
 

 خبرنامه ایران  و   چین 

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

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

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

  اطـالع رسـانی میـگردد. محدود 

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

 .شودای بازنشر می صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانه 

 مـشـشسال 

 شـنبه دو

01/10/9139 



 

 

 بسـمه تعـالی 

 

 جراید و خبرگزاریهای ایران در ینخبر و مقاله در مورد چ و چهار ستبی

 01/10/9139شـنبه      دو

 آله فرمودند:  و  عليه  اهلل صلی  اکرم   پيامبر

 مَن اَرادَ اللّه بِهِ خَيرا رَزَقَهُ اللّه خَليالً صالحِا؛

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

 3064نهج الفصاحه، ح 

------- 

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

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

  یمحمد بلخ ینجالل الدحضرت 

------- 

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

 یرازی محمد حافظ ش ینالدحضرت خواجه شمس

 



 

 : 10/1399 /01 ،امروز  فهرست سرخط اخبار

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -

 کشور ۲0اطلس صادرات به  /تهران گزارش داد  یاتاق بازرگان  یاقتصاد یهای معاونت بررس .1

 یو تجار یاقتصاد اروپا در آستانه توافق هیو اتحاد نیچ .2

 ا یدن یشدن تجارت بر دو قدرت اول اقتصاد یآثارجهان  لیتحل .3

 ایرنا(: ) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری -

 ی ارز رسم ۲9 مت ی؛ کاهش ق99 یاول د .4

 عضو  یخارجه کشورها رانیوز: حفظ برجام، محور نشست امروز یرسانه آلمان .5

 است  ران یدر برابر ا کایآمر استیس ریی: زمان تغ نیکارشناسان چ .6

 به انسان  طیدرباره انتقال کرونا از مح ینیپزشک مشهور چ یهشدار جد .7

 کایآمر یاز سو ینینهاد چ  ۵9 م یواکنش پکن به تحر .8

 ن یچ ییایآس یهای باز یدر جدول مدال   یاانه یرا یورزش یهایحضور باز بار؛  نینخست یبرا .9

 ها را به کشور سخت تر کرد   ییکایورود آمر نیچ .10

 :صدا و سیما یخبرگزار -

 راه  کیکمربند،   کی عضو  یها کشور یانشست رسانه  .11

 ن یچ ی تداوم رشد اقتصاد .12

 مهر:  -

 وراق قرضه صادر کردا وآنی اردیلیم  ۴.۷در ماه نوامبر  نیچ .13

 : م یتسن یخبرگزار -

 ۲0۲0 یط  کای در بازار بورس آمر ینیچ ی سهام شرکت ها یدالر اردیلیم 1۲ هیاول عرضه .14

 هینفر تا فور  ونیلیم  ۵0 ونیناسیواکس ی برا نی برنامه چ .15

 شفاف:  -

 ۲0۲۵تا سال  یهوش مصنوع شرفتیبه دنبال پ  م یعظ یوالت تح ینیبش یپ .16



 

 : وزیبهداشت ن -

 از حالل بودن واکسن کرونا  ینگران .17

 : کنایا یخبرگزار -

 نیچ ی در مساجد و مدارس اسالم  یخوانی مثنو آموزش .18

 :سنایا -

 ساله را شکست  ک یرکورد  نیدر چ یخارج یگذار هیسرما .19

 : رانیاقتصاد ا -

 لوکس در جهان  یاز بازار کاالها نیسهم چ یبرابر ۲ شیافزا .20

 : تیوال انیحام -

 ها ی نیچ یلدای یبرا  یجشن ؛یژدونگ .21

 مشرق:  -

 ن یالت یکایدر آمر ن یاهداف حضور چ .22

 آنا:  یخبرگزار -

 شودی نفت جهان م شگریپاال  نیتربزرگ  ۲0۲۵تا  نیچ .23

 پرس:  رانیا -

 ایدرشرق آس  کایثبات کننده آمر  ی: نقش ب لیتحل .24

   (:39)هفته  حدیث -

 )بمناسبت والدت آنحضرت( اسالم« امّت  ن یوالِدَ»(: ع ) حضرت زینب از -

 پرستار()بمناسبت روز « مارياز ب یپرستار  لتيفض»(:  ص ) پیامبر خدا از   یث دوم:حد -

در روز قيامت«   حال خوش اصالح کنندگان»)ع(:  حیحضرت مس از  یث سوم: حد -

 حضرت( آن)بمناسبت والدت 

 (حضرتآن)بمناسبت والدت  « دینداری کامل»)ع(:   ح یحضرت مس از یث چهارم:حد -

 

 



 

 روزنامه دنیای اقتصاد:  -
 کشور  ۲۰اطلس صادرات به /   تهران گزارش داد  تصادی اتاق بازرگانی های اق معاونت بررسی

به   : اقتصاددنیای  ایران  صادراتی  منتخب  داده   ۲۰کاالهای  براساس  معرفی شدند.  جهان  منتشکشور  رشده  های 

  میلیون دالر ثبت  ۳۰۰میلیارد و  ۱۳برابر با    ۹۹کشور مزبور در هشت ماه نخست سال    ۲۰مجموع صادرات ایران به  

درصد کاهش داشته است. در بین کشورهای مختلف،   ۱۴مدت مشابه در سال گذشته حدود  شده که نسبت به  

روس تاجیکستان،  کشورهای  به  مربوط  ایران  صادراتی  ارزش  رشد  و  بیشترین  است  آذربایجان  جمهوری  و  یه 

لبنان گرجستان،  سعودی،  عربستان  کشورهای  به  مدت  این  در  صادرات  ارزش  کاهش  ترکمنستان    بیشترین  و 

 .اختصاص دارد

کاال  اردیل یم  5/  ۳،  ۱۳۹۹ماهه    8  یط به کشور چ  یدالر  نفت خام  احتساب  کاالهای    //صادر شده است  نیبدون 

ایران معرفی شدند. بر اساس گزارش تهیه شده از سوی معاونت     کشور همسایه و مجاور  ۲۰منتخب صادراتی به  

با توجه به کشورهای مورد بررسی، بیشترین کاهش ارزش صادرات در  های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، بررسی

و ترکمنستان و بیشترین رشد ارزش صادرات نیز   این مدت مربوط به کشورهای عربستان سعودی، گرجستان، لبنان

کشورهای   کشورهای همسایه،  میان  در  چین،  از  بعد  است.  آذربایجان  و جمهوری  روسیه  تاجیکستان،  به  مربوط 

داشتهعراق،   مذکور  مدت  طی  ایران  خام  نفت  بدون  کاالی  صادرات  ارزش  را  بیشترین سهم  ترکیه،  و  اند.  امارات 

میلیون دالر کاالی بدون احتساب نفت خام نیز    ۶۱۰میلیارد دالر و حدود    ۵/  ۳، تقریبا  ۱۳۹۹هه  ما  8عالوه بر این، طی  

درصد    ۳8درصد و    ۲۱، تقریبا  ۱۳۹8ابه سال  به ترتیب به کشورهای چین و هند صادر شده که نسبت به مدت مش

 .اندکاهش داشته

( از ایران به مقصد  ۲7)بدون احتساب فصل  میلیون دالر کاالی غیرنفتی    665حدود    ۱۳۹۹ماهه    8طی  //     :  امارات

هندوانه تازه اختصاص داشته    امارات متحده عربی صادر شده است. بیشترین ارزش صادرات ایران به این کشور به

ایران طی   امارات متحده عربی صادر کرده که سهم   4۰/  4حدود    ۱۳۹۹ماهه    8است.  به  کاال  این  از  میلیون دالر 

دهد. میانگین هر  ز ارزش کل صادرات ایران به این کشور طی مدت مورد بررسی را تشکیل میدرصدی ا  6/  5تقریبا  

امارات   به  صادراتی  تازه  هندوانه  است.  ۲۲6تن  بوده  امارات  دوم   دالر  به  ایران  صادراتی  کاالی  سومین  و  ین 

پهنای   »با  طومار  شکل  به  نوردشده  گرم  و  تخت  غیرممزوج  فوالد  یا  آهن  از  به  میلی    6۰۰محصوالت  کمتر  یا  متر 

از   پهنای  میلی  ۳ضخامت کمتر  »با  و  بیشتربه ضخامت  میلی   6۰۰متر«  یا  ارزش میلی  4/  75تا    ۳متر  متر« است. 

این دو محص ترتیب  صادرات  به  و    5/  4میلیون دالر )  ۳۳ول  از کل(  )   ۲8درصد  از کل( بوده 4/  5میلیون دالر  درصد 

ماهه   به  ۱۳۹۹است. طی هشت  قریب  متحده عربی،    8۰،  امارات  به  ایران  غیرنفتی  کاالی  ارزش صادرات  درصد 

مورد بررسی، عمده    کاال اختصاص داشته است. طی مدت  ۳۰درصد آن به     6۳/  7کاال بوده و حدود    5۰مختص به  

 .تعرفه )چدن، آهن و فوالد( است 7۲صادرات کاالی غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی مربوط به فصل 

فصل  //     :تانافغانس احتساب  )بدون  غیرنفتی  کاالی  صادرات  طی    ۲7کل  افغانستان  به  ایران  ماهه   8تعرفه( 

های آهنی یا  میلیون دالر( به »میله   7۲/  6درصد آن )  6بیش از    میلیارد دالر بوده که از این میزان  ۱/  ۲، حدود  ۱۳۹۹

دالر به   4۰8صادراتی این کاال حدود  فوالدی، گرم نوردشده دارای دندانه« اختصاص داشته است. متوسط قیمت  

ازای هر تن بوده است. دومین و سومین کاالی عمده صادراتی ایران به افغانستان طی این مدت »سایر شیرینی 

میلیون دالر و    ۳۹چنین شکالت سفید( بدون شکالت«، »رب گوجه فرنگی« بوده که به ترتیب با صادرات حدود  )هم

اند. تنوع اقالم درصد از صادرات ایران به افغانستان را تشکیل داده   ۳/  ۱درصد و    ۳/  ۳های  میلیون دالر، سهم  ۳7



 
به   دیگر  کشورهای  با  مقایسه  در  افغانستان  به  ایران  است؛  صادراتی  بیشتر  صادرات    5۰مراتب  نخست  کاالی 

رصدی از کل  د  47/  8کاالی نخست نیز سهم حدود    ۳۰درصدی و    5۹/  6غیرنفتی ایران به افغانستان سهم حدود  

صادرات   از  سهم  بیشترین  بررسی،  مورد  مدت  طی  است.  داشته  افغانستان  به  ایران  غیرنفتی  صادرات  ارزش 

 تعرفه )چدن، آهن و فوالد( است 7۲به کاالهای فصل  غیرنفتی ایران به افغانستان مربوط

  7، حدود  ۱۳۹۹ماه    8ن طی  تعرفه( ایران به لبنا  ۲7ارزش صادرات کاالی غیرنفتی )بدون احتساب فصل  //      :لبنان

ترین قلم صادراتی ایران به لبنان »مغز پسته تازه یا خشک« بوده که با ارزش صادرات  میلیون دالر بوده است. بزرگ 

درصد ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران به این کشور را تشکیل داده است.   ۲6میلیون دالری، قریب به    ۱/  8دود  ح

به   صادراتی  قلم  بوده  صادرات  دومین  ارزش  با  که  بوده  خشک«  یا  تازه  پوست  با  »پسته  نیز  میلیون   ۱/  ۲لبنان 

جز گبه از ها به اختصاص داده است. »سایر کفپوش درصد ارزش صادرات ایران به لبنان را به خود ۱7دالری، بیش از 

ز سومین قلم صادراتی  درصد از ارزش صادرات ایران به لبنان نی  8/  8پشم یا از موی نرم )کرک( حیوان« با سهم  

این کشور نسبتا   به  ایران  تنوع صادراتی  و  تقریبا محدود  لبنان  به  ایران  اقالم صادراتی  بوده است.  لبنان  به  ایران 

که سه قلم کاالی عمده ذکر شده جمعا بیش از نیمی از ارزش صادرات کاالی غیرنفتی )بدون  طورین است؛ به پایی

قلم   ۳۰اند. طی مدت مورد بررسی، سهم  این کشور را به خود اختصاص داده تعرفه( ایران به    ۲7احتساب فصل  

 .درصد است ۹4/ ۲کاالی نخست نیز 

روسیه، صادرات  ۱۳۹۹ماه    8طی  //     :روسیه به  ایران  اقالم    ۲85حدود    غیرنفتی  اغلب  بوده است.  دالر  میلیون 

اکی؛ پوست مرکبات یا خربزه( بوده که  ها و مغزهای خورتعرفه )میوه  8صادراتی ایران به روسیه مربوط به فصل  

ایران به  دهد. سه قلم عمده صادراتی  درصد از ارزش کل صادرات ایران به روسیه را تشکیل می   66تقریبا معادل  

تازه«، »سیب،  ترتیب  به  نیز  کشور  »پسته    این  و  تازه«  شفتالوی،  و  شلیل  همچنین  یا  »هلو،  تازه  پوست  با  ها 

با ارز  ۱۱/  5درصد،    ۱4های  میلیون دالر، سهم  ۳۱میلیون دالر و    ۳۳میلیون دالر،    4۰درات  ش صا خشک« بوده که 

اند. متوسط قیمت این سه قلم کاال ین مدت را تشکیل داده درصد از ارزش صادرات ایران به روسیه طی ا ۱۱درصد و 

ست. این سه قلم کاال جمعا حدود ده اهزار دالر بر تن بو  6دالر و حدود    6۹7دالر،    5۱7به ازای هر تن نیز به ترتیب  

گرفته  ۳6 بر  در  را  روسیه  به  ایران  صادرات  ارزش  از  فصل  درصد  بر  عالوه  فصل    8اند.  صادرات  فه  تعر  7تعرفه، 

های زیرخاکی خوراکی( به روسیه نیز قابل توجه بوده است. سهم این فصل تعرفه  )سبزیجات، نباتات، ریشه و غده

ر به  ایران  کل صادرات  بوده است. حدود    ۱۱، حدود  وسیهاز  به    85/  4درصد  ایران  غیرنفتی  کاالی  درصد صادرات 

 .شودقلم کاال محدود می 5۰آن به  درصد از ۹۲قلم کاال اختصاص داشته است و  ۳۰روسیه تنها به  

درصد آن به یک    ۲۱، حدود  ۱۳۹۹ماهه    8میلیون دالر صادرات کاالی غیرنفتی به عمان طی    ۱74از حدود  //      :  عمان

قلم کاالی »شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج، که در جای دیگر ذکر نشده« اختصاص داشته است. ارزش صادرات  

دالر ثبت شده   ۳۳7ی آن به ازای هر تن،  میلیون دالر بوده و متوسط قیمت صادرات  ۳6ول  ایران به عمان در این محص

این کشور نیز »اوره حتی به صورت محلول در آب« و »محصوالت   ایران به  است. دومین و سومین قلم صادراتی 

کمتر از دو برابر ضخامت  مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن     نیمه تمام از آهن یا فوالد غیرممزوج با سطح

میلیون دالر، سهم   ۱7میلیون دالر و    ۳۱میلی متر« بوده که به ترتیب با صادرات    ۲۰۰یش از  باشد با ضخامت ب   آن

اند. در میان اقالم  درصدی از ارزش صادرات ایران به عمان طی این مدت را به خود اختصاص داده   ۱۰درصدی و     ۱8

رین سهم را به خود اختصاص داده  )چدن، آهن و فوالد( بیشت  7۲ه این کشور، فصل  صادرات کاالی غیرنفتی ایران ب

بوده است. بیش از نیمی از    ۱۳۹۹ماهه    8درصد ارزش صادرات کاالی غیرنفتی ایران به عمان طی    5۲که حدود  



 
  ۳۰و سهم    کاال اختصاص داشته  4( تنها به  ۲7ارزش صادرات کاالی غیرنفتی ایران به عمان )بدون احتساب فصل  

 .درصد است 8۲/ 6دود قلم عمده صادراتی ایران به عمان ح

درصد   ۱۲میلیون دالر کاالی غیرنفتی به قطر صادر کرده است. حدود    ۹4، ایران حدود  ۱۳۹۹ماهه    8طی  //      :قطر

از  یا فوالد غیرممزوج دارای کمتر  از آهن  نیمه تمام  به یک کاال »محصوالت  ایران به قطر  درصد    ۲5  ارزش صادرات 

اختصاص   نشده«  ذکر  دیگر  جای  در  که  حدود  کربن  مدت  این  طی  ایران  است.  این   ۱۱/  ۳داشته  از  دالر  میلیون 

با متوسط قیمت   به قطر    ۳7۹محصول  ایران  دو کاالی عمده صادراتی دیگر  به قطر صادر کرده است.  تن،  بر  دالر 

لیون دالر می 6میلیون دالر و  8/ 4ترتیب با صادرات   که بهو »هندوانه، تازه« بوده   »گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده«

و    ۹های  سهم می  6/  4درصدی  تشکیل  را  قطر  به  ایران  صادرات  کل  ارزش  از  کاالهای  درصدی  میان  در  دهد. 

های زیرخاکی خوراکی( بیشترین  )سبزیجات، نباتات، ریشه و غده   7صادراتی ایران به قطر، اقالم مربوط به فصل  

)چدن،   7۲درصد(. پس از آن فصل    ۳6اند )حدود  داده   از ارزش صادرات ایران به این کشور به خود اختصاصسهم را  

به   تنها محدود  به قطر  ایران  از صادرات  نیمی  در مجموع، حدود  دارد.  قرار  دوم  رده  در  فوالد(  و  کاال   ۱۰آهن  قلم 

درصد از کل صادرات کاالی غیرنفتی به این   75/  6  قلم کاالی عمده صادراتی ایران به قطر نیز حدود  ۳۰است. تعداد  

 .دهدکشور را تشکیل می 

میلیون دالر بوده است. بیشترین   ۱8، صادرات غیرنفتی ایران به گرجستان حدود  ۱۳۹۹ماهه    8طی  //      :گرجستان

»میبه  به  این کشور  به  ایران  آهارزش صادرات  فقط  ذکر نشده،  دیگر  در جای  که  ممزوج  فوالد  از  نگری شده« ها 

درصدی از ارزش صادرات ایران به این    ۱7/  5میلیون دالری، سهم    ۳اختصاص داشته که با ارزش صادرات بالغ بر  

دالر بوده است. دومین و سومین کاالی صادراتی    6۰۰کشور داشته است. متوسط قیمت هر تن از این محصول نیز  

اند  درصد یا بیشتر« و »کامپ   ۹4ن گرید لوله با وزن مخصوص  اتیلبوده است. »پلی  ۳۹ایران به گرجستان نیز از فصل  

  7/  6های  یا بیشتر ویژه روکش سیم و کابل« به ترتیب سهم   درصد با  ۹4اتیلن غیرپودری با وزن مخصوص« و  پلی

و   داده   6/  7درصد  را تشکیل  به گرجستان  ایران  ارزش صادرات  از  اقالم صادراتی  درصد  میان  در  به طور کلی  اند. 

تعرفه )چدن،   7۲ای ساخته شده از این مواد( و فصل  تعرفه )مواد پالستیکی و اشی  ۳۹یران به گرجستان، فصل  ا

اند. بیش از نیمی از ارزش صادرات کاالی غیرنفتی ایران به  آهن و فوالد( بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 

 .قلم کاال اختصاص داشته است ۳۰ه درصد آن ب 76/ ۹قلم کاالیی و حدود گرجستان نیز تنها به هفت

   میلیون دالر بوده که حدود  7۹، صادرات کاالی غیرنفتی ایران به سوریه  ۱۳۹۹نخست  طی هشت ماه  //     :سوریه

این محصول    ۹/  6 در  به روسیه  ایران  اختصاص داشته است. صادرات  به »شیر خشک صنعتی«  آن    7/  6درصد 

ین کاالی  دالر بر تن ثبت شده است. دومین و سوم  ۱۹54ی آن نیز حدود  میلیون دالر بوده و متوسط قیمت صادرات

های تو خالی بدون درز از فوالد ممزوج با مقطع غیر مدور« و »شیر  ها یا پروفیل صادراتی ایران به سوریه نیز »لوله 

ه به این ترتیب درصد یا کمتر« بوده ک  ۱5های تحت خأل و یک کیلوگرم و کمتر با چربی  خشک اطفال در بسته بندی 

به سوریه   ایران  از صادرات  و    ۹  / ۳سهم هر کدام  به    ۹/  ۲درصد  ایران  اقالم صادراتی  میان  در  درصد بوده است. 

)شیر و محصوالت لبنی، تخم پرندگان؛ عسل طبیعی( اختصاص داشته    4سوریه، بیشترین ارزش صادرات به فصل  

ین اقالم عمدتا مربوط به شیرخشک است. بیش از نیمی که با نگاهی به اقالم عمده صادراتی مشخص است که ا 

 86/  ۲قلم کاالیی عمده نیز    ۳۰شود و سهم  قلم کاالیی می  7ش صادرات غیرنفتی ایران به سوریه محدود به  از ارز

 .درصد از ارزش صادرات ایران به سوریه است

میلیون دالر بوده است. تعداد اقالم   ۱۲/ 8معادل  ۱۳۹۹ماهه  8صادرات کاالی غیرنفتی ایران به اردن طی //   :اردن

به ایران  آنها بخش عمدها  صادراتی  میان  در  و  بوده  به  ردن بسیار محدود  بوده است.  به صادرات پسته مربوط  ای 



 
ها با پوست تازه یا خشک« بوده که خود به  عنوان نمونه کاالی نخست صادراتی ایران به اردن طی این مدت »پسته 

ده است. سه قلم بعدی صادراتی درصد از کل صادرات کاالیی غیرنفتی ایران به اردن را تشکیل دا  5۲تنهایی حدود  

انواع پسته بوده است. حدود   از  نیز  اردن  به  از صادرات کاالی غیرنفتی )بدون احتساب فصل    ۹4ایران  ( ۲7درصد 

شود که ها نیز مشاهده میاع کفپوشایران به اردن به این چهار قلم اختصاص داشته است. در میان این اقالم، انو

 .از ارزش صادرات کاالی غیرنفتی به اردن به این اقالم اختصاص داشته است ها بیشترین سهمپس از پسته 

ایران به این کشور طی هشت    ترکیه یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده که صادرات غیر نفتی//      :ترکیه

ی به صورت ن دالر بوده است. در میان اقالم صادراتی ایران به ترکیه »اوره حتمیلیو  ۹۰۰حدود    ۱۳۹۹ماه نخست  

حدود   سهم  با  آب«  در  حدود  ۲۱محلول  ارزش  و  ترکیه  به  ایران  غیرنفتی  صادرات  کل  از  دالر،    ۱87درصد  میلیون 

را به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت صادر این کشور  ایران به  از ارزش صادرات  این  بیشترین سهم  اتی 

و سومین کاالی صادراتی ایران به ترکیه طی هشت دالر به ازای هر تن بوده است. دومین    ۱75محصول به ترکیه  

  ۹۳»روی غیر ممزوج« و » کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده« به ترتیب با صادرات حدود    ۱۳۹۹ماه نخست  

درصد از کل    6/  5میلیون دالر )سهم    5۹رکیه( و حدود  درصد از کل صادرات غیر نفتی به ت  ۱۰/  4میلیون دالر )سهم  

نف در  صادرات غیر  به طور کلی،  ترکیه( هستند.  به  از    ۱۳۹۹ماه نخست سال  8تی  ارزش صادرات    87بیش  درصد 

احتساب فصل   )بدون  به  ۲7غیرنفتی  مربوط  ترکیه  به  ایران  و حدود    5۰(  کاال  به    8۰قلم  مربوط  آن  کاال   ۳۰درصد 

به فصل  است. عمده صاد ترکیه مربوط  به  ایران  و    ۳۱رات غیرنفتی  پالستیکی و اشیای  تعرفه    ۳۹)کودها(  )مواد 

 .ساخته شده از آن( بوده است

میلیون دالر کاالی غیرنفتی از ایران به مقصد پاکستان صادر شده    ۳۹4/  5حدود    ۱۳۹۹ماه    8طی  //      :پاکستان

ماه    8ه »الکیل بنزن خطی« اختصاص داشته است. ایران طی  است. بیشترین ارزش صادرات ایران به این کشور ب

درصدی از ارزش کل صادرات    6میلیون دالر از این کاال به پاکستان صادر کرده که سهم تقریبا    ۲۲/  ۳حدود    ۱۳۹۹

می تشکیل  را  بررسی  مورد  مدت  طی  کشور  این  به  به     دهد.ایران  صادراتی  خطی  بنزن  الکیل  تن  هر  قیمت 

ها با  رتیب دو کاالی »پسته دالر بوده است. دومین و سومین قلم صادراتی ایران به پاکستان به ت  ۹۳5پاکستان نیز  

/  ۹پوست تازه یا خشک« و »گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده« بوده است. ارزش صادرات این دو محصول به ترتیب  

  8۲کل( بوده است. به طور کلی، بیش از  درصد از    4/  4میلیون دالر )   ۱7/  4درصد از کل( و    5/  6میلیون دالر )  ۲۱

پ به  ایران  و حدود    5۰اکستان مختص  درصد صادرات غیرنفتی  به    6۹کاال بوده  آن  اختصاص داشته     کاال  ۳۰درصد 

ها و تعرفه )میوه  8( ایران به پاکستان به فصل  ۲7است. همچنین، عمده صادرات غیرنفتی )بدون احتساب فصل  

 .ت یا خربزه( مربوط بوده استمغزهای خوراکی؛ پوست مرکبا

  میلیون دالر کاالی غیرنفتی  ۱86، ایران حدود  ۱۳۹۹ماه    8، طی  راساس آمارهای گمرکب//      :جمهوری آذربایجان

مواد   به  آذربایجان  جمهوری  به  ایران  صادرات  از  توجهی  قابل  سهم  است.  کرده  صادر  آذربایجان  جمهوری  به 

آن   از  ساخته شده  اشیای  و  کردهپالستیکی  یا سرد  تازه  زمینی،  سیب  است.  داشته  قلم بزرگ    اختصاص  ترین 

یرنفتی ایران به جمهوری آذربایجان بوده است. صادرات ایران به جمهوری آذربایجان از این محصول طی  صادراتی غ

ایجان  درصدی از ارزش کل صادرات ایران به جمهوری آذرب  4میلیون دالر بوده و سهم حدود    7بیش از    ۱۳۹۹ماه    8

دالر    ۱۳6ول به جمهوری آذربایجان  طی این مدت را به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت صادراتی این محص

ها یا  به ازای هر تن بوده است. دومین و سومین کاالی صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان طی این مدت »لوله

با مقطع غی پروفیل  از فوالد ممزوج،  درز  بدون  توخالی  برای بسته های  و »سایر جوال کیسه  از مواد  رمدور«  بندی 

ه از نوار یا اشکال همانند از پلی اتیلن یا پلی پروپیلن« بوده که به ترتیب با صادرات  نسجی سنتیک، به دست آمد



 
ایران     درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی  ۳/  ۲درصد و    ۳/  5های  میلیون دالری سهم  6میلیون دالر و    6/  5حدود  

  ۱۳684کدام نیز به ترتیب حدود  اند. متوسط قیمت هر  جمهوری آذربایجان طی این مدت را به خود اختصاص داده  به

و   تن  بر  در    ۲۰۲8دالر  کلی،  به طور  بوده است.  تن  بر  از    ۱۳۹۹ماهه سال    8دالر  ارزش صادرات    6۱بیش  درصد 

آذربایجان مربوط۲7غیرنفتی )بدون احتساب فصل   به جمهوری  ایران  از درصد آن    5۱/  7قلم کاال و حدود    5۰به    ( 

 .است  کاال  ۳۰مربوط به 

میلیون دالر کاالی غیرنفتی ایران به مقصد ارمنستان صادر شده   ۹۰/  ۳حدود    ۱۳۹۹ماهه    8طی  //      :نارمنستا

به این کشور  به  ایران  ارزش صادرات  بیشترین  نوردشده،   است.  تخت  ممزوج  غیر  فوالد  یا  آهن  از  با    »محصوالت 

در جمیلی  6۰۰   پهنای حداقل غیر مذکور  با روی  اندودشده  یا  آبکاری شده  اختصاص داشته است. متر  دیگر«  ای 

درصدی از ارزش  6میلیون دالر از این کاال به ارمنستان صادر کرده که سهم تقریبا  5/ 8حدود  ۱۳۹۹ماه  8ایران طی 

دهد. قیمت هر تن از این محصول صادراتی به  تشکیل میکل صادرات ایران به این کشور طی مدت مورد بررسی را 

نیز   بو   6۳۱ارمنستان  است.دالر  کاالی    ده  دو  به  ترتیب  به  ارمنستان  به  ایران  صادراتی  قلم  سومین  و  دومین 

های آهنی یا فوالدی، گرم  کیلوولت آمپر« و »میله    ۱۰۰۰۰»ترانسفورماتورهای دی الکتریک مایع به قدرت بیشتراز  

   های حاصل از نورد«یافتگیده دارای دندانه، برآمدگی گودی یا بعد از نورد تاب داده شده، یا با تغییرشکل  نوردش

 4درصد از کل( و حدود    6/  ۲میلیون دالر )  5/  6   اختصاص داشته است. ارزش صادرات این دو محصول به ترتیب

کاال    5۰ات غیرنفتی ایران به ارمنستان مختص  درصد صادر  6۹درصد از کل( بوده است. بیش از    4/  4میلیون دالر )

 اختصاص داشته است. همچنین، عمده صادرات غیرنفتی )بدون احتساب فصل  کاال  ۳۰درصد آن به   57بوده و حدود  

 .تعرفه )چدن، آهن و فوالد( مربوط بوده است 7۲( ایران به ارمنستان به فصل ۲7

ما//      :ازبکستان هشت  طی  گمرک،  آمارهای  سال  مطابق  نخست  صادرات۱۳۹۹ه  میزان  )بدون    ،  نفتی  غیر 

فصل   ازبکستان  ۲7احتساب  به  ایران  ازبکستان    84حدود  (  به  ایران  صادراتی  اقالم  میان  در  است.  دالر  میلیون 

 ۱۰/  4میلیون دالر بوده که با سهم    8/  8حدود     های خردکردن یاسائیدن خاک، سنگ، سنگ معدن و...«،»ماشین

س بیشترین  قیمت  درصدی  متوسط  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  این  به  ایران  صادرات  ارزش  از  هم 

دالر به ازای هر تن بوده است. پس از این محصول، »پلی اتیلن گرید فیلم   ۲۳5۳اتی این محصول به ازبکستان  صادر

  ۳/ ۳میلیون دالر( و    ۲  /۹درصد )حدود    ۳/  4با سهم     و »الکیل بنزن سولفونه«   درصد«  ۹4با وزن مخصوص کمتر از 

به ترتیب   ۱۳۹۹راتی این دو محصول طی هشت ماه  میلیون دالر( قرار دارند. متوسط قیمت صاد  ۲/  8درصد )حدود  

درصد ارزش    6۹بیش از    ۱۳۹۹ماه سال    8دالر به ازای هر تن است. به طور کلی، در    7۰۹دالر به ازای هر تن و    ۹5۰

است. همچنین،     کاال ۳۰درصد آن مربوط به    54قلم کاال و بیش از    5۰مربوط به   صادرات غیرنفتی ایران به ازبکستان

تعرفه )مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از آن(    ۳۹ایران به ازبکستان مربوط به فصل     صادرات غیرنفتیعمده  

 .بوده است

طی    //  :ترکمنستان گمرک،  آمارهای  حدود  ۱۳۹۹ماه    8مطابق  ایران  به  میلیو  75/  5،  غیرنفتی  کاالی  دالر  ن 

قابل سهم  است.  کرده  صادر  ب  ترکمنستان  ایران  صادرات  از  اشیای  توجهی  و  پالستیکی  مواد  به  ترکمنستان  ه 

»لوله است.  داشته  اختصاص  آن  از  شده  پروفیلساخته  و  قطر ها  با  فوالد،  از  یا  آهن  از  شده  داده  جوش  های 

از کمتر  بزرگ میلی   ۲۰۳/  ۲    خارجی  صادرات  تریمتر«  است.  بوده  ترکمنستان  به  ایران  غیرنفتی  صادراتی  قلم  ن 

درصدی از ارزش   7میلیون دالر بوده و سهم حدود    5بیش از    ۱۳۹۹ماه    8ین محصول طی  ایران به ترکمنستان از ا

کل صادرات ایران به ترکمنستان طی این مدت را به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت صادراتی این محصول 

رکمنستان طی این  دالر به ازای هر تن بوده است. دومین و سومین کاالی صادراتی ایران به ت  4۰۳ترکمنستان  به  



 
دیگر با     ها بر اساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یا طبیعی تغییریافته غیر مذکور در جایها و ورنی مدت »سایر رنگ

یادداشت  محلول در  شده  مشخص  سیمان     «  ۳۲فصل    4های  »سایر  به و  پرتلند  طور  سفید  به  شده  رنگ  جز 

  4/  ۳درصد و    5/  5های  میلیون دالری سهم  ۳/  ۲لیون دالر و  می  4/  ۱که به ترتیب با صادرات حدود     مصنوعی« بوده

اند. متوسط قیمت هر کدام درصد از کل ارزش صادرات ایران به ترکمنستان طی این مدت را به خود اختصاص داده 

  درصد   7۰حدود    ۱۳۹۹ماه سال    8دالر بر تن بوده است. به طور کلی، در    ۲6دالر بر تن و    ۱7۰۹نیز به ترتیب حدود  

درصد    58/  6قلم کاال و حدود    5۰( ایران به ترکمنستان مربوط به    ۲7ارزش صادرات غیرنفتی )بدون احتساب فصل  

 .کاال است ۳۰آن مربوط به 

میلیون دالر    ۱۱/  8حدود    ۱۳۹۹ن طی هشت ماهه نخست  صادرات غیرنفتی ایران به تاجیکستا  ://    تاجیکستان 

درصد« با    ۹4اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص کمتر از  به تاجیکستان »پلی  بوده است. در میان اقالم صادراتی ایران

میلیون دالر، بیشترین سهم از   ۱/  ۱درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به تاجیکستان و ارزش حدود    ۹سهم حدود  

بارز محصول  این  صادراتی  قیمت  متوسط  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  این  به  ایران  صادرات  ه ش 

دالر به ازای هر تن بوده است. دومین و سومین کاالی صادراتی ایران به تاجیکستان طی هشت    ۱۰۱6تاجیکستان  

برای بسته   ۱۳۹۹ماه نخست   و کیسه  به»سایر جوال  از مواد نسجی سنتیک،  یا اشکال  دسبندی  نوار  از  آمده  ت 

پلی  از  پلیهمانند  یا  »ماشین کاتیلن  و  یاپروپیلن«  خردکردن  به  های  غیره«  و  معدن  سنگ  سنگ،  خاک،  سائیدن 

هزار    8۱۰درصد از کل صادرات غیرنفتی به تاجیکستان( و حدود    7/  ۲هزار دالر )سهم    85۰ترتیب با صادرات حدود  

بیش    ۱۳۹۹ماه نخست سال    8طور کلی، در  فتی به تاجیکستان( هستند. بهدرصد از کل صادرات غیرن  7دالر )سهم  

/  6قلم کاال و حدود   5۰( ایران به تاجیکستان مربوط به  ۲7ات غیرنفتی )بدون احتساب فصل  درصد ارزش صادر  ۹۰از  

د پالستیکی  تعرفه )موا  ۳۹کاال است. عمده صادرات ایران به تاجیکستان مربوط به فصل    ۳۰درصد آن مربوط به    8۰

 .و اشیای ساخته شده از آن( بوده است

، میزان صادرات غیرنفتی )بدون احتساب  ۱۳۹۹نخست سال  مطابق آمارهای گمرک، طی هشت ماه  //     :بحرین

های پوشایران به بحرین »کف    میلیون دالر بوده است. در میان اقالم صادراتی  4/  7( ایران به بحرین حدود  ۲7فصل  

درصدی   ۱۰/  5هزاردالر بوده که با سهم    4۹۹از مواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف«  باف،  غیرمخملی

این    بیشترین را به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت صادراتی  این کشور  ایران به  از ارزش صادرات  سهم 

جز گبه ها به پوشف دالر به ازای هر تن بوده است. پس از این محصول، صادرات »سایر ک  54۹6محصول به بحرین  

»پسته  و  حیوان«  )کرک(  نرم  موی  از  یا  پشم  خشک«از  یا  تازه  پوست  با  )حدود    6/  ۹سهم    با    ها    ۳۲7درصد 

هزاردالر( قرار دارند. متوسط قیمت صادراتی این دو محصول طی هشت ماهه   ۳۰7درصد )حدود    6/  5هزاردالر( و  

ماهه   8دالر به ازای هر تن است. به طور کلی، در    6۳85تن و    دالر به ازای هر  7۳هزار و5۰به ترتیب    ۱۳۹۹نخست  

درصد    7۳/  5قلم کاال و و حدود    5۰درات غیرنفتی ایران به بحرین مربوط به  درصد ارزش صا   86بیش از    ۱۳۹۹سال  

ه  تعرف 8است. همچنین طی این مدت، عمده صادرات غیرنفتی ایران به بحرین مربوط به فصل     کاال  ۳۰آن مربوط به  

 .ها و مغزهای خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه( بوده است)میوه

  ۲4۰، تنها حدود  ۱۳۹۹( ایران به یمن طی هشت ماهه نخست  ۲7حتساب فصل  صادرات غیرنفتی )بدون ا//      :یمن

  5ود به  ایران به این کشور همچنین از تنوع زیادی برخوردار نبوده و تنها محد  هزار دالر بوده است. صادرات غیرنفتی

آنتی سایر  دارای  داروهای  »سایر  شده  ذکر  اقالم  میان  در  است.  کاال  طیبیوتیکقلم  مخصوص  تولید  ها  دارای  ور 

هزاردالر، بیشترین سهم از ارزش صادرات ایران به این   ۹۱درصد و به ارزش حدود 4۰با سهم حدود   مشابه داخلی«

دالر به ازای هر تن   8554تی این محصول به یمن حدود  کشور را به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت صادرا



 
)بدون غیرنفتی  صادرات  عمده  است. همچنین،  فصل    بوده  به فصل  ۲7احتساب  مربوط  یمن  به  ایران  تعرفه    ۳۰( 

 .)محصوالت دارویی( بوده است

ماهه    8ی  شود. براساس آمارهای گمرک، طترین مقاصد صادراتی ایران محسوب می چین یکی از بزرگ //     :چین

ایران حدود  ۱۳۹۹ فصل    4/  4،  احتساب  )بدون  غیرنفتی  کاالی  دالر  صادر  ۲7میلیارد  چین  به  است.   تعرفه(  کرده 

قابل است.«  سهم  داشته  اختصاص  آلی  شیمیایی  مواد  و  پالستیکی  مواد  به  چین  به  ایران  صادرات  از  توجهی 

با وزن مخصوصپلی از     اتیلن گرید فیلم  به چین بوده  گ بزر    درصد«  ۹4کمتر  ایران  ترین کاالی صادراتی غیرنفتی 

درصدی    ۱5/  ۲میلیون دالر بوده و سهم    66۹بیش از    ۱۳۹۹ماهه   8است. صادرات ایران به چین از این محصول طی  

را به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت    از ارزش کل صادرات کاالی غیرنفتی این مدت  به چین طی  ایران 

دالر به ازای هر تن بوده است. دومین و سومین کاالی صادراتی ایران به چین   8۳7ول به چین  صادراتی این محص

درصد یا بیشتر« بوده که به ترتیب باصادرات    ۹4   اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوصمتانول« و »پلیطی این مدت » 

و    6۱۹حدود   و    ۱4/  ۱های  میلیون دالری سهم  444میلیون دالر  به    درصد  ۱۰/  ۱درصد  ایران  از کل ارزش صادرات 

دالر    76۳دالر بر تن و    ۱۲۲رتیب حدود اند. متوسط قیمت هرکدام نیز به تچین طی این مدت را به خود اختصاص داده 

ماهه سال    8خصوصی است؛ در  طور کلی، صادرات ایران به چین محدود به چند قلم کاالی به بر تن بوده است. به

  5۰تعرفه( ایران به چین مربوط به    ۲7صادرات کاالی غیرنفتی )بدون احتساب فصل  درصد ارزش    ۹8بیش از    ۱۳۹۹

 .کاال است ۳۰رصد آن مربوط به د  ۹4/ ۲قلم کاال و حدود 

، میزان صادرات غیرنفتی )بدون احتساب  ۱۳۹۹مطابق آمارهای گمرک، طی هشت ماهه نخست سال  //     :هند

حدود  ۲7فصل   هند  کشور  به  ایران  و    میلیون  45۱(  »کاتد  هند  به  ایران  صادراتی  اقالم  میان  در  است.  بوده  دالر 

درصدی بیشترین سهم از ارزش    ۱4/  5لیون دالر بوده که با سهم  می  65/  4شده« حدود  قطعات کاتد از مس تصفیه 

دالر    64۰7صادرات ایران به این کشور را به خود اختصاص داده است. متوسط قیمت صادراتی این محصول به هند  

/ ۹ها با پوست تازه یا خشک« و »متانول« با سهم  ه ازای هر تن بوده است پس از این محصول، صادرات »پسته ب

میلیون دالر( قرار دارند. متوسط قیمت صادراتی این دو    ۲8درصد )حدود    6/  ۲میلیون دالر( و    5۳/  8درصد )حدود   ۱۱

طور دالر به ازای هر تن است. به  ۱۲۳هر تن و    دالر به ازای 6۳7۳به ترتیب  ۱۳۹۹محصول طی هشت ماهه نخست  

( ایران به هند ۲7احتساب فصل  غیرنفتی )بدون   درصد ارزش صادرات کاالی  ۹۳بیش از   ۱۳۹۹ماهه سال    8کلی، در  

کاال است. همچنین، عمده صادرات کاالی غیرنفتی ایران   ۳۰درصد آن مربوط به    88قلم کاال و بیش از    5۰مربوط به  

 .ها و مغزهای خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه( بوده استتعرفه )میوه  8وط به فصل به هند مرب

 اقتصادی و تجاری  چین و اتحادیه اروپا در آستانه توافق

آلمان سال  : خبرگزاری  از  پس  چانه ظاهرا  و  رایزنی  توافق ها  امضای  آستانه  در  اروپا  اتحادیه  و  چین  نامه  زنی، 

از سرمایه  پایا گذاری هستحمایت  ماه  در  توافق ممکن است  این  دوره ند.  ریاست  اتحادیه  نی  بر شورای  آلمان  ای 

اروپا به امضا برسد. دوره شش ماهه ریاست آلمان بر شورای اتحادیه اروپا کمتر از دو هفته دیگر، در پایان سال  

روپا و چین به زودی  رسد کشورهای عضو اتحادیه ا یابد. مطابق برخی شواهد به نظر میجاری میالدی خاتمه می 

گویند اراده  منابع دیپلماتیک در پکن و بروکسل می   .کنندنامه جامع اقتصادی و تجاری را نهایی میامضای یک توافق 

توافق این  امضای  برای  برای شرکت سیاسی  چین  بازار  در  رقابتی  حالتی شرایط  چنین  در  دارد.  وجود  های نامه 

گذاری، حدود  نامه حمایت از سرمایهتوافق  مذاکرات چین و اتحادیه اروپا بر سر  کند. از آغازاروپایی بهبود پیدا می

می سال  رئیس هفت  حضور  با  امسال  سپتامبر  مذاکرات  این  از  دور  یک  جینگذرد.  شی  چین  پینگ،  جمهوری 



 
شارل   اروپایی  شورای  رئیس  و  الین  در  فون  اورزوال  اروپا  کمیسیون  رئیس  مرکل،  آنگال  آلمان  میشل صدراعظم 

کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل روز جمعه به بررسی متن  ۲7ر شد. سفیران صورت کنفرانس ویدئویی برگزابه 

گوید مذاکرات وارد فاز  نامه احتمالی پرداختند و وانگ ونبین، یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین مینهایی توافق 

گزارش مطابق  است.  قرانهایی شده  که  نهایی  متن  جنبهها  تمام  برگیرنده  در  حقر است  باشد های  توافق  وقی 

های شود که زدن شعبه در چین و خرید شرکتطور کامل تدوین نشده است. این توافق زمانی نهایی میهنوز به

های چینی در حال حاضر طرف اروپایی را برای انتقال دانش  های اروپایی تسهیل کند. شرکت چینی را برای شرکت 

فق جامع تجاری و اقتصادی قرار است این رویه را محدود کند. دهند. تواپیشرفته تحت فشار قرار می و فناورهای  

کمک است  آماده  همچنین  شرکتپکن  به  دولتی  برخی های  مورد  در  کنون  تا  چین  کند.  محدودتر  را  چینی  های 

می  نشان  خود  از  انعطاف کمی  و حضور شرکتمسائل  دسترسی  بر  و  حداد  در  چینی  زیرساختی وزه های  های 

شبکه و  انرژی  میآب   نظیر  تاکید  شهری  درخواسترسانی  چنین  کنون  تا  اروپا  اتحادیه  و  کرد.  کرده  رد  را  هایی 

شرکت سرمایه استراتژی  و  فعالیت  برای  چینی  انتقادی های  را  اروپا  در  میگذاری  بررسی  قبل  از  ظاهرا  تر  کند. 

های زیادی  های گمرکی و تحریممتحده که با افزایش تعرفه با ایاالت های تجاری طوالنی رهبری چین در پی مناقشه

میلیون جمعیت روی خوش نشان دهد. چین در سال   ۴۵۰همراه بود، آمادگی بیشتری دارد به اتحادیه اروپا با حدود  

ه اروپا قرار  ترین شریک تجاری کشورهای عضو اتحادیبرای نخستین بار از آمریکا جلو افتاد و در جایگاه بزرگ  ۲۰۲۰

رای اصالح مناسبات بازرگانی و اقتصادی با چین بسیار تالش کرده است. قرار بود در دوره گرفت. صدراعظم آلمان ب

رئیس با  اتحادیه  سران  اروپا  اتحادیه  شورای  بر  آلمان  خاطر  ریاست  به  برنامه  این  که  کنند  دیدار  چین  جمهوری 

ه اقتصادی ادامه داده که ظاهرا  نامهای خود برای امضای توافقتالش  پاندمی کرونا لغو شد. با این همه آلمان به

کند. ها پیش برای بهبود مناسبات تجاری و اقتصادی با چین تالش میآمیز بوده است. آنگال مرکل از سال موفقیت

عنوان  ، چین را به ترین صادرکننده کاال به چین است. اتحادیه اروپادر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا آلمان بزرگ 

های طوالنی شدن مذاکرات دو طرف،  کند. یکی از موانع و علتها شریک تلقی میر برخی حوزه رقیب اقتصادی و د

می گفته  است.  بوده  چین  در  اجباری  کار  از  جلوگیری  برای  اروپا  اتحادیه  در پافشاری  آلمان  صدراعظم  شود 

را مطرح کرده این موضوع  که    دیدارهای دوجانبه شخصا  دارد  تاکید  اروپا  اتحادیه  امضای  است.  از  پیش  باید  چین 

نامه تجاری و اقتصادی استانداردهای سازمان جهانی کار را به رسمیت بشناسد و اجرا کند. پارلمان  نهایی توافق 

 .نامه برای این موضوع اهمیت زیادی قائل استاروپا نیز برای تایید نهایی توافق

 دی دنیا رت بر دو قدرت اول اقتصاتحلیل آثارجهانی شدن تجا 

المللی پول، جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل صندوق بینرضا مسرور/ تحلیلگر امور اقتصادی و کسب و کار

ال و خدمات و جریان سرمایه در ماورای  اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادالت کا

های اخیر به جهانی شدن اقتصاد در سال   .داندتر تکنولوژی میتر و وسیع گسترده مرزها و همچنین از طریق پخش  

است داشته  رشد چشمگیری  نقل  و  و شبکه حمل  اطالعات  فناوری  افزون  روز  پیشرفت  یادداشت   .علت  این  در 

ده این پروسه را  تجارت و تولید دو قدرت برتر اقتصادی دنیا را بررسی و برنده و بازنخواهیم آثار جهانی شدن بر  می

قبل از آن باید به اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی   .ی کنیمبینی و رویدادهای آینده را در این زمینه بررسپیش

سازمان تجارت     ست، اشاره کنیم.های اصلی جهانی شدن به ویژه در حوزه اقتصاد و تجارت اکه امروز یکی از پایه 

قای سطح  و بهره وری بهینه از منابع جهانی و دستیابی به توسعه پایدار و ارتجهانی با هدف توسعه تولید و تجارت 

ای، کشورها  زندگی ایجاد شده است. براساس اصول سازمان تجارت جهانی، پس از حذف موانع تجاری غیر تعرفه 

تعرفه  رباید  خود  گمرکی  مورد  های  در  اصل  این  البته  دهند.  کاهش  را  آن  تدریج  به  و  کنند  تثبیت  محصوالت ا 

هستند   مواجه  پرداخت  در  مشکالت  با  که  کشورهایی  در  به  کشاورزی  مجاز  کشورها  و  است  شده  قایل  استثنا 



 
مورد   در  کشورها  همچنین  نیستند.  باشند  داشته  شده  تمام  قیمت  زیر  فروش  جنبه  که  اقدامی  هرگونه  انجام 

باشند داشته  یکسانی  کامال  رفتار  باید  وارداتی  و  داخلی  به  زم سا  .کاالهای  دستیابی  برای  جهانی  تجارت  ان 

تصمیمنامه موافقت مختلف  ارکان  وجود  از  آنها  انجام  حسن  بر  نظارت  نیز  و  اعضا  تایید  مورد  نظارتی، های  گیری، 

بهره می  و حقوقی  اصاجرایی  پذیرفتن  آن مستلزم  در  و عضویت  قبول برد  که مورد  متعددی است  معادالت  و  ول 

از سال  پایه   ۱۹۹۵کشورهای عضو قرار گرفته است. سازمان تجارت جهانی گرچه در سال   گذاری شد ولی عمال 

عنوان سال اول پروسه جهانی شدن تجارت و  میالدی را به   ۲۰۰۰اصول و قواعد آن جاری شد. بنابراین سال    ۲۰۰۰

میلیارد دالر صادرات    ۲۲7میالدی حدود    ۲۰۰۰عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان در سال  کنیم. چین بهتولید فرض می

میلیارد دالرافزایش یافته است. به عبارت دیگر آمار صادرات کشور    ۲۴۹8به    ۲۰۱۹داشته است که این رقم در سال  

درصد رشد داشته    ۹۹7عنوان آغاز پروسه جهانی شدن تجارت و تولید،  به   ۲۰۰۰نسبت به سال    ۲۰۱۹چین در سال  

که رشد چشمگیری است و صرفا چند کشور از جمله ویتنام دارای رشد باالتری از دومین اقتصاد برتر جهان هستند. 

بر واردات چین در سال   آورد می  ۴۲۹نیز    ۲۰۱۹مازاد صادرات  بر  به    .شودمیلیارد دالر  اینکه هیچ کشوری  به رغم 

اده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و حمایت از صنایع  اندازه ایاالت متحده آمریکا در استف

آمار صادرات سال   اما مقایسه  نبوده است،  را نشان می   ۲۰۰۰با سال    ۲۰۱۹داخلی اش فعال    .دهدنتایج دیگری 

میلیارد    ۱۶۴۴به    ۲۰۱۹میلیارد دالر صادرات داشته است که این رقم در سال    ۱۳۵8میالدی    ۲۰۰۰آمریکا در سال  

سال   در  آمریکا  صادرات  افزایش  دیگر  عبارت  به  است.  یافته  افزایش  سال    ۲۰۱۹دالر  ابتدای به   ۲۰۰۰به  عنوان 

مازاد صادرات به واردات این   ۲۰۱۹درصد است. جالب است که بدانیم در سال    ۲۱پروسه جهانی شدن تجارت فقط  

های اخیر دولت حاضر آمریکا حتی خارج  ت دیگر سیاستمیلیارد دالر منفی بوده است. به عبار  ۴۰۰کشور بیش از  

بر   چندانی  تاثیر  وارداتی،  کاالهای  بر  تعرفه  افزایش  سیاست  جمله  از  جهانی  تجارت  سازمان  قواعد  و  اصول  از 

است. نداشته  کشور  این  تجاری  منفی  موازنه  دادن  شاخص    کاهش  سایر  تغییر  کنار  در  وضعیت  این  های ادامه 

عنوان قدرت برتر اقتصادی در آینده  نرخ رشد اقتصادی، منجر به تغییر و نزول رتبه این کشور به اقتصادی از جمله  

اولویت اصلی سیاست در  آمریکا،  توسط  متغیرها، سیاست مهار چین  این  بر اساس  این کشور خواهد شد.  های 

برنامه  و  گرفت  خواهد  پیش قرار  موازنه  این  در  تغییرات  برای  می هایی  کهبینی  اتخاذ    شود  آنها،  راس  در 

هایی نظیر تعیین عوارض هدفمند بر کاالهای وارداتی، تجارت ترجیحی یا آزاد دوجانبه با سایر کشورها در  سیاست

چارچوب مشخص و اقدامات اجرایی برای تضعیف اقتصاد چین از طریق ایجاد شوک و بحران در بازار سهام محتمل 

 .است

 رنا(: می ایران )ایالسا  یروخبرگزاری جمه -

 ارز رسمی  ۲۹کاهش قیمت   ؛ ۹۹اول دی 

ارز کاهش و نرخ   ۲۹کرد که بر اساس آن نرخ  ارز را اعالم   ۴7بانک مرکزی امروز )دوشنبه( نرخ رسمی    -ایرنا  -تهران

هر دالر آمریکا برای امروز )اول   بانک مرکزی، ارش ایرنا ازبه گز  .ارز نیز ثابت ماند  ۱۱افزایش یافت. قیمت    هفت ارز

هزار و    ۵۶هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت    ۴۲ماه( بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  دی

پنج   ریال، کرون سوئد  ۳7۳هزار و    ۴7ز هر فرانک سوئیس  امرو  .ریال اعالم شد  ۱8۵هزار و    ۵۱   ریال و هر یورو  8۰

و   نروژ چهار  ۵۲هزار  و   ریال، کرون  و    ۶ریال، کرون دانمارک    8۲۹هزار  ریال، درهم   ۵7۰ریال، روپیه هند    88۱هزار 

و    ۱۱امارات متحده عربی   و    ۱۳8ریال، دینار کویت    ۴۳7هزار  پاکستان    ۳۶هزار  و    ۲۶ریال، یکصد روپیه   ۲۳7هزار 

ریال و    ۲۳۲هزار و    ۱۰۹ریال، ریال عمان    ۴۱8هنگ کنگ پنج هزار و  ریال، دالر    ۶۲۹هزار و    ۴۰ریال، یکصد ین ژاپن  

ریال، راند    8۰۶هزار و    ۲۹در تابلوی بانک مرکزی، امروز نرخ دالر نیوزیلند    .ریال قیمت خورد  ۶8۹هزار    ۳۲دالر کانادا  

https://www.irna.ir/news/84155751/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84155751/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C


 
  ۵7۳هزار و   ۱۱ریال قطر    ریال،  ۵۶7ریال، روبل روسیه    ۴۶8رکیه پنج هزار و  ریال، لیر ت 8۴8هزار و    ۲آفریقای جنوبی  

ریال، ریال سعودی    8۰7هزار و    ۳۱ریال، دالر استرالیا    8۲ریال، لیر سوریه    ۵۲۹ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و  

  ۴۹ریال، یکصد تاکای بنگالدش    ۵۱۴هزار و    ۳۱ریال، دالر سنگاپور    7۰۲هزار و    ۱۱۱ریال، دینار بحرین    ۲۰۰هزار و    ۱۱

  ۴۲۵هزار و    ۳۵ریال و یکصد روپیه نپال    ۳۲ریال، کیات میانمار    ۲۳۵هزار و    ۲روپیه سریالنکا   ۱۰ریال،    ۵۵7هزار و  

ریال، یوان   ۳۲۱هزار و    ۳۱ریال، دینار لیبی    7۲۱همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و    .ریال تعیین شد

هزار وون ریال، یک   ۳8۶هزار و    ۱۰یت مالزی  ریال، رینگ  8۴۵هزار و    ۱۳۹یال، یکصد بات تایلند  ر  ۴۰7هزار و    ۶چین  

ریال، الری   ۱۰هزار و    ۱۰ریال، یکصد تنگه قزاقستان    ۲۳8هزار و    ۵۹ریال، دینار اردن    ۱۳۲هزار و    ۳8کره جنوبی  

ریال، روبل جدید    ۵۴۶ال، افغانی افغانستان  ری  ۹۶7هزار و    ۲هزار روپیه اندونزی  ریال، یک   8۰۹هزار و    ۱۲گرجستان  

ریال، سومونی  ۳۶۵هزار و    87ریال، یکصد پزوی فیلیپین   7۲۱هزار و    ۲۴ریال، منات آذربایجان   7۳۹هزار    ۱۶س  بالرو

  8۰هزار و    ۱۲ریال و منات جدید ترکمنستان    ۲۰۶ریال، بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و    7۱7تاجیکستان سه هزار و  

 .گذاری شدل ارزش ریا

 

 رسانه آلمانی: حفظ برجام، محور نشست امروز وزیران خارجه کشورهای عضو 

خارجه    -ایرنا  -تهران امور  وزیران  امروز)دوشنبه(  مجازی  نشست  خبر  اعالم  ضمن  آ   . پ   . د  آلمانی  خبرگزاری 

ارش ایرنا  به گز  .ه در برجام، محور اصلی این نشست را تالش برای حفظ این توافق اعالم کردکشورهای باقی ماند

وزیران امور خارجه کشورهای باقی مانده در برجام شامل ایران، روسیه ، چین، آلمان، انگلیس و  آ   به نقل از د پ

پیشتر نیز وزارت امور    .ار می کنندبرگز این توافق فرانسه روز دوشنبه نشستی آنالین برای بررسی راه های حفظ

بود   کرده  اعالم  ایران  دولت خارجه جمهوری اسالمی  امور خارجه  وزاری  غیررسمی  در نشست  برجام  های عضو 

با اعالم این خبر نوشت: گفت و   .شودبه صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می  ۱۳۹۹تاریخ اول دی   خبرگزاری د.پ.آ. 

ایران است نامهبر گوها در نشست امروز حول محور ایاالت    .هسته ای  تغییر قدرت در  آلمانی نوشت  این رسانه 

کندمتحده   برجام کمک  به حفظ  تواند  که  .می  نوشت  آ  به   د پ  آمریکا  بازگشت  در صورت  کرده است  تأکید  ایران 

توافق هسته   این  را در  تغییری  اما هیچ گونه  از سر می گیرد،  را  ای نخواهد  برجام و رفع تحریم ها تعهدات خود 

خارجه که چند روز پیش به صورت  در هفدهمین نشست کمیسیون برجام در سطح مدیران سیاسی وزارت  .پذیرفت

توافق عملی  اجرای  درخصوص  مفصل  طور  به  عضو  کشورهای  شد،  برگزار  سال  وبیناری  با  )   ۲۰۱۵های  برجام( 

پارلمان    .وگو و تبادل نظر کردندای، گفتتوجه به چالش اصلی کارشکنی آمریکا در راه اجرای کامل توافق هسته

هایی »که  اروپا اواخر هفته پیش از کمیسیون اروپا خواست تا برای حفاظت از منافع تجاری این قاره در برابر تحریم

 .هایی ارائه دهدکند«، راه حلبه طور قابل توجهی حاکمیت سرزمینی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نقض می 

 

 کارشناسان چین: زمان تغییر سیاست آمریکا در برابر ایران است 

افراطی    -ایرنا-پکن خصومت  را  آمریکا  به  ایران  دولت  و  ملت  اعتمادی  بی  علت  ترین  اصلی  چینی،  کارشناسان 

این کشور بر تهران می دانند و معتقدند زمان تغییر این سیاست فرا رسیده   واشنگتن و فشارهای بی حد و حصر

ناسان چینی در گفت و گو با رسانه های این کشور می گویند: پس از سال به گزارش روز یکشنبه ایرنا کارش .است

است گرفته  قرار  فراوانی  فشار  تحت  ایران  اقتصاد  ترامپ،  دونالد  دولت  توسط  شده  اعمال  تحریم  همین    ها  و 

وانگ جین« محقق موسسه  »    .اقدامات باعث شده است تا تردیدها و سوء ظن های ایران به آمریکا شدت بگیرد

»چارهار« چین در تحلیلی برای "سی سی تی وی" تلویزیون مرکزی چین آورده است: تهران امیدوار است که با 

یدی برای تغییر شرایط فعلی بوجود بیاید به  روی کار آمدن دولت جدید به ریاست جمهوری بایدن فرصت های جد

 .قه و البته در روابط دو کشور کاسته شودطوری که هم وضعیت اقتصادی ایران بهبود یابد و هم از تنش ها در منط

https://www.irna.ir/news/84155814/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84150980/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
وقت آن رسیده است که آمریکا سیاست خود را نسبت به ایران از "فشار حداکثری" دونالد ترامپ به   او می گوید:   

، واشنگتن شروع به اتخاذ ۲۰۱8پس از خروج ترامپ از برجام در سال   تر و واقع بینانه تر تغییر دهد  رویکرد عملی

این استاد دانشگاه شمال غرب چین تصریح کرد: هدف تحریم های شدید ترامپ    .علیه ایران کردروشی تهاجمی  

با این حال، پس از سال ها تحریم،  ازگرددایران را مجبور به امتیاز دهی کند تا به مذاکره با واشنگتن ب  این بود که

سبت به ترامپ را افزایش داد و مانع از  در حالی که فقط خصومت ایران ن  ترامپ در رسیدن به این هدف ناکام ماند

وانگ جین« دانشیار دانشگاه شمال غرب چین در ادامه اظهاراتش به تلویزیون  »  .ارتباط سازنده بین دو کشور شد

ت است:  گفته  استچین  امیدوار  دهد هران  تغییراتی  هایش  در سیاست  فشارهای   واشنگتن  با  مقابله  توان  ایران 

ایران طبیعتا خواستار ثبات داخلی و بین المللی است   موع به دنبال بی ثباتی و تنش نیستترامپ را دارد اما در مج

ا دنیا مرتبط باشد و نفت این کشور نیز به  نظام بانکی ایرانی باید بتواند ب و می خواهد از منافع برجام بهره مند شود

ر بگیرند، اما پر کردن شکاف بین دو طرف کار مذاکرات را از س ایران و آمریکا او می افزاید: الزم است  .فروش برسد

نیست دارد آسانی  بیشتری  صبر  به  نیاز  آنها  بین  مذاکره  روند  و  است  دشوار  هنوز  ها  چالش  کردن    .برطرف 

پس از سال ها   بی اعتمادی بین ایران و ایاالت متحده هنوز هم شدید است د کرده است کهکارشناس چینی تاکی

یکا در اذهان ملت ایران و دولتمردان این کشور نقش بسته است و پاک کردن این تصویر  تحریم، تصویر منفی از آمر 

ب آسان نیست بین طرفین طبیعتا  ارتباطی  بین دو کشور برطرف نشده است و هر  ا حساسیت و احتیاط  خصومت 

شود می  کرد:  .دنبال  تصریح  با او  است  الزم  که  دارند  شرکایی  جهان  و  منطقه  سطح  در  کشور  دو  نیز   هر  آنها 

ولی آنچه بسیار اهمیت پیدا می کند اینکه برای گفت و گو بین آمریکا و ایران این شرکا و   مسایل را در میان بگذارند

به درک درست و منطق باید  نیز  انجام شود ی برسندمتحدان  از  الزم است مذاکرات میان طرفین  این موضوع پس 

ها طرفین   سال  شکیبایی  به  و  بود  نخواهد  داردآسان  در  »  .نیاز  هم  خاورمیانه  مسایل  کارشناس  مین«  لیانگ 

سردار شهید  ترور  از  پس  منطقه  تحوالت  درباره  چین  تلویزیون  برای  ارشد  یاداشتی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم 

قدس ایران نوشت: با فشارهای ترامپ و پس از این ترور، ایران محدودیت های برجام را کنار گذاشت و برنامه   سپاه

پس از ترور »محسن فخری زاده« دانشمند بزرگ هسته ای جمهوری  حقیقات هسته ای خود را بازیابی کردهای ت

رعت فعالیت های هسته ای را تسریع  اسالمی نیز مجلس ایران تصمیم گرفت برای جلوگیری از فشار خارجی، س

یدن رییس جمهوری آینده آمریکا  روزنامه گلوبال تایمز از ارگان های حزب حاکم چین هم در مطلبی نوشت: با  .کند

او باید به سیاست های موجود   باید به دنبال یافتن راه هایی برای ایجاد کانال های ارتباطی مستقیم با تهران باشد

سیاست های غرب به سرکردگی آمریکا نه فقط در قبال ایران بلکه در   گزارش می افزاید:    .دهد  دولت آمریکا پایان

خاورمیانه منطقه  این    کل  میراث  از  که  چیزی  تنها  و  است  شده  تروریسم  ترویج  و  خشونت  تنش،  ویرانی،  باعث 

 .می زنند اقدامات به چشم نمی خورد دموکراسی غربی است که غربی ها و آمریکایی ها از آن دم

 

 هشدار جدی پزشک مشهور چینی درباره انتقال کرونا از محیط به انسان

بر   -ایرنا  -تهران برای خدمات  پیش  نان شان« پزشک مشهور چینی که چندی  با  »جونگ  مقابله  جسته خود جهت 

م افتخار  نشان  می کرونا  کرد،  دریافت  را  کشور  این  می لی  کنون  تا  به  گوید  انسان  از  کرونا  ویروس  که  دانستیم 

به گزارش ایرنا از    .نیز پیدا شده است هایی از سرایت آن از محیط به انسانشود اما اکنون نمونهانسان منتقل می 

چین را هم بر   های تنفسیبیماری نان شان« که ریاست مرکز ملی تحقیقات بالینیالمللی چین، »جونگ  رادیو بین

رود و باید نسبت  پدیده جدید برای همه ما به شمار می عهده دارد، روز یکشنبه در کنفرانسی افزود: این کشف یک

توجه شود بیشتر  این مساله  در  .به  باید  پژوهشگران  کرد:  تاکید  نوظهور وی  پدیده  این  آنمورد  و   ، شیوه سرایت 

اظهارات     .الزم را انجام و نتایج آن را در اختیار مردم و پزشکان قرار دهند تحقیقات  چگونگی پیشگیری و مهار آن 

جونگ در میان شیوع موارد زیادی از ویروس کرونا در شهرهای چین صورت گرفت که ناشی از آلودگی بسته بندی 

https://www.irna.ir/news/84154524/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


 
سرد   زنجیره  با  وارداتی  غذاهای  طریق    .بودخارجی  از  انسان  است  ممکن  آیا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 

محصوالت بسته بندی بیرونی به کرونا آلوده شود؟ غلظت ویروس در هنگام ایجاد عفونت چقدر باال است؟ ویروس  

تقال  تواند زنده بماند؟ گفت: این مشکالت جدید ما را ملزم به کشف الگوی انها چه مدت میدر این نوع بسته بندی

را در یک   ویروس زنده کرونا های چینپیش از این، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری   .و اقدامات پیشگیرانه می کند

چین  شرق  در  واقع  شاندونگ  استان  چینگدائو  شهر  در  وارداتی  منجمد  ماهی  خارجی  بندی  بسته  از  نمونه 

کرونا در شهر ووهان اظهار داشت این یروس  جونگ نانشان نخستین کسی بود که بعد از شیوع و   .شناسایی کرد

تا پیش از این متخصصان تصور میویروس می  کردند ویروس تنها از طریق  تواند از انسان به انسان منتقل شود. 

 .شودآبزیان یا سایر حیوانات به انسان منتقل می

 

 نهاد چینی از سوی آمریکا   ۵۹واکنش پکن به تحریم 

چین در واکنش به افزودن نام ده ها شرکت و موسسه این کشور به فهرست سیاه وزارت بازرگانی    -ایرنا  -تهران

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شینهوا، سخنگوی وزارت بازرگانی    .آمریکا، اعالم کرد با چنین اقدامی مخالف است

از حقوق و منافع قانونی شرکت های چینی انجام افظت  چین در بیانیه ای اعالم کرد: پکن اقدامات الزم را برای مح

برای سرکوب شرکت های   .خواهد داد از قدرت دولتی خود  ایاالت متحده بار دیگر  اینکه  به  با اشاره  بیانیه  این  در 

افزود: است،  کرده  استفاده  بهانه  چینی  به  متحده  کنترل   ایاالت  از  مکرر  استفاده  سوء  طریق  از  و  ملی  امنیت 

امات دیگر برای سرکوب شرکت ها، در نظم اقتصادی و تجاری بین المللی به شدت اختالل ایجاد کرده  و اقدصادرات  

سخنگوی وزارت بازرگانی چین تاکید کرد: چنین اقدامی برای چین، ایاالت متحده و به طور کلی برای جهان   .است

نیست متح  .مناسب  ایاالت  از  دیگر  بار  چین  بازرگانی  وزارت  مقام  خواین  قلدر   استده  و  جانبه  یک  »رفتارهای  از 

بیانیه می افزاید: ایاالت متحده باید    .چینی و سایر کشورها عادالنه رفتار کند مابانه« دست بکشد و با شرکت های

بهبود اقتصاد جهانی  اقدامات بیشتری در جهت تقویت همکاری اقتصادی و تجاری بین چین و آمریکا با هدف ارتقا و

دهد ترامپ  وزارت  .انجام  فشارهای  افزایش  راستای  در  جمعه  روز  متحده  ایاالت  هفته  بازرگانی  در  چین  های بر 

کرد پایانی ریاست جمهوری اش،   اضافه  وزارتخانه  این  به فهرست سیاه  را  و موسسه چینی    .نام ده ها شرکت 

های تجاری به سود فناوری   ده ازهای پکن برای استفاای مدعی شده است که دلیل این اقدام تالشآمریکا در بیانیه 

فعالیت بر  مبنی  کافی  وجود شواهد  و همچنین  نظامی  است اهداف  چین  نظامی  صنایع  با  ها  وزیر    .این شرکت 

بیانیه  در  آمریکا هم  به بازرگانی  که  داد  نخواهد  اجازه  آمریکا  پیشرفته  فناوری  به  بود که کشورش  اعالم کرده  ای 

 .کندساخت ارتش یک دشمن متخاصم کمک 

 

 های آسیایی چین ای در جدول مدالی بازیورزشی رایانه هایحضور بازی  برای نخستین بار؛

ایرشته  -ایرنا  -تهران بازی  Esport اسپورتهای  رایانه یا  ورزشی  مدالی  های  جدول  در  بار  نخستین  برای  ای 

به گزارش ایرنا، پس از موافقت شورای المپیک آسیا طی   .هانگژو چین قرارخواهد گرفت  ۲۰۲۲های آسیایی  بازی 

ای های ورزشی رایانه تصمیم گرفته شد که رشته بازی   ر اجالس شورای المپیک آسیا در مسقط عماننشست اخی

بازی  مدالی  گنجانده شوددر جدول  آسیایی  اساس    .های  این  رایانه  ۶بر  ورزشی  اعالم  رشته  و  با هماهنگی  ای 

آسیا بازی فدراسیون  رایانه یی  ورزشیهای  مدالی   Asian Electronic Sport Federation ای  ردیف  دریافت  حائز 

ای در این باره گفت: این فقط  های ورزشی رایانه ، رییس فدراسیون آسیایی بازی کنث فوک   .رسمی خواهند بود

های گذشته ما موفقیت .یک موفقیت برای فدراسیون آسیایی نیست، بلکه به طور کلی برای جامعه ورزش است

ها به شم به دستاوردهای بزرگتر و بهتر داریم. دیدن بازگشت ورزش شود اما ما همیشه چبه حق جشن گرفته می

های در بازی    .ها تالش و تعهد استیک نقطه عطف بزرگ برای دستیابی به سال   ۲۰۱۲های آسیایی در سال  بازی 

https://www.irna.ir/news/84154396/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%B5%DB%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84155649/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84155649/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86


 
رایانه  ،۲۰۱8آسیایی   ورزشی  رویداد  ای  بازی های  در یک  بار  و نخستین  یافت  نمایشی حضور  ورزش  یک  بعنوان 

بازی  و.سی.ایا برنامه  آسیا  در  داخل سالن  ظاهر شد   ماکائو  ۲۰۰7های  مدالی  ورزش  یک  عنوان  های بازی   .به 

در    ۱۹۹۰های  بار در سال   ۲در پکن برگزار خواهد شد. چین پیش از این    ۱۴۰۱چین شهریورماه سال    ۲۰۲۲آسیایی  

 .در هانگژو میزبان بوده است ۲۰۱۰ن و پک

 

 را به کشور سخت تر کرد چین ورود آمریکایی ها  

ش موارد ابتال به ویروس کرونا در آمریکا، پکن ورود شهروندان و اتباع گزارش ها حاکی است با افزای  -ایرنا  -تهران

به گزارش ایرنا، رادیو بین المللی چین روز یکشنبه گزارش کرد که بدنبال    .آمریکایی به چین را سخت تر کرده است

کر وارداتی  موارد  هاافزایش  آزمایش  انجام  با  مرتبط  قوانین  آمریکا  در  چین  سفارت  چین،  به  اسید ونا  و  خون  ی 

 بر این اساس، تشخیص سطح آنتی بادی های      .نوکلیئک مرتبط با تشخیص بیماری کرونا را سخت تر کرده است

«IgM» این آزمایش    باید توسط کادر پزشکی متخصص و از طریق نمونه گیری خون وریدی صورت گیرد و در نتایج

در وب   از طرف دیگر بر اساس اعالمیه منتشر شده  .ه شودو ورید باید به وضوح دید IgMها واژه هایی مانند سرم،  

سایت سفارت چین در آمریکا، خونگیری از سر انگشت دیگر پذیرفته نخواهد شد و در نتیجه آزمایش انجام شده،  

بر اساس این گزارش، مسافرانی که از آمریکا قصد عزیمت به    .کرونا نیز باید لحاظ شوند روش های خاص تشخیص

رند باید به مکان های عزیمت تعریف شده در پروازهای مستقیم بین آمریکا و چین در فرودگاه های لس  چین را دا

نمونه گیری های  و  نوکلئیک  آزمایش های  تا  بروند  و داالس  دیترویت  نیویورک،  آنجلس، سانفرانسیسکو، سیاتل، 

مجا   آنتی های  سفارت  به  ها  آزمایش  این  نتایج  و  شود  انجام  آنها  روی  و بادی  سفارت  سوی  از  شده  تعریف  ز 

شود داده  انتقال  چین  های  های    .کنسولگری  مسافرت  از  است  کرده  تاکید  مردم  به  آمریکا  در  چین  سفارت 

ین خبر در شرایطی منتشر  ا   .غیرضروری خودداری کنند تا خطرات ابتال به عفونت ویروسی کرونا کاهش پیدا کند

 .رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده استفات ناشی از کرونا، می شود که آمریکا از نظر موارد ابتال و تل

 

 :خبرگزاری صدا و سیما -

 های عضو یک کمربند، یک راه ای کشورنشست رسانه

کشور به صورت حضوری وغیر حضوری   ۵۰حضور بیش از  های عضو یک کمربند، یک راه با  ای کشور نشست رسانه 

برگزارشد پکن  الملل     .در  بین  سرویس  گزارش  صداوسیما به  جامعه  پکن از خبرگزاری  اعضای  مراسم  این  در 

المللی  رسانه  بین  جامعه  گسترده  مشارکت  با  کردند  اعالم  راه  یک  کمربند،  یک  پیشرفتای  طرح  های  این 

آورده است. ارمغان  به  نیز  ونتایج خوبی  داشته  رسانه کارشناسان می  چشمگیری  نقش  با  گویند  مقابله  برای  ها 

توانند باعث  های اجتماعی واقتصادی بسیار مهم است و میهای پیش رو راه ابریشم و به خصوص چالش چالش 

کشور  روابط  وتحکیم  تبادالت  سطح  حوزهارتقای  شوند.  های  ابریشم  کردندشبکه   راه  اعالم  طرح  این  محققان 

ابزار رسانه  داشتن  اختیار  در  با  راه  یک  کمربند  یک  رسانه ای  چند  رسانه های  با  گسترده  وارتباط  جهان ای  های 

کارشناس بخش / ایمسئول انجمن رسانه  برد را برای تبیین طرح یک کمربند راه شکل دهند.  -د شرایط بردتواننمی

 چین : محمد رضا خالق وردی /  ای طرح یک کمربند یک راهنماینده شبکه رسانه /  ای طرح یک کمربند، یک راهرسانه 

 

 تداوم رشد اقتصادی چین 

درصدی تنها اقتصاد بزرگ است که عملکرد    ۱/8سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی کرد چین با رشد  

رساند ثبت  به  را  خود  گزارش  .مثبت  الملل به  بین  صداوسیم سرویس  جاری   اخبرگزاری  سال  پایان  در  پکن،  از 

https://www.irna.ir/news/84155088/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84155088/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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سازمان از  اقتصبسیاری  عملکرد  به  المللی  بین  توسعه  های  و  همکاری  سازمان  دادند.  باالیی  امتیاز  چین  ادی 

درصدی، تنها اقتصاد بزرگ   ۱/8اقتصادی در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی خود پیش بینی کرد چین با رشد 

در سال   را  مثبت خود  که عملکرد  رساند.است  ثبت  به  میالدی     -دوم    رئیس جمهور چین   -اول    اظهارات:  جاری 

اقتصادی  -سوم    مالیکارشناس   وردی  کارشناس  خالق  محمدرضا  نشست    /چین:  در  هم  چین  جمهور  رئیس 

ه غیرعادی بودن امسال در تاریخ جمهوری خلق چین گفت: با توجه به اوضاع بین المللی اقتصادی چین با اشاره ب

ماموریت  و  پیچیده  و  به  وخیم  و  داخلی  ثبات  و  اصالح  توسعه،  جهت  در  سنگین  و  بزرگ  با  های  رویارویی  ویژه 

د مثبت اقتصادی  های ناشی از شیوع کرونا، چین نخستین اقتصاد عمده جهان بوده که توانسته است به رشضربه 

این جبهه   برسد. در  افزود: چین  و دستاورد های سهوی  کند  بر مشکالت غلبه  توانسته  های سرنوشت ساز گانه 

د و  اصالحات  سیاست  اجرای  روند  پیشبرد  کند،  موفقیت ر حاصل  با  نیز  باز  وضعیت های  و  بوده  همراه  مهم  های 

است. شده  تضمین  قدرت  با  نیز  مردم  عموم  رفاه  و  سیاست  زندگی  اجرای  به  و  هچین  پیشگیرانه  مالی  ای 

های پولی و محتاطانه ادامه خواهد داد. این نشست اقتصادی خواستار تالش برای نشاط بازار، سهولت سیاست

 بهبود فضای کسب کار شد. های عادالنه ورقابت

 

 : مهر -

 میلیارد یوآن اوراق قرضه صادر کرد   ۴.7چین در ماه نوامبر  

ل تریلیون یوآن )معاد  ۴.7های بانک مرکزی چین نشان داد میزان صدور اوراق قرضه این کشور در ماه نوامبر به  داده 

های بانک مرکزی چین هوا، داده به نقل از شین خبرنگار مهر به گزارش    .میلیارد دالر آمریکا( رسیده است  7۱۹.۶

میلیارد دالر آمریکا(    7۱۹.۶)معادل   یوآن تریلیون  ۴.7نشان داد میزان صدور اوراق قرضه این کشور در ماه نوامبر به  

و میزان  یوآن میلیارد 7۰۶.۹۹داری به طبق گزارش جدید بانک مرکزی، میزان صدور اوراق قرضه خزانه  .رسیده است

در ماه گذشته، اوراق قرضه صادر شده    .رسیده است یوآن میلیارد  ۱۳8.۳۶های محلی به  ر اوراق قرضه دولت صدو

به   مالی  مؤسسات  قرض یوآن میلیارد  7۳۲.۶۵توسط  اوراق  و  شرکترسید  توسط  شده  صادر  از  ه    ۱ها 

رفت.   یوآن تریلیون با پشتوانه دارایی یوآن میلیارد  ۲۶۱.۳۲فراتر  و صدور  هایاوراق قرضه  امالک صادر شد  مانند  ی 

ها نشان داد تا انتهای ماه نوامبر اوراق قرضه  این داده .تریلیون دالر رسید  ۱.8بانکی با پشتوانه سپرده به اوراق بین

 5100246 کد خبر .رسیده است یوآن تریلیون  ۱۱۵.7ازار چین به موجود در ب

 

 : میتسن یرخبرگزا -

 ۲۰۲۰میلیارد دالری سهام شرکت های چینی در بازار بورس آمریکا طی   ۱۲عرضه اولیه 

های چینی هنوز هم نتوانسته مانع حضور آنها در وال استریت شود. این شرکتها در سال فشار آمریکا بر شرکت 

میال طریق    ۱۱.7دی  جاری  از  دالر  داشته  ۳۰میلیارد  درآمد  آمریکا  در  سهام  اولیه  گزارش  .اندعرضه   خبرگزاری  به 

،  ۲۰۲۰های چینی حاضر در بازار بورس آمریکا در  گذاری برای شرکتبه نقل از راشا تودی، تمایل به سرمایه  تسنیم

دهد  اطالعات نشان می    .سال گذشته رسیده است  6های تجاری بین دو کشو به باالترین رقم طی  رغم تنشعلی

عرضه اولیه سهام در آمریکا در سال جاری میالدی درآمد    ۳۰میلیارد دالر از طریق    ۱۱.7های مستقر در چین  شرکت

از  داشته رقم کسب سرمایه  باالترین  این  یعن  ۲۰۱4اند.  که شرکتتا حاال است  زمانی  از  در چین ی   های مستقر 

در  ۲5.7 دالر  نشان    میلیارد  کپیتال«  »رنسانس  سرمایه  تامین  شرکت  تحقیقات  بودند.  کرده  درآمد  کسب  آمریکا 

بیشترین سهم از این درآمدهای بدست آمده در آمریکا را در اختیار    دهد شرکت بزرگ تجارت الکترونیک علی بابامی
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گیری ویروس کرونا و رسوایی مالی  بوحه همهرهای چینی در سال جاری میالدی در بحکسب و کا  .داشته است

این  نزدک  انداختند.  تعویق  به  آمریکا  بورس  بازار  در  را  اولیه سهام خود  آوریل، عرضه  ماه  در  کافی  شرکت الکین 

  ۲4انست در کمتر از  بود که تو  ۲۰۰۰شرکت را در تابستان از بورس خارج کرد. الکین کافی اولین شرکت از سال  

های چینی هنوز هم نتوانسته مانع حضور شرکت  فشار آمریکا بر    .د دالر بر ارزش خود بیفزایدساعت، سه میلیار 

وال   گذاران  به سرمایه  به عرضه سهام خود  مند  و کارهای چینی شدیدا عالقه  وال استریت شود. کسب  در  آنها 

ه  .استریت هستند دادن  قرار  بر  عالوه  و سایر شرکتآمریکا  تهدید  واوی  خود،  لیست سیاه  در  چین  فناوری  های 

ای را  ا از بازارهای بورس آمریکا هم اخراج می کند. کنگره آمریکا در اوایل همین ماه الیحهکرده شرکت های چینی ر

 شود. طبق این قانون، شرکت هایهای چینی اعمال میتصویب کرد که طبق آن نظارت قانونی بیشتری بر شرکت 

 5۳انتهای پیام/ .خارجی باید طبق استانداردهای حسابرسی آمریکا عمل کنند

 

 میلیون نفر تا فوریه   ۵۰برنامه چین برای واکسیناسیون 

میلیون نفر از مردم این کشور را در برابر ویروس کرونا    ۵۰بلومبرگ گزارش داد که دولت چین قصد دارد تا ماه فوریه  

به نقل از بلومبرگ، چین اعالم کرد که از ماه جوالی یک  خبرگزاری تسنیم به گزارش گروه بین الملل  .واکسینه کنند

بیش تعداد  دارد  قصد  و  داده  انجام  را  کرونا  واکسن  بین میلیون  در  ابتدا  واکسن  این  کند.  توزیع  مردم  بین  در  تری 

از ماه   CNBGواکسن های تولید شده توسط شرکتهای سینواک بیوتک و    کارکنان بخش های پرریسک توزیع شد.

از این واکسن ها در بین گروه های حساس تو از صدور مجوز استفاده  ییجین، معاون    زیع شد.جوالی و پس  ژنگ 

کمیسیون بهداشت ملی اعالم کرده که هدف ایجاد ایمنی گله ای از طریق افزایش مقاومت است تا امکان کنترل  

 65۰به گفته این مقام چینی از بین یک میلیون واکسن تولید شده اخیرا  وجود داشته باشد. ۱۹سریع ویروس کووید 

و سینوواک دو مرحله ای    CNBGاکسینه شده اند. واکسن های هر دو شرکت  هزار نفر با این واکسن های چینی و

بعدی واکسینه خواهند شد اما بلومبرگ    هرچند مقامات چینی تاکنون اعالم نکرده اند چه تعداد در فازهای  هستند.

دارند   فوریه مقامات چین قصد  ماه  تا  که  داد  کارکنان بخش های    5۰روز جمعه گزارش  از  نفر  را میلیون  پرریسک 

 انتهای پیام/  واکسینه کنند.

 

 :شفاف -

 ۲۰۲۵بینی تحوالتی عظیم به دنبال پیشرفت هوش مصنوعی تا سال پیش

تا سال  هوش مصنوعی به گزارش شفاف،  .کندتحول مالی بزرگی در دنیا ایجاد می  ۲۰۲۵ی تا سال  هوش مصنوع

های ژاپن و ایاالت متحده  برد، اما بانککند. به احتمال زیاد چین این رقابت را میبزرگی ایجاد می تحول مالی ۲۰۲۵

ورد قابل  کنندگان درمهای روزافزون تنظیمنگرانی    ۲۰۲۵رقابت را دارند. تا سال    آمادگی الزم برای رسیدن به این

تواند نوساناتی  تواند منشا شوک بعدی مالی باشد که میو خطرات ناشی از آن می هوش مصنوعی قبول نبودن

آن این است تا سال    بینی وجود دارد وبه وجود آورد؛ اما در اینجا یک پیش  های مالیثروت شرکت  را در بازارها و

ها شدیدی را بین شرکت رقابتی جهانی خواهد بود و نبردهوش مصنوعی به دنبال تغییر شکل در امور مالی    ۲۰۲۵

چین مطمئنا نقش اساسی را    .اندازدخواهند بر این حوزه جدید تسلط داشته باشند، به راه می و مناطقی که می 

قبال در حوزه مالی مجهز به هوش مصنوعی پیشتاز  Ant Financial مانند  در این زمینه ایفا خواهد کرد. نهادهای آن

پایگاه دهبو مقیاس  کمک  به  و  کردهاند  کمک  کشور  این  اطالعاتی  بانک های  اما  برای  اند؛  آمریکایی  و  ژاپنی  های 

تا سال   این هدف  به  دارایی رقابت خواهند کرد. شرکت  ۲۰۲۵رسیدن  با  احتماال  آمازون  مانند  به ههایی  ای مجهز 
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نب بزرگترین  واقع  در  کرد.  خواهند  بسیار رشد  نیز  مصنوعی  و  هوش  مالی  های  گروه  بین  است  ممکن  رقابتی  رد 

 .ها به وجود بیاید اما اینکه چه کسی برنده شود به عوامل دیگری بستگی داردفناوری و نه فقط بین بانک 

با احتیاط بیشتر جعبهآن   ۲۰۲۵تا سال  //    ها چه نقشی در تحول بزرگ اقتصادی دارند؟ کننده تنظیم های سیاه  ها 

داشته باشد. این    کنند. از نظر این تئوری دنیای جدید باید مزایای زیادی به همراههوش مصنوعی را موشکافی می

تر سرمایه. اگرچه در عمل این های ارزان سازی و هزینه وری بیشتر، سرعت، سفارشیمزایا عبارت است از: بهره 

ا حلقه ممکن  ایجاد  و  اجتماعی  تعصبات  صنعت،  تمرکز  افزایش  باعث  که ست  شود  جامعه  در  بازخورد  های 

نگرانی فزاینده نهادهای نظارتی درباره    ۲۰۲۵کنند. تا سال  زه می ها با پلیس مبارها با توجه به الگوریتمکننده تنظیم

انتهای    .ند منبع شوک بعدی مالی باشدتواغیر قابل کنترل بودن هوش مصنوعی و خطرات همراه آن به خوبی می

 باشگاه خبرنگاران  :منبع /پیام

 

 : وزیبهداشت ن -

 نگرانی از حالل بودن واکسن کرونا 

در ماه اکتبر، دیپلمات ها و مراجع اسالمی اندونزی با سفر به چین و آگاهی از روند تولید واکسن نگرانی خود را  

بر کرونا  واکسن  کردندتولید  اعالم  اسالم  شرع  قوانین  گزارش  .خالف  نیوز، به  شرکت   بهداشت  رقابت  با  همزمان 

واکسن کووید تولید  برای  دنیا  مختلف  تالش می    ۱۹  -های  واکسن  دوزهای مختلف  تأمین  برای  که  و کشورهایی 

باعث   که  مطرح شده  واکسن  این  تولید  در  فرآورده های خوکی  از  استفاده  درباره  هایی  گزارش  تازگی  به  کنند، 

فعالیت های طرح در  بروز مشکل  احتمال  از  افراد شده است  نگرانی  ایمن سازی  برای  واکسن  به گزارش   .تولید 

اسوشیتدپرس به نقل از اندونزی، در ماه اکتبر، دیپلمات ها و مراجع اسالمی اندونزی با سفر به چین و آگاهی از 

خوک ژالتینی که از    .روند تولید واکسن نگرانی خود را تولید واکسن کرونا برخالف قوانین شرع اسالم اعالم کردند

گرفته می شود، به طور گسترده به عنوان تثبیت کننده برای ایمن باقی ماندن واکسن حین ذخیره و انتقال مورد  

از   استفاده  بدون  هایی  واکسن  اند  توانسته  ها  سال  واکسن  تولید  های  شرکت  برخی  گیرد.  می  قرار  استفاده 

کنند تولید  خوکی  های  سوئیسی  .فرآورده  دارویی  توانسته   Novartis شرکت  که  است  هایی  شرکت  از  یکی 

به گفته سلمان وقار، دبیر کل انجمن پزشکی اسالمی    .واکسن مننژیت بدون استفاده از فرآورده خوکی تولید کند

التین  انگلیس می گوید: تقاضای باالی جهانی، زنجیره های تأمین، هزینه و ماندگاری کمتر واکسن هایی که حاوی ژ

خوکی نیستند، شانس استفاده از این فرآورده ها را در بیشتر واکسن های تولید شده طی سال ها افزایش داده  

اعالم کرده اند که فرآورده های خوکی بخشی از   AstraZeneca و Pfizer  ،Moderna سخنگوی شرکت های   .است

محدود واکسن و معامالت چند میلیون دالری که    به شمار نمی رود. اما عرضه  ۱۹  -ماده تولید کننده واکسن کووید

برخی   است،  مسلم  آنچه  باشد.  واقعیت  این  پوشاندن  بر  دلیلی  است  ممکن  دهند  می  انجا  ها  شرکت  این 

عدم   بر  دال  معتبری  گواهی  که  کنند  می  دریافت  را  هایی  واکسن  هم  اندونزی  جمله  از  مسلمان  کشورهای 

با توجه به این که استفاده از گوشت و فرآورده های خوک   .ت وجود ندارداستفاده از ژالتین خوکی در این محصوال

در دین اسالم حرام ذکر شده است، هنوز مراجع به پاسخ درستی برای حالل بودن استفاده از این قبیل واکسن ها  

ژالتین خوکی در    برای مسلمانان ارائه نکرده اند.به گزارش سیناپرس، اما اجماع اکثریت بر این است که استفاده از 

تولید واکسن ها منافاتی با قوانین و شرع اسالمی ندارد و عدم استفاده از این واکسن ها ضرر به مراتب بیشتری  

اما برخی دیگر بر این باورند که استفاده از فرآورده ها و گوشت خوک در صورتی حرام است که به    .به دنبال دارد

راین تزریق آن به بدن که جنبه خوراکی ندارد، نمی تواند منع و مشکل شکل معمول و خوراکی استفاده شود بناب

  منبع: سیناپرس .شرعی ایجاد کند
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 : کنایا یخبرگزار -

 خوانی در مساجد و مدارس اسالمی چین آموزش مثنوی

الملل با اشاره به  پژوهی در حوزه بینشناس چینی در نهمین نشست تخصصی مولویباجی سو، مترجم و ایران

مثنوی ویژه  آموزش  به  چینیان  میان  در  مولوی  دیرباز  از  گفت:  کشور  این  مساجد  و  اسالمی  مدارس  در  خوانی 

روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به نقل   به گزارش  .مانان سین کیانگ مشهور بوده استمسل

، با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در چین، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی و کرسی مولوی پژوهی و ایکنا از

الملل به صورت مجازی با حضور و  پژوهی در حوزه بین گران، نهمین نشست تخصصی مولویصندوق علمی پژوهش

زبان مطالعات  محقق  ین،  موهنگ  خانم  ایرانشناس،  سخنرانی  و  مترجم  سو،  باجی  پکن،  دانشگاه  خارجی  های 

بین  مطالعات  دانشگاه  استاد  ژون،  چین  وانگ  دانش خانم  استاد  وفایی،  عباسعلی  و  شانگهای  عالمه  المللی  گاه 

شد برگزار  چین  در  ایران  فرهنگی  رایزن  و  استاد   .طباطبایی  و  پکن  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  وفایی،  عباسعلی 

در سایه   در چین گفت: خوشبختانه  فارسی  ادبیات  و  زبان  از  ارائه گزارش مختصری  با  دانشگاه عالمه طباطبایی 

ادبیات ف و  زبان  و چین،  ایران  داردروابط مناسب همه جانبه  این کشور شرایط مناسبی  در  بیان کرد:   .ارسی  وی 

کرسی زبان و ادبیات فارسی و مراکز ایرانشناسی در چین فعال است و شمار زیادی از استادان زبان    ۱۲اکنون  هم

های گذشته شمار پذیرش دانشجویان  و ادبیات فارسی به تحقیق در امر ایرانشناسی مشغول هستند و در سال 

فزو رشته  است این  ترجمه شده  چینی  زبان  به  فارسی  مشهور  ادبی  کالسیک  آثار  بیشتر  و  یافته  با    .نی  وفایی 

اشاره به کتاب »مفتاح االسرار« در شرح مثنوی، به معرفی مصنف اثر و خود اثر پرداخت و گفت: این اثر مربوط به  

است. شیخ به دلیل نیافتن مقتدا و    شیخ آدینه محمد خوارزمی است و ایشان در خوارزم از عارفان روزگار خود بوده

مراد ظاهری با عنایت حضرت رسول)ص( به سلک اویسیان پیوست که بدون مراد ظاهری با عنایت روح و عنایت  

 .یک واصل، مدد رهروی یافته است

های  در ادامه خانم مو هونگ ین، استاد دانشگاه مطالعات زبان//    گری صلح و بشردوستی در اشعار موالناجلوه

گیری از ابیات مثنوی بیان  رجی پکن با موضوع »صلح در اندیشه مولوی« به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با بهرهخا

کرد: مولوی فارغ از مذهب و اندیشه، در فکر صلح بوده است و نگاه معرفتی وی، او را بر این اندیشه داشته است  

های خارجی پکن افزود: ستاد دانشگاه مطالعات زبانا  .تا از اختالف سخن نگوید و در جهت صلح و همزیستی برآید

  .پسندد و افرادی همانند مولوی به عنوان مسلمان عارف هماره در اندیشه صلح بودند دین اسالم خشونت را نمی

وی به موضوع وحدت و عدم اختالف پرداخت و از اندیشه بزرگانی چون سهروردی و دیگر اندیشمندان در این باره  

و   یافت  بهره مدد  داستانبا  از  کردگیری  تبیین  را  موضوع  این  مثنوی  از    .های  وی  بود.  سو  باجی  بعدی  سخنران 

مترجمان ُپرکار در آثار فارسی به ویژه مثنوی مولوی در چین است که به همراه یکی از استادان مثنوی را کامل به  

باجی سو در این نشست، درباره    .البالغه را نیز دارداند. وی در کارنامه خود ترجمه قرآن و نهجچینی ترجمه کرده

از دیرباز  ها و پژوهشن و ترجمهشهرت مولوی در چی با موضوع مولوی سخنرانی و اظهار کرد:  انجام گرفته  های 

وی به آموزش مثنوی در مدارس اسالمی   .مولوی در میان چینیان به ویژه مسلمانان سین کیانگ مشهور بوده است

افکار مولوی در دو حوزه    و مساجد، ترجمه مثنوی به زبان چینی به دو شکل گزیده و کامل و تحقیق و پژوهش در

 .مقاله و پایان نامه اشاره کرد

بی شاهکارهای  از  مولوی  فارسیمثنوی  موضوع //    بدیل  با  شانگهای  دانشگاه  استاد  ژونگ،  چین  وانگ  خانم 

چینی به  آموزش  بر  تأکید  با  زبانان«  فارسی  غیر  به  موالنا  عرفانی  تفکرات  کرد:  »آموزش  بیان  و  گفت  ها، سخن 

وی افزود:   .های تعلیمی آن بسیار ارزنده استکی از شاهکارهای بی بدیل فارسی است و جنبهمثنوی مولوی ی

https://iqna.ir/fa/news/3940989


 
پردازند و وقتی به  دانشجویان سال چهارم رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه شانگهای به مطالعه مثنوی می

این استاد دانشگاه اظهار    .دارد  های فراوانی برای دانشجویانشوند، جاذبه ها بیان میصورت تطبیقی این داستان 

داستان بنایی  زیر  مفهومی  مسائل  از  وقتی  دانشجویان  میکرد:  آگاهی  می ها  لذت  بسیار  در یابند،  برند. 

های مثنوی در حوزه خانم وانگ در پایان، از برخی ویژگی   .های چینی معموال این مفاهیم درونی وجود نداردداستان

 /انتهای پیام .هنگی آن سخن گفت المثل و برخی مشترکات فرضرب

 

 :ایسنا -

 سرمایه گذاری خارجی در چین رکورد یک ساله را شکست 

رسید امسال  سطح  باالترین  به  چین  در  خارجی  گذاری  سرمایه  هوا،    .میزان  شین  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 

  ین درگذاری خارجی مستقیم در چدهد که سرمایههای منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان میداده 

به نوامبر یوان  8۹۹.۳8به   دوازده ماه منتهی  به ماه   میلیارد  با مدت مشابه منتهی  این رقم در مقایسه  رسیده که 

نوامبر    ۶.۳قبل   ماه  در  تنها  دهد.  می  نشان  افزایش  معادل    ۹8.7درصد   ( یوان  چین   ۱۵میلیارد  در  دالر(  میلیارد 

نسب رقم  این  که  گرفته  صورت  خارجی  گذاری  قبل  سرمایه  ماه  به  است  ۵.۵ت  شده  بیشتر  که     .درصد  چند  هر 

در چین تا حد زیادی مهار شده و روند بازگشایی کسب و کارها و بازگشت زندگی به شرایط عادی آغاز    ۱۹-کووید

ترین کانون های درگیر با  هزار مبتال، کماکان یکی از اصلی  ۱۰۰کشته و    ۴۶۰۰شده است، اما این کشور با بیش از  

معاون وزیر بازرگانی چین پیشتر با اشاره به تمایل   -ون  وانگ شو  .این بیماری در سطح جهان محسوب می شود

بهتر   در فراهم کردن فضای  تمایل دولت متبوعش  بر  شرکت های خارجی به گسترش کسب و کار خود در چین، 

بود کرده  تاکید  گذاران خارجی  زمانی    .برای سرمایه  بازه  در  گذاری خارجی چین    ۲۰۲۰تا    ۱۹۹7متوسط سرمایه 

  ۲۰۱8میلیارد دالری سال    ۱۳۴.۹۶ارد دالر بوده که باالترین رقم ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری  میلی   ۴.۵8معادل  

به سرمایه گذاری   مربوط  نیز  ثبت شده  رقم   ۲۰۲۰در سال    .بوده است  ۲۰۰۰میلیارد دالری سال    ۱.8۳و کمترین 

صندوق بین المللی پول    .یون دالر بود میل  ۱۲۶.8میالدی کمترین رقم سرمایه گذاری خارجی مربوط به ماه ژانویه با  

در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال جاری تحت تاثیر شیوع کرونا، تعطیلی 

کسب و کارها و اخالل در تجارت خارجی به زیر دو درصد برسد که در صورت تحقق، این نرخ رشد ضعیف ترین رشد 

 انتهای پیام    .خیر دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود اقتصادی ثبت شده چهار دهه ا

 

 : رانیاقتصاد ا -

 برابری سهم چین از بازار کاالهای لوکس در جهان ۲افزایش 

ایران  /۲8۳۹۱5۹شناسه:      سقوط کرده ولی سهم  ۲۰۲۰درصد در    ۲۳بازار کاالهای لوکس در کل جهان   :اقتصاد 

به نقل از راشاتودی، بازار کاالهای لوکس چین در   خبرگزاری تسنیم به گزارش   .بازار چین حدود دو برابر شده است

مص چون  است  شده  برابر  دو  میالدی  جاری  بوده رفسال  مجبور  همه کنندگان  های  محدودیت  خاطر  به  گیری اند 

ویروس کرونا، پول نقد خود را در داخل کشور هزینه کنند. بازار کاالهای لوکس در چین احتماال بیشترین رشد را در 

است داشته  جهان  در  میالدی  جاری  قرنطینه    .سال  وضع  با  را  میالدی  جاری  سال  چین  که  این  های علیرغم 

بازار داخلی کاالهای لوکس نه تنها در  سختگیرانه جهت مهار همه بهبود   ۲۰۲۰گیری ویروس کرونا آغاز کرد، ولی 

میلیارد    ۳46درصد در سال جاری میالدی رشد کرده و به    48یافت، بلکه توسعه پیدا کرد. بازار کاالهای لوکس چین  

سقوط کرده ولی سهم   ۲۰۲۰درصد در    ۲۳بازار کاالهای لوکس در کل جهان    .میلیارد دالر( رسیده است  5۳یوان )

http://econews.ir/fa/content/2839159
http://econews.ir/
http://econews.ir/
http://econews.ir/
http://econews.ir/fa/content/asset?url=https://www.tasnimnews.com


 
از   چین  است. سهم  برابر شده  دو  چین حدود  به    ۱۱بازار  میالدی  گذشته  در    ۲۰درصد سال  رسیده    ۲۰۲۰درصد 

پلتفرم و  بازارها  به  المللی،  بین  خرید  مراکز  در  تخفیف  برای  به جای جستجو  چینی  خریداران  تجارت  است.  های 

درصد کاهش یافته    ۳5البته کل هزینه مصرف کنندگان چینی برای خدمات لوکس     .اندالکترونیک داخلی روی آورده 

بینی می شود چین ها در خارج از کشور هم پایین آمده است. ولی این روند مثبت ادامه دارد و پیش و هزینه چینی

امل در این شرایط  دهد چهار عتحقیقات نشان می  .سال آینده باشد  5ترین نیروی پیش برنده بازار جهان در  اصلی

چینی بازگشتن  است:  گذاشته  نسل تأثیر  خریداران  وطن،  به  نسل z ها  و     یعنی  شدن  دیجیتالی  فناوری، 

کنندگان برای برخی برندهای چینی به خاطر کرد مصرف نرخ هزینه   .های معاف از مالیات در جزیره هانیانفروشگاه 

ت. قبل از بازگشت شرایط دنیا به حالت عادی، تولید کنندگان  بسته بودن مرزها دو تا سه برابر افزایش یافته اس

است بهتر  دیگری  گزینه  هر  از  داخلی  خرید  کنند  متقاعد  را  کشور  این  لوکس  کنندگان  مصرف  باید  چین   .داخلی 

 6۰انتهای پیام/

 

 :تیوال انیحام -

 ها ژی؛ جشنی برای یلدای چینیدونگ

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: جشن گرفتن انقالب زمستانی از اشتراکات فرهنگی دو تمدن باستانی 

شوند، مانند ما  ( دور هم جمع می冬至ژی )  ن دونگ ایران ما و چین است. همزمان با یلدا در ایران، چینیان در جش

یوان دارند و طبق آیین تائو بهشت و آسمان را  خوراکی های مخصوص این روز مثل برنج چسبناک، دامپلینگ و تنگ

»  کنند.عبادت می  پایگاه خبری  توییتر نوشت: جشن گرفتن  حامیان والیت به گزارش  در  کاربر فضای مجازی  یک   »

انقالب زمستانی از اشتراکات فرهنگی دو تمدن باستانی ایران ما و چین است. همزمان با یلدا در ایران، چینیان در  

دونگ )  جشن  می冬至ژی  جمع  هم  دور  مان(  چسبناک، شوند،  برنج  مثل  روز  این  مخصوص  های  خوراکی  ما  ند 

 کنند.یوان دارند و طبق آیین تائو بهشت و آسمان را عبادت میدامپلینگ و تنگ 

 

 :مشرق -

 اهداف حضور چین در آمریکای التین 

اندیشکده کارنگی درباره حضور چین در   ارش مشرق،به گز از  به نقل  پژواک خرد معاصر  کانال تلگرامی موسسه 

در   نفوذ  التین،  آمریکای  در  چین  حضور  با  رابطه  در  گزارشی  در  کارنگی  اندیشکده  تارنمای  نوشت:  التین  آمریکا 

هاست که  نویسد: »سال ارش در ابتدا میاین گز   .داندای را کلید موفقیت چین در این منطقه مینهادهای منطقه 

آمریکای التین مانند توافق از اهداف خود در  برای پیشبرد طیف وسیعی  یادداشت نامه چین  آزاد،  های های تجارت 

با   به تعامل دوجانبه  برزیل،  تفاهم و سازوکارهای دیرینه همکاری نظیر کمیته عالی هماهنگی و همکاری چین و 

التی آمریکای  محمولهکشورهای  ارسال  حتی  است.  کرده  تکیه  جمله ن  از  منطقه  به  چین  پزشکی  تجهیزات  های 

های پزشکی که پس از شیوع ویروس کرونا به منطقه ارسال شد اغلب در  تجهیزات حفاظت شخصی و سایر کمک

ی  ای آمریکا های_منطقه در ادامه گزارش آمده است: »مشارکت در سازمان  .«سطح دوجانبه هماهنگ شده است

طور ویژه از زمانی که روابط چین با آمریکای  ها با منطقه است. این منطقه به التین نیز بخش حیاتی تعامل چینی

شماری برای تعامل روزافزون چین با  دالیل بی  .«تقویت شد، موردتوجه قرار گرفته است  ۱۹۹۰التین از اواخر دهه  

منطقه سازمان  نهادهای  های  چین،  برای  دارد.  وجود  دولتمنطقه ای  سازمان  مانند  آمریکاییای  و   (OAS) های 

کارائیب حوزه  و  التین  آمریکای  در  متحد  ملل  سازمان  اقتصادی  پنجره(EClAC) کمیسیون  سوی  ،  به  مفیدی  های 
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اولویت برای  ارزشمند  بسترهایی  همچنین  و  التین  آمریکای  حوزه  دیپلماسی  و  در سیاست  چین  سیاسی  های 

از مش  .منطقه است بانک توسعه میان های خاص، ازجمله بخش سرمایه ارکت در سازمان چین   آمریکایی  گذاری 

(IDB) حال، تا امروز نفوذ گسترده آمریکا  المللی کسب کند. با اینبه دنبال آن است که منافع اقتصادی و وجهه بین

. با توجه به نفوذ  های چین برای گسترش نفوذ خود در مؤسسات چندملیتی منطقه شده استمانعی برای تالش 

به مجمع همکاری   ۲۰۱۴متحده، پکن در سال  ایاالت  را  آمریکای التین  با  های اقتصادی چین  با منطقه  تعامل  منظور 

عنوان بستری جهت پیشبرد اهداف اصلی سیاسی چین از این مجمع تاکنون به    .شرایط خاص خود تأسیس کرد

ها، چین همچنان به ه« خدمت کرده است. با وجود برخی از چالش جمله موارد مرتبط با ابتکار »یک کمربند یک جاد

یا حضور به    های چندجانبه منطقه گذاری در بانک ای آمریکای التین از طریق سرمایه های منطقههمکاری با سازمان 

ریقا و آمریکای  ای به خاورمیانه، آفچین در پروژه جهانی خود نگاه ویژه   .عنوان ناظر در سایر نهادها ادامه داده است

شود. چین از نفوذ در این مناطق، به  التین دارد و آمریکای التین به عنوان حیات خلوت سنتی آمریکا محسوب می 

دنبال کسب منافع اقتصادی و تجاری و در نهایت گسترش نفوذ سیاسی خود در چارچوب رقابت جهانی با آمریکا  

است پروژه  این  پیگیری  در  چین  مددکار  آنچه  میاست.  کشور  این  باالی  اقتصادی  قدرت  توان ،  آن  به  که  باشد 

تواند  ای و یا تشکیل نهادهای اقتصادی جدید، میهای منطقه دهد. حضور در سازمان گذاری هنگفت را می سرمایه 

 .ای را فراهم کندابزار الزم برای چین جهت بسط نفوذ منطقه 

 

 : آنا یخبرگزار -

 شود ترین پاالیشگر نفت جهان میبزرگ  ۲۰۲۵چین تا 

ترین پاالیشگر نفت جهان تبدیل میلیون بشکه به بزرگ   ۲۰و با ظرفیت پاالیش روزانه    ۲۰۲۵تواند تا سال  چین می 

بین  به گزارش  .شود آناگروه  انتظار دارد  الملل خبرگزاری  ، مؤسسه تحقیقات اقتصادی و توسعه سینوپک )ادری( 

ه در روز برسد و این کشور را  میلیون بشک  ۲۰به یک میلیارد تن در سال، معادل    ۲۰۲۵ظرفیت پاالیش چین تا سال  

با انتشار گزارش  که شیائومینگ«، معاون مهندسی ادری هم»  .ترین پاالیشگر نفت جهان تبدیل کندبه بزرگ  زمان 

  88۰حدود    ۲۰۲۰»توسعه صنعت انرژی و شیمیایی چین« این مؤسسه اظهار کرد: ظرفیت پاالیشی چین در سال  

در   ظرفیت  این  بود.  سال  در  تن  می   ۹۰۵به    ۲۰۲۱سال  میلیون  سال  در  تن  گفته   .رسدمیلیون  اساس  های  بر 

شود و ظرفیت میلیون تن در سال به ظرفیت پاالیشی جهان افزوده می   ۲۵۰شیائومینگ، در پنج سال آینده حدود  

بیشتر این ظرفیت جدید پاالیشی    .دهددرصد از این افزایش را به خود اختصاص می  ۵۰تا    ۴۰پاالیشی جدید چین  

ایجاد   چین  جنوب  در  دانگ  گوانگ  و  شرق  در  ژیجیانگ  و  شاندونگ  شرقی،  شمال  در  لیااونینگ  استان  چهار  در 

میلیون تن    ۳۶۵به اوج خود یعنی   ۲۰۲۵های نفتی چین در سال  رود تقاضای فرآورده وی افزود: انتظار می  .شودمی

انتظار می این  از  پیش  ایندر سال برسد.  تقاضای  اوج  زمان  زیرا سیاست   ۲۰۲۹کشور سال    رفت که  های باشد، 

های نفتی رود رشد مصرف فرآورده انتظار می  .شودهای فسیلی میها سبب کاهش مصرف سوختمهار آالینده 

در سال   به سال    ۲۰۲۱چین  همچنان    ۲،  ۲۰۱۹نسبت  جت  تقاضای سوخت  که  است  حالی  در  این  باشد،  درصد 

 /۴۱۲۹پیام/انتهای  .برسد ۲۰۱۹تواند به سطح سال نمی

 

 : پرس رانیا -

 نقش بی ثبات کننده آمریکا درشرق آسیا  :تحلیل
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ایران پرس: ارتش چین، دولت آمریکا را به نقش بی ثبات کننده در شرق آسیا از طریق اعزام شناورهای جنگی به  

کرد متهم  منطقه  چونهوی«  .این  ارتش »ژانگ  فرماندهی  مرکز  ای   چین سخنگوی  بیانیه  در  کشور  این  شرق  در 

هستند و عمدا تنش در این منطقه را تشدید کرده و صلح و   تایوان از تنگه گفت: "ناوهای جنگی آمریکا درحال تردد

را حین   آمریکا "نیروی هوایی و دریایی چین ناو »یو اس اس ماستین« ژانگ افزود:  ته اند."ثبات را به مخاطره انداخ

آمریکا درحال   این مقام نظامی چین گفت:  تردد معمول از تنگه تایوان می خواند، ردیابی کردند." آنچه این کشور آنرا

شدیدا با   هانه راهبردی خود است و پکننمایی و استفاده ابزاری از تایوان برای دستیابی به اهداف خودخواقدرت 

 چنین اقداماتی مخالف است. 

اقدامات ماجراجویانه آمریکا در  //    اساسی بین پکن و واشنگتن اقدامات ماجراجویانه آمریکا در شرق آسیا، چالش

یکی    چند سال گذشته تاکنون به جنوبی از شرق آسیا از جمله در مناطق همجوار چین در تنگه تایوان و دریای چین

ناوهای جنگی آمریکا از تنگه تایوان و   عبور هدفمند  از چالش های اساسی بین پکن و واشنگتن تبدیل شده است.

برنامه فروش سالح به این جزیره از جمله مسائلی است که سبب شده تا تنش های چین با کاخ سفید در شرق 

بگیرد. به خود  ای  فزاینده  تازه  آسیا وضعیت  برای  وزارت خارجه تصمیم  پدافند ساحلی  فروش صد آمریکا  سامانه 

بر    »هارپون« به تایوان که بالغ  این تسلیحات  و   میلیارد دالر است،  ۲/۳7ارزش  بین چین  سوژه ای جدید در تنش 

اقدام آمریکا در فروش تسلیحات   از نظر دولت چین  آمریکا بشمار میرود که می تواند مناقشه آنان را تعمیق بخشد.

آمریکا    ر خالف سیاست اصل چین واحد است و این مسئله برای دولت این کشور تحمل پذیر نخواهد بود.به تایوان ب

در بازی فروش تسلیحات با تایوان قصد دارد عالوه بر افزایش سهم بازار خود در فروش سالح و تجهیزات جنگی در 

این طر از  تا  به چالش بکشاند  را  تمرکز راهبردی چین  و  توان  گام هایی موثرشرق آسیا،  یابی   یق  در مهار قدرت 

سخنگوی مرکز فرماندهی شرقی ارتش  اظهارات  فزاینده این کشور در بخش های اقتصاد، تجارت و فناوری بردارد.

چین درباره آنکه آمریکا با اعزام ناوهای جنگی خود به تنگه تایوان به بازیگری با نقش بی ثبات کننده در شرق آسیا  

م است،  شده  هایتبدیل  حساسیت  تواند  را ی  راهبردی  منطقه  دراین  دهد. امنیتی  افزایش  بشدت  چین     برای 

سوق یافتن چین به سمت اقدامات مقابله ای در تنگه تایوان از جمله تقویت آرایش نظامی و جنگی در این منطقه  

  ر منطقه منجر شود.د از پیامدهای سیاست های مخاطره آمیز آمریکا است که می تواند برگسترش ناامنی روانی

ای در  ها حضور نظامی گسترده جنوبی می گوید: "آمریکایی»چن شیانک میایو« محقق موسسه ملی دریای چین 

های منطقه  روند، تاسیسات دفاعی برای حراست از آب  داند ضمن برخورد با ایناین منطقه دارند و پکن الزم می

ا و چین در دهه های اخیر اما در دوره »دونالد ترامپ« تنش در روابط  با وجود رقابت و تنازع بین آمریک  مستقر کند."

 دو کشور به طور فزاینده ای افرایش یافته است که بر مناسبات تجاری آنان نیز تاثیر بشدت منفی گذاشته است.

اقتصادی  تاکنون عمده ترین ابزار تهاجم کاخ سفید به توان و ظرفیت    ۲۰۱8جنگ تجاری آمریکا علیه چین ازمارس  

دولت    این کشور است که پیش بینی ها از سبقت گرفتن اقتصاد چین از آمریکا در سال های پیش رو حکایت دارد.

چین امیدوار است در دوره »جو بایدن« رئیس جمهوری جدید آمریکا، از میزان تنش در روابط دو کشور و اقدامات  

 : محمدرضا عسگری نویسنده ماجرجویانه کاخ سفید در شرق آسیا کاسته شود.

 

 

https://farsi.iranpress.com/search--%DA%86%DB%8C%D9%86
https://farsi.iranpress.com/search--%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86


 

 :39  هفته یثدح

 (والدت آنحضرت)بمناسبت   «اسالمامّت   نیوالِدَ»

 :ودرمف ،دبا شنندا و خا او  رب ا خد م ال س  کهمیرالمومنین ا 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 یاز گناهانش پاک م که از مادرش زاده شده،  یمانند روز

 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 

 مَ القِیامَةِ ؛ قَرَّبونَ یَوطُوبى لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ ، اُولئکَ هُمُ المُ

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

 مقرّبان اند .

 ۵01تحف العقول ، ص  

 

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

 :ودرمفالسالم  ماعلیهمریم حضرت  پسر مسیح حضرت 

لتَّحَرُّجِ  مُلُ الدِّینُ إالّ بِاةٍ کَذلِکَ الیَک رَةٍ طَیِّبَإنَّ الشَّجَرَةَ التَکمُلُ إالّبِثَمَ

 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 
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