی منشا کرونا همچنان ادامه    .هفته قبل از آن وارد آمریکا شده بود

ت سازمان جهانی بهداشت هم تیمی را برای مطالعه ویروس کرونا به چین با دارد و تا کنون به نتیجه نرسیده اس

 .هدف شناسایی منشا این ویروس اعزام کرده است که تا کنون گزارشی از اقدامات این تیم منتشر نشده است

ابتالی حدود   باعث  تا کنون در جهان  نفر شد  ۷۵ویروس کرونا  یمیلیون  باعث فوت  این ویروس همچنین  ک  ه است 

 .هزار تن شده است ۶۶۰میلیون و 

 

 ها شرکت چینی را تحریم کرد آمریکا ده

ها شرکت چینی به خاطر آنچه که نقض حقوق بشر، نوسازی نظامی  وزیر خارجه آمریکا از تحریم ده  -ایرنا -نیویورک

دولت  بر  گسترده  نظارت  خواند،  و  چین  جنوبی  دریای  دادهای  پم  .خبر  مایک  ایرنا،  گزارش  در به  جمعه  روز  پئو 

ای مطبوعاتی ادعا کرد فعالیت مخرب حزب کمونیست چین در داخل و خارج از کشور، به منافع آمریکا آسیب  بیانیه 

ای موجود را وی افزود: آمریکا همه اقدامات مقابله   .کندزند و همبستگی با شرکا و متحدانمان را تضعیف میمی

شرکتفعالیت شامل   از  جلوگیری  برای  فناوری  ها  و  کاالها  تحصیل  از  آن  موسسات  و  چین  خلق  جمهوری  های 

کار خواهد گرفت به  بدخواهانه  اهداف  برای  ایاالت متحده محدودیت   .آمریکایی  داد:  ادامه  آمریکا  های وزیر خارجه 

و منافع سیاست خارجی ما اعمال   های منجر به تعضیف امنیت ملیهای خاصی به خاطر فعالیتجدیدی بر شرکت

 .شرکت چینی را در فهرست کنترل صادراتی قرار داده است  ۵۹کند. به ویژه اینکه وزارت بازرگانی آمریکا هم  می

پمپئو اضافه کرد: آمریکا چهار نهاد را برای فراهم کردن مواد آزمایش دی ان ای یا تجهیزات فناوری باال برای دولت  

خواهیم حقوق بشر مردم چین از زب کمونیست چین میکند. ما از حن حقوق بشر اضافه می چین، به لیست ناقضا

های اقلیت قومی و مذهبی را  جمله بوداییان تبتی، مسیحیان ، اعضای فالون گونگ ، مسلمانان ایغور و سایر گروه 

گی سیستماتیک و ارتکاب بیش از  نهاد را برای هماهن  ۱۹وی ادامه داد: عالوه بر این ، وزارت بازرگانی    .رعایت کند
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https://www.irna.ir/news/84152990/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%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-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84152990/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%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-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


 
شرکتم۱۰ از  تجاری  اسرار  سرقت  نهادهای ورد  به  چین،  دفاعی  صنعت  مجموعه  پیشبرد  برای  آمریکایی  های 

های ایاالت متحده برای هایی که تالشوزیر خارجه ترامپ دلیل این کار را مشارکت در فعالیت  .کندموجود اضافه می

کند، یا استفاده از صادرات ایاالت متحده  یف میای و سایر مواد رادیواکتیو را تضعمقابله با قاچاق غیرقانونی هسته 

برای پشتیبانی از پایگاه صنعت دفاعی چین ، که هدف نهایی آنها پیشی گرفتن از توانایی سایر کشورهای رقیب 

یای جنوبی آن خبر داد و  پمپئو همچنین از اعمال محدودیت به خاطر فعالیت چین در در  .به ویژه ایاالت متحده است

وزار بازرگانی  گفت:  به    ۲۵ت  را  دولتی چین  به شرکت کشتی سازی  وابسته  تحقیقاتی کشتی سازی  موسسه 

اضافه می نهادها  افزود: همچنین    .کندفهرست  برای   ۶وی  را  و ساخت  توسعه  تحقیق،  پشتیبانی  که  دیگر  نهاد 

آمریکا را برای حمایت از  کنند موارد ساخته شده در  تالش میدهند یا  نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق ارائه می

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: وزارت بازرگانی آمریکا همچنین پنج شرکت دولتی   .های این نیرو تحصیل کنندبرنامه 

ن های مدعی در دریای چیچین از جمله شرکت زیرساخت ارتباطات چین را برای نقش آنها در مقهور ساختن دولت

 .کندجنوبی اضافه می 

 

 های چینی درخواست پکن از واشنگتن برای توقف محدودیت شرکت

وزارت امور خارجه چین روز جمعه از واشنگتن درخواست کرد به سرکوب بدون توجیه و بی منطق    –ایرنا    –تهران  

پایان دهد ایرن  .شرکت های چینی  گزارش  برنامه واشنگتن به  انتشار  درپی  درخواست  این  رویترز؛  از خبرگزاری  ا 

قراردادن   تحریم  تحت  شد  ۸۰برای  مطرح  چینی  بین»  .شرکت  ون  در  وانگ  چین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   »

نشست خبری روزانه گفت: چین به اقدامات ضروری برای تضمین حقوق و منافع مشروع شرکت های این کشور،  

خبرگزاری رویترز به نقل از افراد آگاه گزارش داده بود که واشنگتن قصد دارد روز جمعه نام ده ها     .ادامه می دهد

شرکت سازنده تراشه های رایانه ای این کشور )اس ام آی سی( را به فهرست    شرکت چینی شامل بزرگ ترین

آ کنونی  رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد  تالش  ترین  تازه  که  بیفزاید  تحریم  تحکیم سیاست سخت  سیاه  برای  مریکا 

بایدن رئیس جمهوری منتخب در   از به قدرت رسیدن جو  تنها چند هفته پیش  بر چین،  بهمن   ژانویه )اول  ۲۰گیری 

شرکت چینی و وابستگانشان را به فهرستی   ۸۰پیش بینی می شود ایاالت متحده نام حدود    .ماه( شمار می رود

تقر  که  بیفزاید  نهادها  اصطالح  نام  آنها چینی هستندبه  که شامل    .یبا همه  فهرست  این  از  ترامپ همیشه  دولت 

ی ضربه زدن به صنایع چین بهره برده است که  شرکت مستقر در چین و وابستگان به انهاست، برا  ۲۷۵افزون بر  

و   هوآوی  فناوری  غول  شرکت    ۱۵۰شامل  همچنین  و  ها  تحریم  نقض  اتهام  به  ایی«  تی  »زد  و  وابسته  شرکت 

شودتولیدک می  اویغور  اقلیت  سرکوب  در  همکاری  اتهام  به  هایکویژن  نظارتی  دوربین  خبرگزاری   .ننده  همچنین 

شرکت هوافضای چین به بهانه    ۸۹علیه   که دولت دونالد ترامپ محدودیت هایی راداده بود     رویترز سوم آذر خبر

جلوگیری   شامل  ها  تحریم  این  که  کند  می  اعمال  کشور  این  ارتش  با  خرید  ارتباط  برای  ها  شرکت  این  اقدام  از 

    .مجموعه ای از کاالها و فناوری آمریکا می شد

 

 رسانه های چین: قرنطینه پمپئو تاوان مخالفت های ترامپ با علم است 

نطینه »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا پس از ارتباط با فرد مبتال به  رسانه های چین در واکنش به قر  -اایرن  -پکن

کرونا گزارش کردند قرنطینه پمپئو نتیجه تحقیر علم و نادیده گرفتن تدابیر پیشگیری از همه گیری از سوی دولت 

ک شخص مبتال به  جه ایاالت متحده پس از تماس با یبه گزارش ایرنا وزیر خار  .آمریکا به رهبری دونالد ترامپ است

معتقدند قرنطینه پمپئو و شمار دیگری از مقام های آمریکا از   اینترنت در چین کاربران کرونا به قرنطینه رفته است

اقدامات علمی برای پیشگیری از همه گیری در دولت دونالد ترامپ رییس   جمله مسئوالن کاخ سفید تاوان تحقیر  

اکجمهور باعث شده است  که  آمریکا است  مبتال شوند  ۱۷نون  ی  ویروس  این  به  آمریکا  در  نفر  روزنامه      .میلیون 

https://www.irna.ir/news/84152552/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84152552/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84152552/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84152150/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
گلوبال تایمز چین روز شنبه در گزارشی نوشت: دولتمردان آمریکا بی توجهی های زیادی به دستاوردهای علمی 

دادند نشان  کرونا  مهار  با  ارتباط  از جمله همان در  آمریکا  خارجه  عل  وزیر  ضد  مسیر  این  در  که  است  می کسانی 

در این گزارش آمده است از دیدگاه بسیاری از کاربران    .حرکت می کردند و مسایل دیگر را در ارجحیت قرار دادند

به   در همه حال  آمریکا  در  زندگی مردم  به  توجه  بدون  و  منافع سیاسی خود  به خاطر  افراد  این  در چین،  اینترنت 

ویروس کرونا را به موضوعی سیاسی تبدیل کنند. بی آنکه    چین بودند و دایما تالش می کردنددنبال اقداماتی علیه  

روزنامه ارگانی حزب حاکم چین خاطر نشان کرد که مقام های آمریکا ظاهرا غافل از این    .در اندیشه مهار آن باشند

اند که نظر می   بوده  به  ویروس کرونا شکننده  با  در    .رسد ویروس سیاسی هنگام مواجهه  آمارهای منتشر شده 

نفر از مقام های کاخ سفید و شماری از    ۵۳های چین نشان می دهد که از سه ماه قبل تاکنون نزدیک به    رسانه

اند شده  مبتال  کرونا  به  ترامپ  انتخاباتی  ستاد  در      .اعضای  هم  شود  می  محسوب  چین  توییتر  که  ویبو  تارنمای 

 .بازدید کننده از زمان انتشار داشته استمیلیون  ۱۴۰خارجه آمریکا بیش از مطلبی نوشت: خبر قرنطینه شدن وزیر 

که پمپئو آخرین مقام برجسته کاخ سفید نیست که   معتقدند در این گزارش آمده است: بسیاری از شهروندان چین

این کار   ی تغییر دهدبا خطر ابتال به کرونا روبرو می شود مگر اینکه آمریکا شیوه های خود را در مقابله با همه گیر

گزارش تلویزیون مرکزی چین هم حاکی است که     .سفید شروع شده و در سراسر کشور انجام شود  باید از کاخ

آمریکا حدود   در  پنجشنبه  اند    ۲۰۰روز  داده  از دست  را  نفر هم جانشان  به کرونا مبتال شده و سه هزار  نفر  هزار 

به   کنون  تا  این کشور  در  مبتالیان  به  ۱۷شمار  نیز  متوفیان  و  نفر  نفر رسیده است  ۳۰۰ میلیون  این      .هزار  به  بنا 

است گزارش کرده  آغاز  را  ملی  واکسیناسیون  دوشنبه  روز  از  متحده  های  ایاالت  مراقبت  های  بخش  کارکنان 

افرادی هستند که اولین  افراد مسن  و  امروز   .واکسن دریافت می کنند بهداشتی  تایمز چین نوشته است  گلوبال 

وجهی به اقدامات الزم برای مهار کرونا و مقابله با همه گیری را می پردازد و وزیر  آمریکا بهای نادیده گرفتن و بی ت

 .خارجه آن کشور نیز تاوان همین راهبرد را پس می دهد

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های در حال توسعه نشست فقرزدایی در کشور

های در  تواند به افزایش اعتماد به نفس دیگر کشور شه کن کردن فقر میمحققان اعالم کردند موفقیت چین در ری

کند فقر کمک  با  مقابله  برای  توسعه  الملل   .حال  بین  گزارش سرویس  و سیما به  این پکن از خبرگزاری صدا  در   ،

نابرابری به چالش  نشست کارشناسان اعالم کردند  های جدید کاهش درآمد و تساوی خدمات عمومی اجتماعی 

»شی جین پینگ« رییس جمهور چین در پیامی به مجمع    های در حال توسعه آسیا تبدیل شده است.فقر در کشور 

کر کن  ریشه  گفت  فقر  کاهش  المللی  تالش بین  چین  دولت  و  است  بشریت  مشترک  آرمان  یک  فقر  بی  دن  های 

زمینه انجام داده است. وی اظهار امیدواری کرد که مشارکت کنندگان در این مجمع بتوانند ارتباطات  ای در این  وقفه 

  »بان کی مون« دبیرکل سابق سازمان ملل در این نشست گفت:   عمیقی راجع به تجربیات کاهش فقر انجام دهند.

ر تاریخ بشر به عنوان یک دستاورد  توان از آن دچین در آستانه ریشه کن کردن فقر شدید در سال جاری است و می

گویند: چین اقداماتی برای کاهش فقر از طریق پشتیبانی صنعتی اتخاذ کرده  بسیار بزرگ یاد کرد. کارشناسان می

در   که  الکترونیکی و گردشگری دو موضوعی است  تجارت  و  بوده است.است  تاثیرگذار  زمینه بسیار  بان کی    این 

 چین : محمدرضا خالق وردی /  پژوهشگر  کارشناس اقتصادی / مون دبیرکل سابق سازمان ملل

 

 ترین نشست ساالنه اقتصادی چین برگزار شد برجسته/   با سخنرانی رئیس جمهور چین 

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


 
این   در  رئیس جمهوری خلق چین  پینگ،  برگزاری شد و شی جین  در پکن  اقتصادی مرکزی چین  نشست ساالنه 

کرد سخنرانی  الملل  .نشست  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  اقتصادی   خبرگزاری  ساالنه  نشست  پکن،  از 

مرکزی چین در پکن برگزاری شد و شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری خلق  

رئیس جمهور چین در این نشست با اشاره به غیرعادی بودن   .چین در این نشست سخنرانی مهمی را ایراد کرد

توج با  گفت  چین  تاریخ جمهوری خلق  در  ماموریت امسال  و  پیچیده  و  وخیم  المللی  بین  اوضاع  به  و  ه  بزرگ  های 

های ناشی از شیوع کرونا، چین نخستین  سنگین برای توسعه، اصالح و ثبات داخلی و به ویژه رویارویی با ضربه 

برسد اقتصادی  مثبت  رشد  به  توانسته  که  بود  جهان  عمده  جبهه  .اقتصاد  این  در  چین  افزود:  سهوی  گانه  های 

های سرنوشت ساز حاصل کند. پیشبرد روند اجرای سیاست اصالحات و  سته بر مشکالت غلبه کند و دستاورد توان

  .های مهم همراه بود و وضعیت زندگی و رفاه عموم مردم نیز با قدرت تضمین شده استهای باز نیز با موفقیت در 

شود و توانایی  به زودی محقق می شی جین پینگ گفت: اهداف عمده سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله چین  

 .اقتصادی، علمی و فنی، نیروی ملی و سطح زندگی مردم چین به میزان بسیار ارتقاء یافته است

 

 های آمریکا صنایع پیشران چین، هدف اصلی تحریم/  سی ان ان گزارش داد

ده  تحریمآمریکا  فهرست  به  را  چینی  شرکت  کردها  اضافه  خود  تجاری  بین   .های  سرویس  گزارش  به 

سیما الملل و  صدا  تحریم خبرگزاری  ان،  ان  سی  تلویزیونی  شبکه  از  نقل  صنایع به  چین،  علیه  آمریکا  جدید  های 

را نشانه گرفته است.پیشرو و پیشران   این کشور  به فهرست تحریمآمریکا ده   اقتصادی  را  های ها شرکت چینی 

بزرگترین   از  یکی  که  اسمیک  شرکت  است.  کرده  اضافه  خود  این تجاری  در  است  چین  در  ریزتراشه  سازندگان 

های دهیم از فناوری یویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا در این خصوص گفت:" ما اجازه نم فهرست قرار گرفته است.

فزاینده صورت  به  که  شود  استفاده  کشوری  نظامی  توان  تقویت  برای  آمریکا  رویکرد  پیشرفته  با  دشمنی  ای 

تلقی می ما  با  آمیز  تحریم  شود.  خصومت  فهرست  در  اسمیک  در حالی شرکت  گرفته  "  قرار  آمریکا  تجاری  های 

ارتش چ با  ارتباط  این شرکت، هرگونه  اند.است که مسئوالن  انکار کرده  را  آمریکا    ین  بازرگانی  وزارت  اقدام  البته 

اینکه   بهانه  به  این شرکت  نیز  ماه  این  اوایل  زیرا  نیست،  آور  تعجب  چینی  این شرکت  کنترل علیه  در  این شرکت 

تحریم در فهرست  ارز ارتش چین است،  آمریکا،  اقدام  این  با  بود.  قرار گرفته  پنتاگون،  آمریکا،  وزارت دفاع  ش  های 

سهام شرکت اسمیک در بورس هنگ کنگ، امروز پنج درصد کاهش یافت. عالوه بر اسمیک، بیش از شصت شرکت 

های آخر دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته   ر دارند.های جدید آمریکا قرادیگر چینی در فهرست تحریم

بازرگانی آمریکا علیه شرکت اسمیک بسیار   دهد. تحریم وزارتمسئولیتش، اقدامات متعددی علیه چین صورت می

ریکایی از  های آممهم است، زیرا با این تحریم ها، هرگونه امکان ارتباط اسمیک با تامین کنندگان آمریکایی و فناوری 

ها و ها به نرم افزار هایی از قبیل اسمیک برای ادامه حیات خود و طراحی و تولید نیمه هادی رود. شرکتبین می

ها و وقتی  آالت آمریکایی متکی هستند. به همین علت است که حتی قبل از اعالم رسمی خبر این تحریمماشین  

های تنزل یافت.  ن شرکت در بورس هنگ کنگ و شانگاین مطلب به صورت غیررسمی مطرح شد، ارزش سهام ای 

مات خودسرانه و غیرقانونی علیه  مقامات دولتی چین از جمله وزیر امور خارجه این کشور اعالم کردند اینگونه اقدا

های چینی، نه تنها به هر حال، تصمیم اخیر دولت آمریکا علیه این شرکت  های چینی غیرقابل قبول است.شرکت

گذارد. باید  شرکت اسمیک است بلکه بر کل دستور کار دولت چین برای پیشرفت در عرصه فناوری تاثیر می فراتر از  

مروز در پکن، به منظور بررسی چشم انداز اقتصادی این کشور برای سال دو هزار  به خاطر داشت که سران چین ا

بار دیگر تاکید کرد دولت چین باید و بیست و یک نشستی داشتند. شی جینپینگ رئیس جمهور چین در این نشست، 

این   به  تنها  زیرا  گیرد،  بهره  فناورانه کشور  تحوالت  به منظور سازماندهی  نظام سیاسی خود  که  از  صورت است 

از آن شد که کشورمی نیمه هادی ها، بخواهند دستان های دیگر در زمینه فناوریتوان مانع  از قبیل  های حیاتی 
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بیند چین  گلوی  دور  را  هادی  ازند.خود  گوشینیمه  و  رایانه  ساخت  جمله  از  مختلف  صنایع  برای  تلفن ها  های 

جد تصمیم  اوصاف،  این  همه  با  دارند.  کاربرد  می هوشمند  نتیجه  این  به  را  پکن  مقامات  واشنگتن،  که  ید  رساند 

پینگ بر آن تاکید ای که رئیس جمهور شی جیندستور کار مذکور تا چه اندازه فوریت و اهمیت دارد یعنی همان نکته

 دارد.

 

های گوشی همراه هواوی در  تاسیس کارخانه تولید فناوری شبکه/   خبرگزاری فرانسه گزارش داد 

 فرانسه 

بیانیه  در  فناوری شبکههواوی  تولید  کارخانه  کرد نخستین  اعالم  فرانسه ای  را در شرق  های گوشی همراه خود 

به نقل از خبرگزاری فرانسه از پاریس، غول   خبرگزاری صدا و سیما به گزارش سرویس بین الملل  .کندتاسیس می

های گوشی همراه  ای اعالم کرد نخستین کارخانه تولید فناوری شبکهمخابراتی هواوی چین روز پنجشنبه در بیانیه 

در   واقع  برومت  شهر  در  چین،  خارج  در  را  میخود  تاسیس  فرانسه  گذاری    کند.شرق  سرمایه  با  کارخانه  این 

نفر در مرحله نخست، تجهیزاتی را به منظور ارائه در کل بازار اروپا تولید    ۳۰۰رو و استخدام  میلیون یو  ۲۰۰حداقلی  

کیلومتری شمال استراسبورگ، که هم   ۱۰هواوی اعالم کرد کارخانه برومت، شهر کوچکی در حدود    خواهد کرد.

میلیارد  ا یک  معادل  ساالنه  است  قرار  دارد،  اختیار  در  مهم  تجاری  منطقه  یک  کند. کنون  تولید  تجهیزات    یورو 

 خبرگزاری صداوسیما :منبع

 

 : یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ی روابط عموم -

 ی چین و ایرانادالت فرهنگ مروری بر تاریخ مب  در نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی؛ 

دو   بین  روابط  توسعه  در  آن  نمادين  و یک جاده« و نقش  و طرح »یک کمربند  ایران  و  مبادالت فرهنگی چین  تاریخ 

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و  .کشور در نخستین نشست تخصصی ایرانشناسی در پکن بررسی شد

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در    ن و ادبیات فارسی و رایزنیارتباطات اسالمی، با همکاری مشترک انجمن زبا

برگزار شد دانشجویان دو کشور  ایرانشناسی استادان و  این نشست،   .پکن، نخستین نشست تخصصی  آغاز  در 

غالمحسین  و  گفت  سخن  وبینارها  این  برگزاری  اهمیت  از  چین  در  ایران  فرهنگی  رایزن  وفایی،  زاده،  عباسعلی 

فارسی و استاد دانشگاه تربیت مدرس از رایزنی فرهنگی کشورمان در  می استادان زبان و ادبیات  رییس انجمن عل

کرد قدردانی  وبینار  این  برگزاری  و  امر  این  به  با   .اهتمام  سمت  سازمان  علمی  هیأت  عضو  سعیدی،  محمدرضا 

ا در  خود  سخنرانی  در  باستان«  ایران  و  ایران  جغرافیایی  موقعیت  با  »آشنایی  معرفی موضوع  به  نشست،  ین 

 .ها و جزایر ایرانی پرداخت و جایگاه هریک را از حیث اهمیت برشمردها و جلگه جفرافیایی دریاها، دریاچه مساحات  

تاریخچه   و  پرداخت  عزیزمان  ایران  تاریخی  شهرهای  و  باستانی  آثار  معرفی  به  مقاله  این  از  بخشی  در  وی 

سلسلهحکومت و  را  ها  کشورمان  تاریخی  کردهای  استا  .بیان  فینگ،  »چند  وانگ  موضوع  با  شیا  نیگ  دانشگاه  د 

مسأله قابل توجه در مطالعات ایرانشناسی در چین« از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی بیان کرد: امروز برای  

لی الملهای بینها و روندهای آینده پیش روی همکاریها، چالشگسترش روابط چین و ایران باید با آرامش فرصت 

های جدید ارائه شده توسط طرح »یک کمربند و یک جاده« برای توسعه یل کنیم و از فرصت دو کشور را تجزیه و تحل

کنیم کامل  استفاده  کشور  سنت  .دو  سیستماتیک  طور  به  است  الزم  داد:  ادامه  آخرین وی  و  فرهنگی  های 

ی طرح »یک الزم را برای تدوین و اجراهای آموزشی دو کشور را مطالعه و بررسی کنیم تا حمایت نظری  سیاست

سومین   .کمربند و یک جاده« در جهت تقویت بیشتر مبادالت فرهنگی و ترویج اوراق قرضه بین مردم فراهم کنیم
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موضوع  بررسی  به  نشست  این  در  وی  بود.  قم  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  رضایی،  احمد  سخنران 

 .جو« پرداختهای مقابر در هاننگ نوشته»بررسی اشعار فارسی بازمانده بر س

در بخش پایانی این نشست، جی کی یون، رییس مرکز  //    پیشینه روابط ایران و چین به قدمت جاده ابریشم است 

ایرانشناسی دانشگاه جنوب غرب چین با موضوع »مروری بر تاریخ مبادالت چین و ایران« سخنرانی کرد. وی افزود: 

ها هم پیوندید و با غلبه بر انواع مشکالت و خطرات، عبور از کوه  ن و ایران از جاده ابریشم بهروابط تاریخی مردم چی

رودخانه  تعداد و  و  است  عملی  اقدام  یک  این  دادند،  انجام  را  فرهنگی  و  پرسنلی  مادی،  مبادالت  سرسختانه  ها 

مندان قاتی پایان ناپذیر برای دانشهای درگیر و عمق نفوذ نادر و تکان دهنده است و همیشه یک منبع تحقیزمینه 

این پژوهشگر اظهار کرد: این تبادل تعاملی دو طرفه برابر، زندگی مادی و فرهنگی دو    .چینی و ایرانی بوده است

بهره بهبود  باعث  و  کرده  غنی  را  کرده  ملت  تثبیت  و  برقرار  دیرینه  دوستی  و  دید همدیگر شده  افق  یکدیگر،  وری 

 .ن سهم بی نظیری در گسترش تمدن چین به اروپا داشته استدالت دوستانه بین چین و ایرااست. عالوه بر این تبا 

 انتهای پیام/ص 

  

 :تیوال انیحام -

 سرد دوم/ چین و آمریکا قرار است چگونه یکدیگر را نابود کنند؟ جنگ

و واشنگتن رسما وارد فاز تقابل خواهند شد و دولتمردان دو    پکن  ۲۰۴۰یا    ۲۰۳۰برخی صاحبنظران معتقدند تا سال  

هستند. روز  آن  برای  دیدن  تدارک  حال  در  حاال  همین  از  »  جبهه  خبری  پایگاه  گزارش  والیتبه  نقل  حامیان  «به 

شرق  فعالیت ازخبرفوری، ابرقدرت  دو  چند های  هر  دارد.  ادامه  همچنان  یکدیگر  علیه  آمریکا  و  چین  یعنی  غرب  و 

امنیتی آمریکا نباشد    -ک سیاسیترامپ در حال خروج از کاخ سفید است و به احتمال زیاد چین دیگر دشمن درجه ی

در حال    قدرت اقتصادی چین  تواند برای آمریکا دردسر ایجاد کند.اما نباید فراموش کرد که اژدهای شرق هنوز می

های نظامی در آمیخته است. این  طلبیافزایش است و این افزایش قدرت مدتی است که با توسعه سیاسی و جاه

می آمنشان  و  چین  دعوای  که  زودی دهد  این  به  نمیریکا  تمام  مدت ها  تا  باید  و  بزرگ  شود  رقیب  را  دو  این  ها 

 دانست. 

آلمان در سال   آمریکا به زودی وارد  بسیار //    شود؟ تکرار می   ۱۹۴۷سیاست  این اساس معتقدند که چین و  بر  ی 

ل اینترست اخیرا در نشنا  شوند و این دو کشور کامال آماده مرزبندی آهنین بین خود هستند.سرد" مینوعی "جنگ  

تحلیلی به این موضوع پرداخته است. نویسنده مقاله معتقد است آمریکا باید در این جنگ سیاست خود را در قبال  

ها آلمان شکست خورده به دو قسمت شرقی و غربی تکرار کند. در آن سال ۱۹۴۷مان در آغاز جنگ سرد در سال آل

آلمان یعنی برلین نیز خود به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده تقسیم شده بود. جالب این است که پایتخت  

های شوروی و غرب آن نیز توسط ستو بین این دو نیز دیواری بزرگ کشیده شده بود. شرق آلمان توسط کمونی

اداره می آمریکا  به رهبری  نازیسم  آمریکا هر چند دشمنی دیرینه  شد.غرب  از  آلمان داشت و ضربات زیادی  با  ای 

رده بود اما از همان ابتدا نشان داد روشش با شوروی متفاوت است. غرب به رهبری انگلیس و آمریکا دولتی  خو

آلمان غربی حاک  در  را  بازسازی صنایع  فدرال  و  به دولت  وام  اعطای  از دولت،  با حمایت حداکثری  م کرد و سپس 

این اتفاق برای این رخ داد که آلمان به دامن کمونیسم نیفتد. جالب اینکه این    کشور، آلمان غربی را از نو ساخت.

رنجش روس آلمان موجب  از  افتاد. سیاست حمایتی غرب  کار  به  دقیقا  را  ها شد. شوروی  سیاست  آلمان غربی 

واکنش غرب به این اتفاق    های انتقال صنایع، اموال و تجهیزات را به برلین غربی بست.ص راه تحریم کرد و به خصو

چیزی است که نویسنده نشنال اینترست بر آن تاکید دارد. آمریکا یک کریدور هوایی بین واشنگتن، لندن، پاریس و  

ختلف آلمان غربی فرستاده شدند و کاالها به صورت هوایی به شهرهای مچند شهر مهم دیگر با برلین ایجاد کرد.  
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خواه  و  نپسندیده  را  مسکو  واکنش  غربی  آلمان  فدرال  دولت  سران  افتاد.  غرب  آغوش  به  کامل  صورت  به  آلمان 

می  که  بود  وثیق  چنان  دیروز  دشمن  با  اتحاد  این  غرب شدند.  متحد  غربناخواه  کشوری  امروز  تا  را  آلمان  ی  توان 

 دانست. 

نو می آلمانی  که سیاست  //    د؟ شوتایوان  دارد  تاکید  اینترست  نشنال  مجددا    ۱۹۴۷نویسنده  باید  آمریکا  و  غرب 

کنگ، ویتنام و برخی بار ایاالت متحده این حمایت را از مناطقی مانند "تایوان" بکند. تایوان، هنگ  تکرار شود و این

تواند کنند. آمریکا به راحتی می ی دی باز داشته و با غرب نیز تجارت ممناطق دیگر علی رغم ارتباط با چین، اقتصا

تعرفه است  کافی  بیندازد.  دام  به  را  مناطق  کند.این  کم  مناطق  این  بر  را  خود  صادراتی  و  تجاری  نویسنده    های 

آسان  مراتب  به  چین  به  نزدیک  مناطق  با  آمریکا  ائتالف  است  در معتقد  آلمان  کردن  غربی  پروژه  از    ۱۹۴۷سال    تر 

تای وان هیچوقت دشمن درجه یک آمریکا نبوده است ) هر چند در مورد ویتنام این مطلب  است. اوال کشوری مثل 

  توان درست نیست(؛ ثانیا چین نیز مانند شوروی دور خود و متحدانش "دیوار آهنین" نکشیده است و به راحتی می

زد. آن حرف  با  اقتصادی  زبان  آمریکا  با  این جهت،  ب  از  اقتصادی  منتظر جنگ سرد  امروز  بسیاری  از  است.  چین  ا 

پکن و واشنگتن رسما وارد فاز تقابل خواهند شد و دولتمردان دو جبهه از همین حاال    ۲۰۴۰یا    ۲۰۳۰معتقدند تا سال  

داند شاید تا چند سال دیگر شاهد یک "دکتر استرنج الو" در حال تدارک دیدن برای آن روز هستند. کسی چه می

 یگر در جنگ سرد دوم باشیم.د

 

 : تجارت گردان  -

 آمادگی دولت برای حمایت از شرکتهای توانمند جهت توسعه همکاری با چین 

توسعه کسب  دفتر  بینمعاون  باید شریک استراتژیک  وکار  اینکه  بر  تاکید  با  ریاست جمهوری  الملل معاونت علمی 

به گزارش   .با چین را توسعه دهیم  های توانمند خصوصی، همکاریت: آمادگی داریم با کمک بخشچین باشیم، گف

کسب توسعه  دفتر  معاون  حافظی،  مسعود  مهر،  بینخبرگزاری  ریاست وکار  فناوری  و  علمی  معاونت  الملل 

آذرماه برگزار    ۲۶که  های اقتصادی ایران و چین  المللی تجارت، سرمایه گذاری و همکاریجمهوری در کنفرانس بین 

ها و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت کالن در اتخاذ ویژه سیاستگذاری  شد با اشاره به اینکه کشور چین با

المللی تبدیل  حوزه تجارت جهانی و اولویت بخشی و پایبندی به آنها توانسته به یک ابر قدرت اقتصادی در حوزه بین

عاً جایگزین آمریکا خواهد های موفق اقتصادی قطای نزدیک با توجه به برنامه ریزی شود گفت: این کشور در آینده

های به گفته وی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از بخش  .شد و این امر دور از ذهن نیست

نده به جای وارد کننده  های خصوصی و دانش بنیان را دارد و امیدواریم در آیتوانمند دولت وظیفه حمایت از شرکت

کشور آن  استراتژیک  چین، شریک  به    از  فناوری  توسعه  حوزه  در  به خصوص  محقق شود  ایده  این  اگر  و  باشیم 

وی خاطرنشان کرد: معاونت    .عنوان یک هاب در مسائل اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح خواهیم بود

ف اتاق  از  حمایت  و  ایجاد  توانایی  فناوری  تیمعلمی  تا  دارد  را  تخصصی  مباحکرهای  به  ورود  برای  را  ث هایی 

های توانمند خصوصی مسیر همکاریهای اقتصادی با چین تشکیل دهد، ضمن آنکه آمادگی داریم تا با کمک بخش

الملل معاونت علمی و وکار بینمعاون دفتر توسعه کسب  .اقتصادی و تجاری با چین را توسعه دهیم و حمایت کنیم

شرکت دانش    ۵۴۰۰ی دانش بنیان افزود: حدود  هاریاست جمهوری در ادامه با اشاره به برخی آمار شرکت  فناوری

های نسبتاً بزرگ با وضعیت مطلوب هستند که خدمات قابل توجهی  ها شرکتبنیان در کشور فعالند که یک سوم آن

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

شرکت خالق وجود دارد که فناوری    ۴۰د. در کنار این تعداد شرکت دانش بنیان نیز یک هزار و  کننغیره را ارائه می 

 .ها نوآورانه و بدیع استای ندارند اما محصول آنپیچیده

https://tejaratgardan.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86/


 
 

 :باشگاه خبرنگاران جوان -

 کند چین قوانین امنیت ملی جدید برای سرمایه گذاران خارجی وضع می  به دنبال تنش پکن_واشنگتن؛

های چینی از سوی آمریکا، کمیسیون توسعه و اصالحات ملی پکن به منظور امنیت بیشتر  شرکت  به دنبال تحریم 

به  گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش  .کندقوانین جدیدی را برای سرمایه گذاری خارجی وضع می 

نقل از رویترز، چین امروز قوانینی را برای بررسی سرمایه گذاری خارجی به دالیل امنیت ملی اعالم کرد؛ اقدامات 

نیستگسترده  گرایی  معنای حمایت  به  دارد  اصرار  پکن  که  کمیسیون    .ای  از سوی  اعالم شده  بازنگری  سیستم 

اصالحات ملی و  گذاری  (NDRC) توسعه  بخش های خارجی  شامل سرمایه  کنترل  در  به  و دستیابی  نظامی  های 

این کمیسیون    .هایی مانند انرژی، منابع طبیعی، کشاورزی، فناوری اینترنت و خدمات مالی استسهام در بخش

امنیتی می برابر خطرات  با محکم کردن حصار در  تنها  پایه اعالم کرد: چین  از تواند  برای دور جدیدی  های محکمی 

المللی  به گفته کمیسیون توسعه و اصالحات ملی این مطابق با رویه بین   .تر ایجاد کندقتر و عمیگشایش گسترده 

این اعالمیه در حالی    .کنداست و به تعادل منافع اقتصادی، گشایش بیشتر و نیاز به تأمین امنیت ملی کمک می

زند.  یان دو کشور دامن میهای م های پایانی ریاست جمهوری خود، بر تنش منتشر شد که دونالد ترامپ، در هفته 

چین در این اعالمیه با بیان اینکه گشودن    .ها شرکت چینی را به لیست سیاه تجارت افزودواشنگتن روز جمعه ده

از سیاست نشینی  یا عقب  گرایی  گذاری حمایت  قوانین سرمایه  انتشار  گفت  نیست،  پایدار  محافظت  های بدون 

های بزرگ مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، آلمان و ژاپن ساز و  د بر اساس این گزارش، اقتصا  .گشایش نیست

سیستم جدید   .اندهای اخیر ایجاد یا بهبود بخشیدههای بررسی خود را در زمینه سرمایه گذاری خارجی در سالکار 

این قوانینی که در  و وزارت بازرگانی ایجاد خواهد کرد.   NDRC یک نهاد اختصاصی برای بررسی امنیت را به ریاست

الزم   ۳۰مدت   میروز  گسترش  االجرا  هدف  با  گذشته  سال  که  است  خارجی  گذاری  سرمایه  قانون  پیرو  شود، 

از کشور وضع شد برای سرمایه گذاران خارج  بازار  به  گفته  .دسترسی  قانون سرمایه گذاری خارجی  NDRC به   ،

های خارجی و  کند و شرکتاری خارجی ایجاد میسال گذشته تصریح کرد که چین ساز و کاری برای سرمایه گذ

 /انتهای پیام .های تجاری منتظر قوانین جدید هستند تا بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ کنندانجمن
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 :39  هفته یثدح

 (نحضرتوالدت آ)بمناسبت   «اسالمامّت   نیوالِدَ»

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

ِمنَ الْعَذابِ الدّاِئمِ إنْ   نْقِذانِیُأَودَّهُمْ، وَ  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  یهاو از نعمت دهند؛یم 

 ( ۸، ح  ۲۵9، ص  ۲3)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 وٍْمَیخَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَ 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  ید روزمانن

 16، صفحه ۴صدوق، جلد   خیش ه، یالفق حضرهیال من



 

 

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

 :ودرمفالسالم  ماعلیه مریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

 قَرَّبونَ یَومَ القِیامَةِ ؛ ولئکَ هُمُ المُطُوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ ، اُ

گان میان مردم ؛ اینان در روز قیامت  خوشا به حال اصالح کنند

 مقرّبان اند .

 ۵01تحف العقول ، ص  

 

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

 :ودرمفالسالم  ماعلیهمریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

مُلُ الدِّینُ إالّ بِالتَّحَرُّجِ  رَةٍ طَیِّبَةٍ کَذلِکَ الیَک تَکمُلُ إالّبِثَمَإنَّ الشَّجَرَةَ ال

 عَنِ المَحارِمِ ؛  

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

 کامل نمى شود مگر با دورى از حرام ها . 

   ۵11، ص   تحف العقول



 

 خبـرنامه»»  هب

  ،««"چين و ایرانانجمن دوستی " 

 يوندید. بپ "اـیتا" پيام رساناجتماعی و شبکه در

 ها و رسانه های جمعی کشور، گردآوری اخبار از خبرگزاری

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

  :با اعضا  ارتباطی پل

 09221046867  : )فقط پیامک( 

📧: icfabulliten@gmail.com 

http://ircfa.ir 
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